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 چكيده

 يتواند بر عملكرد مال يعدم تقارن م اين. است هاو درآمد ها ينههز ييدعدم تقارن تا كاري، محافظه
گذار باشد. هدف پژوهش حاضر اثر شود، يگزارش م يمال هاي صورت ارقام و اعداد قالب در كه هاشركت
 ياز عملكرد مال امعيج ياربه عنوان مع يمال ييو نمرات كارا يحسابدار كاري محافظه ينرابطه ب يبررس

با نمرات  يبيو ترك زياني وسود  اي، ترازنامه كاري محافظه يدگاهسه د يرهايمنظور متغ ينا ياست. برا
براساس  1390تا  1381 هايسال يشركت در ط 123براساس  يجمورد آزمون قرار گرفت. نتا يمال ييكارا

رابطه ندارد اما  يمال ييبا نمرات كارا اي هترازنام كاري آن است كه محافظه يانگرمدل اثرات ثابت ب
ده  يانگينرابطه مثبت دارند. در ادامه براساس م يمال ييبا نمرات كارا يبيو ترك يانيسود و ز كاري محافظه

و باال نمرات  نيياول و سوم به دو گروه با حد پا يها چارك يها برمبنا شركت ي،مال ييساله نمرات كارا
در  يينبا حد باال و پا هاي گروه يندر ب يآن است كه تفاوت معنادار يانگرب يج.  نتادشدن يبند طبقه ييكارا

 .وجود ندارد يبيو ترك يانيسود و ز كاري از لحاظ محافظه يينمرات كارا
و نمرات  يبيترك كاري محافظه ي،ا ترازنامه كاري محافظه ياني،سود و ز كاري محافظه :يديكل واژگان 

 .يمال ييكارا

                                                                                                                   
 Setayesh@Shirazu.ac.ir (نويسنده مسئول)  يرازدانشگاه ش ياردانش ∗
 يرازدانشگاه شحسابداري كارشناس ارشد  ∗∗

 23/10/93تاريخ پذيرش:       17/9/92تاريخ دريافت: 
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 مقدمه
    هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، و توان محصول ابهام دانست كاري را ميمحافظه

كاري را به عنوان  برند. مفاهيم نظري گزارشگري مالي، محافظه كاري را به كار ميمحافظه
گرفته است (رضازاده و آزاد، يكي از اجزاي خصوصيت كيفي قابل اتكاء بودن در نظر 

كاري در حسابداري به اين معني نيست كه نتوان هيچ سودي را قبل از ). محافظه64:  1387
2Fدريافت وجوه نقد شناسايي كرد، بلكه مساله اصلي قابليت تاييد آن است (باسو

1 ،1997 :7 .(
نب حسابداران، هاي مالي از جا كاري در تهيه صورت با وجود توافق نظر بر وجود محافظه

هنوز تعريفي جامع از آن ارائه نشده است. با اين وجود، در متون حسابداري دو ويژگي 
داري رو به پايين  كاري مورد توجه و بررسي قرار گرفته است: نخست، جانب مهم محافظه

ارزش دفتري سرمايه نسبت به ارزش بازار آن است. دوم، گرايش به تسريع در شناسايي 
3Fها است (پرايس تعويق در شناخت درآمد ها و هزينه

كاري يعني اين  ). محافظه9: 2005، 2
ها  ترين ارزش و براي بدهي ها كم هاي ممكن، براي دارايي كه حسابدار از بين ارزش

ها زودتر شناسايي  ها بايد ديرتر و هزينه ترين ارزش را گزارش كند، همچنين درآمد بيش
4Fشوند (واتس و زيمرمن

3 ،1986 :206-205.( 
هاي مالي با وقوف كامل بر وضعيت شركت و  مديران به عنوان مسئوالن تهيه صورت

هاي مالي، به  كنندگان صورت تري نسبت به استفاده با برخورداري از سطح آگاهي بيش
كوشند كه تصوير واحد تجاري را مطلوب نشان دهند. براي مثال، ممكن  طور بالقوه مي

ها و  ث كاهش هزينههاي يك دوره به عنوان دارايي، باع ينهاست از طريق منظور كردن هز
هاي مالي شوند. بنابراين، هدف چنين عملياتي ارائه تصوير  تر در صورتگزارش سود بيش

هاي مالي است. انگيزه  كنندگان صورت بهتري از تصوير واقعي شركت در بين استفاده
طريق افراد برون سازماني براي  تر مديران و كسب منابع مالي از كسب سود و پاداش بيش

: 1387بيگي لنگرودي، تواند دليل اصلي چنين رفتاري باشد (كردستاني و امير  شركت، مي
شود. مراجع  هاي حسابداري نمايان مي جاست كه نقش مراجع تدوين استاندارد). در اين90

ت از حقوق كاري و با هدف حماي هاي حسابداري از طريق محافظه كننده استانداردتدوين
بيني مديران  ذينفعان و ارائه تصويري مناسب از شركت، دست به متعادل سازي خوش

هاي زنجيره ترين حلقه ). از طرفي يكي از مهم59: 1388زنند (شورورزي و خاندوزي، مي
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گيري عملكرد در گيري عملكرد است. موضوع اندازهمديريت در سازمان، سنجش و اندازه
آنچه را كه  "نظران دانش مديريت معتقدند ميت يافته است كه صاحبسازمان تا آن حد اه

هاي  شيوه ها و. بر همين اساس روش"توان مديريت كرد گيري نمود، نمي نتوان اندازه
مند  بسياري در سنجش عملكرد ارائه شده، اما آنچه بيش از همه مهم است داشتن نگاه نظام

هاي  ). يكي از روش129: 1390همكاران،  به موضوع عملكرد در سازمان است (صالحي و
 –ها تحليل پوششي داده"ها تكنيك  ناپارامتريك براي سنجش عملكرد مالي شركت

ها بر  ها و بدهي ها، دارايي ها، هزينه است. رفتار نامتقارن در شناسايي درآمد "كارايي برتر
ارقام حسابداري هر  ، اعداد و  ها باشد. نسبت هاي مختلف عملكرد شركت اثرگذار مي جنبه

كنند. در پژوهش حاضر با استفاده از  ها ر ا بيان مي كدام جنبه اي از عملكرد شركت
ي  ها در قالب يك نمره عملكرد شركت "كارايي برتر –تكنيك تحليل پوششي داده ها "

 كاري بر نمرات كارايي شود. در ادامه تاثير محافظه واحد به نام نمرات كارايي مالي بيان مي
 شود.  مالي (به عنوان يك معيار جامع عملكرد) آزمون مي

 
 چارچوب نظري پژوهش

 كاري محافظه
5Fبيور و ريان

6Fكاري شرطي يا به وقوع پيوسته كنند كه محافظه ) بيان مي2005( 1

(سود و  2
شود. در  هاي پس از شناسايي اوليه هر دارايي و بدهي استفاده مي زياني)، در دوره

يابد اما  ها در وضعيت نامساعد كاهش مي كاري شرطي ارزش دفتري خالص دارايي محافظه
ها  ها نسبت به شناسايي سود تر زيان يابد و در شناسايي سريع در وضعيت مساعد افزايش نمي

كاري شرطي قاعده اقل بهاي تمام شده يا قيمت بازار  هاي از محافظه . نمونهيابد نمود مي
هاي مشهود  ها و به حساب دارايي يا هزينه منظور كردن هزينه تعمير دارايي براي موجودي
7Fبيني شده شرطي يا پيش كاري غير است. محافظه

تر  اي)، منعكس كننده ارائه كم (ترازنامه 3
ها و عمدتا ناشي از شناسايي نكردن سرقفلي است. در  دارايي از واقع ارزش دفتري خالص

شود كه در شناسايي اوليه هر دارايي يا  كاري اطالعات آينده شناسايي مي اين نوع محافظه
آيد و اساسا به داليل مالي آينده و قوانين و مقررات شكل گرفته است.  بدهي به دست مي

نه نمودن بي درنگ مخارج تحقيق و توسعه و كاري شامل هزي هاي اين نوع محافظه نمونه
                                                                                                                   
1  . Beaver and Ryan 
2.  Ex Post or Conditional  Conservatism 
3.  Ex Ant or Unconditional Conservatism 
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هاي مشهود است (بيور و ريان،  تر از عمر مفيد دارايي هزينه تبليغات و استهالك سريع
عملياتي (اختياري) را براي  ) اقالم تعهدي غير2000( 8F1). گيولي و هاين273:  2005
الم تعهدي و اختياري (غير ها به اين دليل از اق كاري استفاده كردند. آن گيري محافظه اندازه

عملياتي) استفاده كردند كه از يك طرف حسابداري تعهدي مجرايي براي اعمال 
كاري است و از طرف ديگر اعمال اختيار از جانب مديران در شرايط نبود اطمينان،  محافظه

آورد. اقالم تعهدي غير عملياتي، شامل مقاديري  كاري را فراهم مي زمينه پيدايش محافظه
ها به اين نتيجه رسيدند كه  پذيرند. آن هاي مديريت تاثير مي است كه از برآوردها و قضاوت

تر  داري منفي با گذشت هر سال، اقالم تعهدي غيرعملياتي نسبت به سال قبل به صورت معنا
تر شده است. ديدگاه گيولي  كاري بيش اند. بر اين اساس كه با گذشت زمان، محافظه شده

اي و سود و زياني)  توان به عنوان يك ديدگاه تركيبي (ترازنامه ) را  مي2000و هاين (
 )54: 1388لحاظ كرد (بني مهد و باغباني، 

از ديدگاه تئوري نمايندگي كه حقوق و مزاياي مديران را به سود گزارش شده مرتبط 
شدن هاي قوي دارند براي پنهان كردن اخبار بدي كه موجب كم داند، مديران انگيزه مي

هاي مديران وكاري براي كنترل انگيزه كاري را سازتوان محافظه شود. بنابراين مي سود مي
كاري حسابداري، دو به منظور گزينش بيش از واقع سود تلقي كرد. در مورد محافظه

-كاري را براي استفاده ديدگاه كامالً متفاوت وجود دارد. برخي از محققان، محافظه
هاي مالي مفيد و براي آن نقش اطالعاتي قائلند؛ برخي ن صورتگراكنندگان و تحليل

ديگر از محققان نه تنها براي آن نقش اطالعاتي قائل نيستند، بلكه آن را به زيان 
كنند (شورورزي و خاندوزي،  هاي مالي قلمداد ميكنندگان صورتكنندگان و استفاده تهيه

 مختلف هاي گروه با شركت قراردادهاياگر  كند مي ) بيان2003). واتس (58:  1388
 علت به گاه آن ، شود حسابداري تنظيم ارقام براساس اعتباردهندگان و گذاران مانند سرمايه

با  تا كرد خواهند سعي ها شركت مديران ها، گروه آن مديران و ميان منافع تضاد وجود
 يا و سود مثالً نمايد. خود دستكاري نفع به را ارقام آن ، جانبدارانه هاي رفتار انجام

 به طريق كاري از محافظه ميان، اين در دهند. مي كاهش را ها و بدهي افزايش را ها دارايي
 خنثي را مدير جانبدارانه رفتار ها، دارايي نمايي خالص كم و سود شناخت انداختن تأخير

 كند.  مي

                                                                                                                   
1.  Givoly & Hayn 
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9Fهمكاران و الرا گارسيا

اطالعاتي  نقش به توجه باكه  كنند بيان مي )2010( 1
هاي  تصميم بر نظارت بهبود موجب كاري محافظه رسد   مي نظر به كاري، محافظه
به  تمايل مديران كه جايي در گذاري سرمايه كاهش طريق از مديريت گذاري سرمايه
 ارزان خارجي مالي تأمين به دسترسي تسهيل موجب و دارند حد از بيش گذاري سرمايه
 كمتر گذاري سرمايه مايلند مديران كه جايي در گذاري سرمايه افزايش طريق از قيمت

 تواند مي كه دارد مهمي اطالعاتي نقش كاري محافظه رو، ازاين  شود، مي باشند داشته حداز
دهد (محمود آبادي و  را كاهش حد از بيش گذاري سرمايه و حد از كمتر گذاري سرمايه

كاري  گذاري بهينه محافظه گذار بر سرمايه بنابراين يكي از عوامل اثر .)114: 1390مهتري، 
 است. 

گذار بر تصميمات  كاري به عنوان يك عامل اثر با توجه به مطالب بيان شده محافظه
گذاري مديران، ايجاد قرارداد ها، انعطاف پذيري مالي و تامين مالي و به طور كلي  سرمايه

 اشد. ب هاي مالي مي ارقام و نسبت
 

 ها تحليل پوششي داده
بيان  هاي كارايي ارزيابي عملكرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص

ترين تعريف، نسبت داده به ستاده را كارايي بدانيم، نظام ارزيابي  شود. اگر در ساده مي
و عملكرد در واقع ميزان كارايي تصميمات مديريت در خصوص استفاده بهينه از منابع 

10F. مالهاترا و مالهاترا دهد  امكانات را مورد سنجش قرار مي

اين باورند كه  ) بر2008(2
گذاري شركت در  هاي عملياتي، تامين مالي و سرمايه هاي مالي خالصه فعاليت صورت

گيران اين  هاي مالي به تصميم دهند. تجزيه وتحليل صورت طول يك دوره مالي را نشان مي
توانند يك ديد كلي نسبت به سالمت شركت و وضعيت رقابتي آن دهد تا ب امكان را مي

تواند منجر به  هاي شركت را كه مي ها و فرصت كسب نمايند. اغلب مديران بايد ظرفيت
حفظ وضعيت مطلوب شوند، شناسايي نموده وهمچنين ضعف هايي كه نيازمند اقدام 

هاي  ند كه تجزيه و تحليل صورتاصالحي هستند را نيز تعيين نمايند. آنان نيز بر اين باور
هاي مالي كه بر پايه اطالعات ترازنامه، صورت حساب سود  مالي اغلب با بكارگيري نسبت

هاي مالي به سادگي  شود. نسبت اند، آغاز مي وزيان وصورت جريان وجوه نقد تهيه شده

                                                                                                                   
1. Garsia Lara et al. 
2. Malhotra 
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از  ها اغلب مشكل و بحث برانگيز است (نقلشوند، در صورتي كه تفسير آن ه ميمحاسب
 ). 42: 1389خواجوي و همكاران، 

ها  هاي مالي براي ارزيابي وضعيت مالي شركت يكي از مشكالتي كه در استفاده نسبت
كند، به  هاي مالي يك بعد ويژه را ارزيابي مي وجود دارد اين است كه هر مجموعه نسبت

كند،  گيري مي ها، توانايي نقدينگي سازمان را اندازه اي از اين نسبت اي كه دسته گونه
كند، بخش ديگر توانايي رشد شركت را  گروهي توانايي سودآوري سازمان را ارزيابي مي

كند (محمدي،  ي عمليات سازمان را ارزيابي مي كند و باالخره گروه آخر شيوه مشخص مي
هاي  كننده از صورت براي استفاده ). بنابراين مشكل اخير باعث يك سردرگمي118: 1386

شود.  د و در تصميم نهايي نسبت به شركت مورد بررسي اش دچار مشكل ميشو مالي مي
كند، در حقيقت اين تكنيك يك روش  ها اين مشكل را برطرف مي تحليل پوششي داده

اي از  گيرنده است كه براساس مجموعه هاي تصميم ريزي رياضي براي ارزيابي واحد برنامه
11Fمشاهدات اقدام به تخمين تجربي مرز كارايي

كند. اين روش يك تابع مرزي را ايجاد  مي 1
گيرد و به همين دليل آن را تحليل  ها را تحت پوشش مي داده كند كه در آن تمامي مي

نامند. از آن جا كه روش مزبور مبتني بر يك سري مسائل بهينه  پوششي يا تحليل فراگير مي
وش مزبور يك روش سازي است هيچ گونه پارامتري جهت تحليل وجود ندارد بنابراين ر

هاي  شود. اين تكنيك با استفاده از تعدادي از ارقام و نسبت غير پارامتريك محسوب مي
كند  ها را به يك معيار واحد به نام كارايي تبديل مي مالي به عنوان ورودي و خروجي، آن

ها،  دهد. در تحليل پوششي داده كننده مي كه در نتيجه ديد بهتر و واضح تري را به استفاده
تر از يك است، در گروه كارا  ها برابر يا بيش هاي كارايي آن هايي كه نمره شركت

تر از يك هستند در گروه غير  هايي كه كم هايي كه روي مرز كارايي هستند) و آن (شركت
گيرند. به طور خالصه شركتي  هايي كه با مرز كارايي فاصله دارند) قرار مي كارا (شركت

ع خود (به عنوان ورودي) حداكثر استفاده (به عنوان خروجي) را داشته كه بتواند از مناب
هاي كارا  شود و شانس حضور آن در گروه شركت تر مي باشد، نمره كارايي آن بيش

 تر است.  بيش
 ها كاري و تحليل پوششي داده محافظه

هاي  هاي مالي منعكس كننده عملكرد و نتايج تصميم هاي صورت ارقام و نسبت
هاي متفاوتي از عملكرد  ها بيان كننده جنبه باشد. هر كدام از اين ارقام و نسبت ت ميمديري

                                                                                                                   
1. Efficiency  Frontier. 
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كاري بر صورت  باشد. با توجه به مباحث مطرح در مباني نظري و پيشينه، محافظه مالي مي
 ها اثر گذار است.  مالي شركت
گذاري،  كاري حسابداري با كارايي سرمايه هاي پيشين به بررسي رابطه محافظه پژوهش

ها پرداختند (به طور مثال زو  هاي شركت گذاري مديران و برخي ويژگي تصميمات سرمايه
12Fو همكاران

)، مجتهد زاده و فرشي 2010) و (2009)، گارسيا الرا و همكاران (2012( 1
)). پژوهش حاضر با 1389) و فروغي و صادقي (1390آبادي و مهتري ( )، محمود1391(

تر از عملكرد و تصميمات مالي مديران و  توجه به مباني نظري بدنبال ايجاد يك ديد كلي
كاري حسابداري است. براي دستيابي به ديد كلي، با استفاده از تكنيك  رابطه آن با محافظه

ها و  هاي مالي شركت كه در قالب نسبت تمام جنبهكارايي برتر  -ها تحليل پوششي داده
گيريم. خروجي اين تكنيك نمرات كارايي مالي  هاي مالي است را در نظر مي ارقام صورت

هاي متفاوت مطرح در مباني نظري با  كاري بر اساس ديدگاه است. در ادامه رابطه محافظه
 شود.  نمرات كارايي مالي آزمون مي

 
 پيشينه پژوهش

كاري و كارايي مالي به وسيله تحليل  مستقيم پژوهشي در ارتباط با رابطه محافظه به طور
هاي داخلي و  ها انجام نشده است. در اين قسمت به طور جداگانه پژوهش پوششي داده

 شود: ها تشريح مي كاري و تحليل پوششي داده خارجي در ارتباط با محافظه
13Fانور و دولمن

كاري در كنترل تصميمات  ز نقش محافظه)، به بررسي شواهدي ا2007( 2
هاي داراي  شركت ها به اين نتيجه رسيدند كه گذاري مديران پرداختند. آن سرمايه
در  هاي نقد آتي و حاشيه سود باالتر هستند و تر، داراي جريانكاري بيش محافظه
تر است؛ مال و مقدار تغييرات اقالم خاص كمتر، احتكاري كم هايي با محافظه شركت

كاري موجب كاهش مشكالت نمايندگي مرتبط با تصميمات  همچنين محافظه
 شود. گذاري مديران مي سرمايه

كاري شرطي و كارايي  )، به بررسي محافظه2009گارسيا الرا و همكاران (
پرداختند. نتايج  1975 -2006هاي  هاي اياالت متحده  بين سال گذاري شركت سرمايه
گذاري بيش از  كاري شرطي و معيار سرمايه منفي بين محافظه ها نشان داد كه رابطه آزمون

كاري و سودآوري آتي وجود دارد.  حد و كمتر از حد و همچنين رابطه مثبت بين محافظه
                                                                                                                   
1. Xu et al. 
2. Anwer & Duellman 
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گذاري آن كاراتر و  كارتري را گزارش كند، سرمايه بنابراين، هر چه شركت ارقام محافظه
كاري و  )، به بررسي محافظه2010همكاران (هاي سودآورتري دارد. گارسيا الرا و طرح

پرداختند.  1990 -2007هاي  هاي اياالت متحده بين سال گذاري شركت كارايي سرمايه
گذاري  كار، تمايل كمتري به سرمايه هاي محافظه ها نشان داد كه بيشتر شركت نتايج آزمون

كاري و بهره وري  فظهبيش از حد و كمتر از حد دارند. همچنين، يك رابطه مثبت ميان محا
كارتر در طرح هاي  هاي محافظه وجود دارد و هيچ گونه شواهدي مبني بر اين كه شركت

 1053) با بررسي 2012گذاري كنند، وجود ندارد. زو و همكاران ( تر سرمايهكم ريسك
، به آزمون رابطه 2007تا  2003شركت در بورس اوراق بهادار شانگهاي و شن ژن از سال 

كاري پرداختند. نتايج اين پژوهش حاكي از اين بود كه زماني  گذاري و محافظه مايهبين سر
رود و به تامين مالي خارجي نياز  گذاري از مرز خالص سرمايه داخلي فراتر مي كه سرمايه

گذاري وجود دارد و زماني كه  كاري و سرمايه است، همبستگي مثبتي بين محافظه
كاري و  مايه داخلي است همبستگي منفي بين محافظهگذاري كمتر از خالص سر سرمايه
14Fگذاري وجود دارد.كيم و همكاران سرمايه

) با استفاده از عرضه فصلي سهام از سال 2013( 1
كاري حسابداري در بازار سهام پرداخته اند. نتايج  به آزمون نقش محافظه 2008تا  1989

هاي منفي  ي باالتر، عكس العملكار هاي با درجه محافظه اين پژوهش نشان داد كه شركت
كنند. عالوه بر اين، در اين پژوهش  تري نسبت به اطالعيه عرضه فصلي سهام تجربه ميكم

كاري بر بازده  نشان داده شده است كه يك مكانيسم با اهميت كه از طريق آن محافظه
اطالعاتي  تقارن گذارد، با كم كردن تاثير منفي عدم هاي عرضه فصلي سهام اثر مي اطالعيه

گيري اشاره كرد  توان به اين نتيجه گيرد. از دستاوردهاي ديگر اين پژوهش مي صورت مي
كاري حسابداري  كار پس از عرضه سهام همچنان از محافظه هاي محافظه كه شركت
 كنند. استفاده مي

15Fفروز و همكاران

ها براي تجزيه و تحليل  ) از تكنيك تحليل پوششي داده2003( 2
ها در ابتدا نشان دادند تكنيك  مالي صنعت نفت و گاز استفاده كردند. آنهاي  صورت

هاي مالي است و مبناي ثابت و  ها مكملي براي تجزيه و تحليل صورت تحليل پوششي داده
ها است. سپس براي اجراي تكنيك با  قابل اعتماد براي ارزيابي مديريتي و عملياتي شركت

ها را به عنوان ورودي و درآمد را به عنوان خروجي  زينهها، سرمايه و ه مدل جمعي، دارايي

                                                                                                                   
1. Kim et al. 
2. Feroz et al. 
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شركت در  7) به ارزيابي عملكرد مالي 2008مدل در نظر گرفتند. مالهاترا و همكاران (
پرداختند. در اين راستا از مدل  2008صنعت حمل و نقل راه آهن آمريكاي شمالي در سال 

تغير ورودي متوسط دوره وصول م 8ها استفاده شده است كه شامل  تحليل پوششي داده
مطالبات، جريان وجوه نقد هر سهم، نسبت جاري، نسبت آني، نسبت گردش موجودي، 
بدهي بلندمدت هر سهم و نرخ پوشش بهره و دو متغير خروجي بازده حقوق صاحبان سهام 

 7شركت از  5ها  هاي كارايي تحليل پوششي داده باشد. بر اساس نمره ها مي و بازده دارايي
) با استفاده از روش تحليل 2012درصد بودند. ممون و طاهير ( 100شركت داراي كارايي 

شركت توليدي پاكستاني در بازه  49ها و ماتريس عملكرد به ارزيابي عملكرد  پوششي داده
ها در اين پژوهش شامل متغيرهاي  پرداختند. مدل تحليل پوششي داده 2010تا  2008زماني 

زينه حقوق و دستمزد، ماشين آالت و تجهيزات و بهاي تمام شده ورودي مواد خام، ه
كاالي فروش رفته و متغيرهاي خروجي فروش خالص و سود پس از كسر ماليات است. 

هاي كارايي كاهش  ها، ميانگين نمره دهد كه با تغيير مدل تحليل پوششي داده نتايج نشان مي
شركت داراي كارايي  13به طور متوسط، دهد كه  يابد. عالوه بر اين، نتايج نشان مي مي

 شركت داراي كارايي ضعيف هستند 20كامل و 
كاري حسابداري  )، به بررسي عوامل موثر بر اعمال محافظه1390( فروغي و عباسي

هاي شركت شامل اندازه، نسبت ارزش بازار به  ها با آزمون تعدادي از ويژگي پرداختند. آن
درجه اهرم مالي، عمر شركت، طول چرخه  ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام،

تا  1379سال در دوره زماني  -شركت  1006 گذاري و عدم اطمينان خاص براي سرمايه
كاري و اندازه و عمر شركت رابطه منفي و  به اين نتيجه رسيدند كه بين محافظه 1387

و عدم اطمينان گذاري  داري و با ارزش بازار به دفتري، اهرم مالي، طول چرخه سرمايه معنا
)، به 1390داري وجود دارد.  محمودآبادي و مهتري ( خاص شركت رابطه مثبت و معنا

هاي پذيرفته  گذاري در شركت حسابداري و كارايي سرمايه كاري بررسي رابطه بين محافظه
شركت در قلمرو زماني  96ها با  شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. پژوهش آن

كاري و  دهد كه بين محافظه انجام شد. نتايج حاصل از پژوهش نشان مي 1387تا  1378
ها و در سطح  هفت گروه از صنايع، ارتباط معناداري  گذاري آتي، در سطح شركت سرمايه

ها و  گذاري آتي در سطح كل شركت ي شركت و سرمايه وجود دارد. همچنين بين اندازه
دار منفي، بين نسبت ارزش بازار به ارزش  اط معنيدر صنايع شيميايي، غذايي و دارويي ارتب

ها و در صنايع چوب و نساجي، شيميايي،  گذاري آتي در سطح كل شركت دفتري و سرمايه
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گذاري آتي در  دار مثبت و بين اهرم مالي و سرمايه فلزي، كاشي و سراميك ارتباط معني
ار منفي وجود دارد. د ها و در صنايع غذايي و دارويي، ارتباط معني سطح كل شركت

كاري حسابداري و تصميمات  به بررسي رابطه محافظه )1391( فرشي و مجتهدزاده
اق بهادار تهران پرداختند. هاي پديرفته شده در بورس اور گذاري مديران در شركت سرمايه
است. نتايج  1389تا  1387هاي  شركت در بين سال 99آماري پژوهش شامل جامعه 

گيري  تقارن در شناسايي به هنگام براي اندازه اين است كه بين معيار عدم پژوهش بيانگر
كاري با سودآوري آتي رابطه منفي معنادار وجود دارد؛ همچنين معيار نسبت ارزش  محافظه

كاري باسودآوري رابطه مثبت دارد، البته  بازار به ارزش دفتري سهام براي سنجش محافظه
كاري  ) به بررسي محافظه1392ار نيست. بولو و فالح برندق (اين رابطه از نظر آماري معناد

هاي  هاي عمومي اوليه با تاكيد بر نقش مدل هاي غير عادي كوتاه مدت سهام عرضه و بازده
كاري و بازده  عدم تقارن اطالعاتي پرداختند. نتايج بيانگر رابطه معنادار معكوس بين محافظه

كاري و  رابطه بين محافظهو همچنين  مومي اوليههاي ع مدت سهام عرضه كوتاهغير عادي 
هاي با سطح باالي عدم تقارن اطالعاتي نسبت به  بازده غيرعادي كوتاه مدت در شركت

. نتايج پژوهش همچنين تر است هاي با سطح پايين عدم تقارن اطالعاتي، قوي شركت
 كند. مي هاي عمومي اوليه را تاييد  گذاري كمتر از واقع سهام عرضه قيمت

ها به تعيين  ) با استفاده از تكنيك تحليل پوششي داده1388ستايش و غيوري مقدم (
ها براي يازده صنعت در  ساختار بهينه سرمايه در سطح صنايع پرداختند. نتايج پژوهش آن

شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان داد كه متغير اهرم مالي  314قالب 
ا متغير سودآوري، در شش صنعت با متغير اندازه و در سه صنعت با متغير در يازده صنعت ب

گيري از  هاي ثابت رابطه معناداري دارد. همچنين نتايج پژوهش با بهره نسبت دارايي
توانند به اهرم مالي  هاي مورد بررسي مي ها نشان داد كه شركت تكنيك تحليل پوششي داده

ايش ارزش شركت و ثروت سهامداران را فراهم بهينه خود نزديك شده و موجبات افز
ها به عنوان روش  ) به بررسي شيوه تحليل پوششي داده1389كنند. خواجوي وهمكاران (

 7ورودي و 4ها با استفاده از  هاي مالي پرداختند. آن مكمل براي تحليل سنتي نسبت
ور را اجرا محور شيوه مذك هاي مالي با ماهيت ورودي ها وداده خروجي براساس نسبت

شركت مورد بررسي  267، از 86تا  84هاي  كردند.  نتايج نشانگر اين بود كه در بين سال
 باشد. شركت ناكارا مي 235شركت داراي كارايي نسبي و  32
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ها در صنايع  گيري كارايي مالي نسبي شركت ) به اندازه1389دادخواه و همكارانش (
اوراق بهادار تهران با استفاده از تحليل  ساخت قطعات خودرو، پذيرفته شده در بورس

دهد كه بين  ها و بررسي ارتباط آن با بازده سهام پرداختند. نتايج نشان مي پوششي داده
توان نتيجه گرفت بازده سهام  كارايي نسبي و بازده سهام رابطه معناداري وجود دارد و نمي

 ست.تر ا هاي ناكارا بيش هاي كارا از بازده سهام شركت شركت
كاري روي  توان گفت محافظه هاي داخلي و خارجي بيان شده، مي با توجه به پژوهش

ها با ارائه نمرات  ها اثرگذار است. از طرفي تكنيك تحليل پوششي داده عملكرد شركت
باشد. هدف  كارايي معيار مناسب و جامعي براي ارزيابي عملكرد در ادبيات مالي مي

ها و همچنين  كاري بر نمرات كارايي مالي شركت ظهپژوهش حاضر بررسي تاثير محاف
كاري است.  اين  هاي با نمرات كارايي باال و پايين از لحاظ محافظه تفاوت بين شركت

هاي  گذاران و اعتباردهندگان بالقوه و بالفعل و سازمان تواند مورد توجه سرمايه هدف مي
هاي مربوطه، مد نظر قرار  تصميم هاي حسابداري در اخذ تدوين كننده مقررات و استاندارد

 گيرد.
 

 روش شناسي پژوهش
 هاي پژوهش فرضيه
 هاي پژوهش با توجه به مباني نظري به شرح زير طراحي و تدوين شده است:فرضيه

 كاري و نمرات كارايي مالي رابطه معناداري وجود دارد. بين محافظه:  فرضيه اصلي اول
 هاي فرعي:فرضيه

داري وجود  اي و نمرات كارايي مالي رابطه معنا كاري ترازنامه بين ديدگاه محافظه )1
 دارد. 

داري  كاري سود وزياني و نمرات كارايي مالي رابطه معنا بين ديدگاه محافظه )2
 وجود دارد.

داري وجود  كاري تركيبي و نمرات كارايي مالي رابطه معنا بين ديدگاه محافظه )3
 دارد.

هاي با حد باالي نمره  كاري در شركت تفاوت معناداري بين محافظه :فرضيه اصلي دوم 
 هاي با حد پايين نمره كارايي وجود دارد. كارايي و شركت
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 هاي فرعي: فرضيه
هاي با حد باالي  اي در شركت كاري ترازنامه تفاوت معناداري بين ديدگاه محافظه )4

 وجود دارد.هاي با حد پايين نمره كارايي  نمره كارايي و شركت
هاي با حد  كاري سود و زياني در شركت تفاوت معناداري بين ديدگاه محافظه )5

 هاي با حد پايين نمره كارايي وجود دارد. باالي نمره كارايي و شركت
هاي با حد باالي  كاري تركيبي در شركت تفاوت معناداري بين ديدگاه محافظه )6

 يي وجود دارد.هاي با حد پايين نمره كارا نمره كارايي و شركت
 

 متغيرهاي پژوهش
 هاي مستقل متغير

 كاري سود و زياني محافظه
 شود: ) استفاده مي1997گيري اين متغير از مدل رگرسيون بسط يافته باسو ( براي اندازه

 :1رابطه 

N =  α0 + β1DR + RET �γ + γSIZEit + γLEVit + γ
M
B it

�

+ DR. RET �µ + µSIZEit + µLEVit + µ
M
B it

� + δ1SIZEit

+ δ3LEVit + δ2
M
B it

+ δ4DR. SIZEit + δ5DR. LEVit

+ δ6DR.
M
B it

+ ε 

 كه در آن صرف نظر از انديس هاي مدل:
N.سود هرسهم تقسيم بر قيمت بازار سهم در اول دوره مالي : 

RET.بازده ساالنه سهام شركت : 
DRهايي كه بازده منفي دارند برابر يك در غير اين  : متغير مجازي، براي شركت

 صورت صفر.
SIZE بازار حقوق صاحبان سهام: لگاريتم طبيعي ارزش 
LEVنسبت بدهي به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام : 
M/B ارزش بازار بر ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام : 
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) است و هرچه 2كاري (رابطه  به عنوان شاخص محافظه DR.RETدر اين مدل ضريب 
 كاري بيشتر است. اين شاخص بزرگتر باشد بيانگر محافظه

 :2رابطه 
CONSERVATISM = µ + µSIZEit + µLEVit + µM

Bit
 

هاي سري زماني و مقطعي به صورت تركيبي  براي تخمين ضرايب اين مدل از داده
 شود. استفاده مي

 
 اي ترازنامه كاري محافظه

) 1995فلتهام و اوهلسون ( توان براساس توسعه تئوريك اي را مي ترازنامه كاري محافظه
از طريق تقسيم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش گيري كرد. اين متغير  اندازه

آيد. هر چه اين نسبت بزرگتر باشد نشان دهنده  دفتري حقوق صاحبان سهام بدست مي
 كاري بيشتر است.  محافظه

 
 كاري تركيبي  محافظه

باتوجه به پيشينه و مباني نظري پژوهش از شاخص گيولي و هاين به عنوان رويكرد 
 كاري استفاده خواهد شد.  تركيبي محافظه

 ) به صورت زير است:2000مدل گيولي و هاين ( 
 :3رابطه 

ACC= (NI + DEP) – CFO 
 :4رابطه 

OACC= ∆( AR + I + PE) − ∆(AP + TP) 
 :5رابطه 

NOACC= ACC – OACC 
 

 كه در روابط باال:
ACC جمع اقالم تعهدي؛ :NIسود خالص قبل از اقالم غير مترقبه؛ :DEP :  هزينه

هاي  : حسابAR: اقالم تعهدي عملياتي؛  OACC: جريان نقد عملياتي؛CFOاستهالك؛ 
هاي  : حساب AP ها؛ : پيش پرداخت هزينه PE : موجودي مواد وكاال؛ I دريافتني؛

 : اقالم تعهدي غير عملياتي.NOACC هاي پرداختني؛ و : مالياتTPپرداختني؛
 آيد: ) بدست مي6اري از رابطه (ك با توجه به روابط باال شاخص محافظه
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شاخص محافظه كاري =
اقالم تعهدي غيرعملياتي

جمع دارايي هاي اول دوره
∗ :6رابطه                         (1−)  

 
كاري، اقالم تعهدي غير  براي كنترل عامل تورم بر اقالم تعهدي و تغييرات محافظه

حاصل مثبت شاخص فوق به معناي شود.  هاي اول دوره تقسيم مي عملياتي بر جمع دارايي
 كاري بيشتر است. محافظه

 
 متغير وابسته

هاي ورودي و خروجي نياز است.  يابي به نمرات كارايي مالي به متغير براي دست
( اين مدل به نام بنكر، چارنز و كوپر است)  BCC ها با توجه به مدل انتخاب اين متغير

در مباحث مالي است. منظور از اصطالح  ها محور و پيشينه تحليل پوششي داده ورودي
هايي كه كمترين  ها، شركت ورودي محور اين است كه با فرض ثابت بودن خروجي

 ورودي را داشته باشند داراي نمرات كارايي باالتري خواهند بود.
هاي اداري و فروش،  متغيرهاي ورودي: هزينه كل: شامل بهاي تمام شده و هزينه

 هاي ثابت راييهاي جاري و دا دارايي
متغيرهاي خروجي: نسبت حاشيه سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده 
دارايي، گردش موجودي، گردش دارايي، نسبت آني، نسبت قيمت به سود، بازده نقدي 

 سود سهام
ها بين اعداد صفر و  نمرات كارايي محاسبه شده به وسيله تكنيك تحليل پوششي داده

ها برابر با يك است ( يا به اصطالح كارا  هايي كه نمره آن ركتيك است. در ادامه ش
پيشنهاد شده است،  1993هستند)، با فن كارايي برتر كه توسط اندرسون و پيترسون در سال 

هاي كارا نيز رتبه بندي  ها به باالتر از عدد يك خواهد رسيد و به عبارتي شركت نمرات آن
 به صورت زير است: ورودي محور BCCشوند. مدل پوششي  مي

 
 متغيرهاي كنترلي

ها در محاسبه نمرات كارايي مالي،  گذاري آن متغيرهاي كنترلي با توجه به اهميت تاثير
هاي كنترلي كه بيشتر در متون استراتژي به  ها لحاظ شدند. متغير در مدل آزمون فرضيه

 شوند، عبارتند از :  گذار بر عملكرد شركت استفاده مي عنوان متغيرهاي تاثير
 آيد. ها بدست مي ها بر دارايي متغير اهرم مالي: از طريق جمع بدهي
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متغير اندازه شركت : لگاريتم طبيعي ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به عنوان معيار 
 اندازه شركت است.

متغير مجازي صنعت: در استفاده از متغير مجازي، هر متغير كيفي را به صورت يك 
تعداد  n-1  )nكنيم. به اين ترتيب به تعداد  با دو مقدار صفر و يك تعريف ميمتغير 
شود. در نتيجه با  بندي صنايع است) متغير مجازي براي رگرسيون در نظر گرفته مي گروه

بندي سيمان، آهك و  شود و گروه متغير مجازي وارد مدل مي سه  ) تعداد 1توجه به جدول(
 شود گچ، كاشي و سراميك حذف مي

 

Min y0 :7رابطه = θ − ε(� sr+
s

r=1

−� si−
m

i=1

) 

 St: 

(r = 1, 2, …, s) �λjyrj

n

j=1

− sr+ = yr0 

(i = 1, 2, …, m) �λjxij +
n

j=1

si− = θxi0 

(j = 1, 2, …, n) �λj =
n

j=1

1 

θآزاد در عالمت λj,  sr+,  si− ≥ 0 
 

 جامعه آماري
استفاده از هاي شبه تجربي و پس رويدادي است و با  پژوهش حاضر از نوع پژوهش

) است و 1390الي  1381ساله ( 10شود. دوره زماني اين پژوهش  اطالعات گذشته انجام مي
 دهد: شركت جامعه آماري پژوهش را تشكيل مي 123با توجه به معيارهاي زير 

 هاي مورد نياز در دسترس باشد.اطالعات مالي مورد نياز به منظور استخراج داده
 ر بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشد.د 1380تا پايان سال مالي 

اي، ارزش بازار حقوق  كاري ترازنامه از آنجايي كه براي محاسبه شاخص محافظه
صاحبان سهام بايد محاسبه شود، سهام شركت در طول سه ماه آخر هر سال بايد حداقل 

 يك بار معامله شده باشد.
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ش دفتري حقوق صاحبان هايي كه ارز هاي ورشكسته، شركت جهت حذف شركت
 شوند. سهام منفي دارند از نمونه حذف مي

-گري مالي، شركتگذاري، واسطههاي سرمايهها و مؤسسات مالي (شركتجزء بانك
هاي راهبري شركتي ها) نباشد؛ زيرا افشاي اطالعات مالي و ساختارهاي هلدينگ و ليزينگ

 ها متفاوت است.در آن
نعت در مدل رگرسيوني پژوهش حاضر، جامعه آماري براي تاثير متغير كنترلي ص

 ) طبقه بندي شدند:1گروه  به شرح جدول( 4پژوهش در قالب 
 

 ): طبقه بندي صنايع۱جدول(
 فراواني صنايع

استخراج كانه هاي فلزي، فلزات اساسي، ساخت محصوالت فلزي، ساير 
 محصوالت كاني غير فلزي، استخراج ساير معادن استخراج ذغال سنگ

32 

ماشين آالت و تجهيزات، خودرو و ساخت قطعات، ساير وسايل حمل و نقل و 
 انبارداري و ارتباطات

31 

 18 سيمان، آهك و گچ، كاشي و سراميك

مواد و محصوالت دارويي، محصوالت شيميايي، الستيك و پالستيك، فرآورده 
 هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي

42 

 
هاي پژوهش، از مدل رگرسيون حداقل  و برآورد مدلها  براي تجزيه و تحليل داده

هاي تركيبي به روش اثرات مشترك، اثرات ثابت يا اثرات تصادفي  مربعات معمولي داده
هاي مختلفي انجام داد.  شود. براي تشخيص روش تخمين مناسب بايد آزمون استفاده مي

انتخاب مدل اثرات ثابت ترين آزمون مورد استفاده، عبارت است از آزمون چاو براي  رايج
هاي اثرات ثابت يا  هاي تلفيقي و آزمون هاسمن براي انتخاب يكي از مدل يا مدل داده

 اثرات تصادفي است. مدل رگرسيون تركيبي پژوهش حاضر به صورت زير است:
 ):8رابطه (

Efficiency Score it = α0 + β1(Conservatism it,) + β2 (sizeit) + β3 
(leverageit) + β4 (ind1) + β5 (ind2) + β6 (ind3) +εi,t 
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در مدل باال، براساس  هاي تركيبي است. مدل رگرسيوني باال از نوع مدل با داده
شود. در  هاي متفاوت در مدل جايگذاري مي كاري از ديدگاه هاي بيان شده، محافظه فرضيه

ي دوم (تفاوت هاي اول تا سوم، فرضيه اصل ادامه در صورت  قبول هر يك از فرضيه
هاي كاراي مالي و غير كاراي مالي وجود دارد)  كاري در شركت معناداري بين محافظه

شود. براي آزمون كلي فرضيه اصلي دوم از آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه يا  مطرح مي
هاي آماري و  شود. در همين راستا، به منظور انجام آزمون آزمون من ويتني استفاده مي

 استفاده شده است.  1/7نسخه   Eviewsو Rحليل نهايي از نرم افزارهاي تجزيه و ت
 

 هاي پژوهش يافته
هاي توصيفي متغيرهاي مورد  ها، آماره به منظور بررسي و تجزيه و تحليل اوليه داده

 ) ارائه شده است:2مطالعه محاسبه و در جدول شماره (
 

 هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش ): آماره۲جدول (

 
 

توان گفت  كاري تركيبي و سود و زياني مي با توجه به منفي شدن ميانگين محافظه
طور متوسط انجام نشده است. اما كاري به  هاي حاضر در پژوهش، محافظه براساس شركت

اي نشان دهنده وجود تفاوت ارزش بازار  كاري ترازنامه مثبت بودن باالي ميانگين محافظه
باشد و از نظر فلتهام و اوهلسون اين نشانگر  باالي حقوق صاحبان سهام با ارزش دفتري مي

دهد  ان ميها است. ميانگين نمرات كارايي مالي نيز نش كاري باالي شركت محافظه
 اند.  ها به طور متوسط  نمرات كارايي بااليي را كسب كرده شركت

 نام متغير
تعداد 

 مشاهدات
 حداقل حداكثر ميانه ميانگين

انحراف 
 معيار

 477/1 0006/0 25/10 205/0 6861/0 1230 نمرات كارايي مالي
 333/7 09/0 06/87 906/1 489/5 1230 اي كاري ترازنامه محافظه
 6014/0 -38/13 56/0 -051/0 -153/0 1230 كاري سود و زياني محافظه

 1967/0 -30/2 46/2 -012/0 -031/0 1230 كاري تركيبي محافظه
 6474/0 02/3 61/7 428/5 487/5 1230 اندازه شركت

 1718/0 04/0 992/0 652/0 632/0 1230 اهرم مالي
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هاي چاو و هاسمن جهت انتخاب نوع مدل رگرسيون  ها از آزمون قبل از آزمون فرضيه
 ) ارائه شده است:3ها در جدول شماره ( شود. نتايج اين آزمون استفاده مي

 
 سمنهاي چاو و ها ):  نتايج حاصل از آزمون۳جدول (

 آزمون
 نتيجه هاسمن چاو 

 

 فرضيه اول
 878/67 249/2 آماره آزمون

 اثرات ثابت
 000/0 0171/0 معناداري

 فرضيه دوم
 309/14 669/3 آماره آزمون

 اثرات ثابت
 0264/0 0002/0 معناداري

 فرضيه سوم
 783/14 316/4 آماره آزمون

 اثرات ثابت
 0389/0 000/0 معناداري

 
 نتايج الگوي برآورد فرضيه اول تا سوم در جدول هاي زير ارائه شده است:

 
 

 
 
 
 

 
 ): الگوي برآورد فرضيه اول۴جدول (

 معناداري tآماره  خطاي استاندارد ضرايب متغيرها
 523/0 638/0 00032/0 0002/0 كاري محافظه

 000/0 -909/7 210/0 -663/1 اهرم مالي
 000/0 -852/6 0538/0 -369/0 اندازه شركت
 0004/0 535/3 109/0 387/0 متغير صنعت
 0034/0 931/2 102/0 300/0 متغير صنعت
 0249/0 245/2 108/0 243/0 متغير صنعت
 000/0 311/9 375/0 497/3 مقدار ثابت

 F :000/0معناداري آماره  F :992/8آماره
 826/1واتسون:  -دوربين 088/0شده:  ضريب تعيين تعديل 099/0ضريب تعيين: 
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 ): الگوي برآورد فرضيه دوم۵جدول (

 

 
 

و سطح   Fشود، مقدارآماره طور كه مالحظه مي هاي باال همان با توجه به جدول
معناداري مدل رگرسيون است. مقدار آماره و سطح  معناداري مربوط به آن، بيانگر

) بيانگر آن است كه ارتباط معناداري بين 4در جدول شماره ( Tمعناداري مربوط به آزمون
بنابراين فرضيه اول پذيرفته  اي با نمرات كارايي وجود ندارد، كاري ترازنامه محافظه

) و 5شماره ( هاي در جدول Tآماره و سطح معناداري مربوط به آزمون شود اما مقدار نمي
كاري سود و زياني و تركيبي با  ) بيانگر آن است كه ارتباط مثبت معناداري بين محافظه6(

 معناداري tآماره  خطاي استاندارد ضرايب متغيرها
 0431/0 024/2 071/0 145/0 كاري محافظه

 000/0 -497/6 226/0 -473/1 اهرم مالي
 000/0 -079/7 0592/0 -419/0 اندازه شركت
 0002/0 682/3 110/0 405/0 متغير صنعت
 0042/0 864/2 102/0 294/0 متغير صنعت
 0,0188 352/2 108/0 256/0 متغير صنعت
 000/0 508/9 386/0 673/3 مقدار ثابت

 F :000/0معناداري آماره  F :260/9آماره
 922/1واتسون:  -دوربين 091/0شده:  ضريب تعيين تعديل 102/0ضريب تعيين: 

 ): الگوي برآورد فرضيه سوم۶جدول (
 معناداري tآماره  خطاي استاندارد ضرايب متغيرها

 0079/0 659/2 173/0 461/0 كاري محافظه
 000/0 -076/8 210/0 -697/1 اهرم مالي

 000/0 -748/6 0538/0 -363/0 اندازه شركت
 0004/0 568/3 109/0 390/0 متغير صنعت
 0023/0 059/3 102/0 314/0 متغير صنعت
 0,0260 229/2 108/0 241/0 متغير صنعت
 000/0 327/9 375/0 499/3 مقدار ثابت

 F :000/0معناداري آماره  F :500/9آماره
 978/1واتسون: -دوربين 094/0شده:  ضريب تعيين تعديل 105/0ضريب تعيين: 
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كار داراي  هاي محافظه كارايي وجود دارد، و اين بدين معنا است كه شركتنمرات 
شود. نتايج حاصل از بررسي  و سوم پذيرفته مي كارايي باالتري هستند بنابراين فرضيه دوم

واتسن نيز بيانگر وجود خود  -خود همبستگي جمالت خطا با استفاده از آماره دوربين
همبستگي بين خطاهاي مدل بود كه براي رفع آن، متغير نمرات كارايي دوره گذشته وارد 

ور متوسط چند درصد مدل شده است. ضريب تعيين نيز در مدل باال نشان مي دهد كه به ط
از تغييرات در نمرات كارايي به وسيله متغيرهاي كنترلي و مستقل قابل توضيح است. رابطه 

هايي كه بدهي زيادي  دهد شركت اهرم مالي و نمرات كارايي منفي است و اين نشان مي
دارند از كارايي كمتري برخوردار هستند. رابطه اندازه شركت و نمرات كارايي نيز منفي 

دهد هر چه قدر اندازه شركت بزرگتر باشد، نمرات كارايي آن  است و اين نشان مي
تر است. همچنين رابطه متغيرهاي صنعت بر نمرات كارايي مثبت است و نشان  كوچك

توجه به رد شدن  دهد صنايع مدنظر نمرات كارايي بااليي را به خود اختصاص دادند. با مي
 شود. سي نميفرضيه اول، فرضيه چهارم نيز برر

هاي پنجم و ششم مطرح  دوم و سوم، در ادامه فرضيه  هاي با توجه به قبول فرضيه
كاري و نمرات كارايي هر  ها در ابتدا ميانگين محافظه شود. براي آزمون اين فرضيه مي

 123ي پژوهش بدست آورده، سپس جامعه آماري ( ساله 10شركت را در طي دوره 
ل و سوم متغير وابسته نمرات كارايي مالي به دو گروه هاي او شركت) براساس چارك

ها كوچكتر از مقدار  هايي كه نمرات كارايي مالي آن شوند. بنابراين شركت تقسيم مي
هايي كه  چارك اول باشد در گروه يك (گروه با حد پايين در نمرات كارايي) و شركت

در گروه دو (گروه با حد باال ها بزرگتر از مقدار چارك سوم باشد  نمرات كارايي مالي آن
گيرند. بعد از مشخص شدن دو گروه، با استفاده از آزمون  در نمرات كارايي) قرار مي

كاري در هر دو  متغير محافظه اسمرينوف در مورد نرمال بودن يا نبودن –كولموگوروف 
نگين دو ها از آزمون مقايسه ميا كنيم. در صورت نرمال بودن توزيع متغير گروه  قضاوت مي

 شود. ويتني استفاده مي صورت (نرمال نبودن) از آزمون منجامعه استفاده كرده؛ در غير اين 
هاي اول، دوم و سوم ميانگين نمرات كارايي مالي  ) چارك7در جدول شماره (

 ها ارائه شده است: شركت
 

 هاي اول، دوم و سوم نمرات کارايي مالي ): چارک۷جدول (
 چارك سوم چارك دوم چارك اول

1693/0 3513/0 9021/0 



  91 ...شركت ها يمال ييو كارا يمحافظه كار ينارتباط ب يبررس

شركت در هر كدام از  30هاي اول و سوم، تعداد  بعد از مشخص شدن چارك
 هاي اول و سوم قرار گرفتند. شركت بين چارك 63هاي اول و دوم و تعداد  گروه

كاري سود و زياني و تركيبي از  براي بررسي نرمال بودن يا نبودن توزيع متغير محافظه
نتايج حاصل از اين آزمون به شرح  شود. اسمرينوف استفاده مي –آزمون كولموگوروف 

 باشد: ) مي8جدول شماره (
 

 KS): نتايج حاصل از آزمون ۸جدول (

 
 كاري تركيبي محافظه كاري سود و زياني محافظه

 گروه دو گروه يك گروه دو گروه يك KSآزمون 
 094/1 242/1 443/1 561/1 آماره آزمون

 183/0 092/0 021/0 015/0 سطح معناداري
 

باشد و   كاري سود و زياني نرمال نمي با توجه به سطح معناداري آزمون، توزيع محافظه
فرضيه پنچم، از آزمون  كاري تركيبي نرمال است در ادامه براي آزمون  توزيع محافظه

 شود. ويتني استفاده مي من
 ) نتايج حاصل از اجراي آزمون من ويتني ارائه شده است:9در جدول (

 
 ): نتايج حاصل از آزمون من ويتني۹جدول (

 معناداري Uآماره  ميانگين رتبه جمع رتبه تعداد گروه
 30/27 819 30 يك

354 156/0 
 70/33 1011 30 دو

 
شود. به  درصد، فرضيه پنچم پذيرفته نمي 5به جدول باال، در سطح خطاي با توجه 

كاري سود و زياني وجود ندارد. با  عبارتي تفاوت معناداري بين دو گروه از لحاظ محافظه
 ) براي آزمون فرضيه ششم، از آزمون مقايسه ميانگين8توجه به نتايج آماري جدول شماره (

 شود. دو جامعه استفاده مي
هاي دو جامعه  ) نتايج حاصل از اجراي آزمون مقايسه ميانگين10در جدول شماره( 

  ارائه شده است:
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 هاي دو جامعه ): نتايج حاصل از آزمون ميانگين۱۰جدول (
 معناداري Tآماره  %95فاصله اطمينان  واريانس ميانگين گروه
 1326/0 0136/0 يك

135/0 –  )035/0(  
164/1 249/0 

 1923/0 0360/0 دو
 

شود. به  درصد، فرضيه ششم پذيرفته نمي 5با توجه به جدول باال، در سطح خطاي 
 كاري تركيبي وجود ندارد. عبارتي تفاوت معناداري بين دو گروه از لحاظ محافظه

 
 ها گيري و پيشنهاد نتيجه

كارايي مالي اي با نمرات  كاري ترازنامه كند محافظه نتيجه آزمون فرضيه اول بيان مي
كار داراي  هاي محافظه رابطه معنادار ندارد. براساس آزمون فرضيه دوم و سوم، شركت

تواند ابزاري براي  كاري مي دهد محافظه نمرات كارايي بااليي هستند و اين نشان مي
مديران در جهت بهتر نشان دادن عملكرد و كارايي مجموعه تحت كنترل خود باشد. نتايج 

هاي با حد باال و پايين در  دهد تفاوت معناداري بين گروه چم و ششم نشان ميهاي پن آزمون
هاي توصيفي جستجو كرد  توان در آماره نمرات كارايي وجود ندارد و يكي از داليل را مي

اند. با توجه به رابطه مثبت بين  كار نبوده هاي مورد مطالعه به طور متوسط محافظه كه شركت
تواند باعث  كاري مي اني و تركيبي با نمرات كارايي مالي، محافظهكاري سود و زي محافظه

گذاران و اعتباردهندگان  شود سرمايه هاي نمايندگي شود. از اين رو، پيشنهاد مي ايجاد هزينه
هايي كه ارزيابي عملكرد را به عنوان معياري مهم براي  بالقوه و بالفعل و سازمان

گذار بر عملكرد و  كاري را به عنوان عامل اثر ظهكنند، محاف خود لحاظ مي گيري تصميم
تواند براي تدوين  سوم پژوهش مي هاي دوم و كارايي مد نظر قرار دهند. نتايج فرضيه

هاي پنچم و  كاري و همچنين نتايج فرضيه كنندگان استانداردها در جهت مزاياي محافظه
يرد. همچنين براي كاري مدنظر قرار گ ششم در راستاي نگرش خود نسبت به محافظه

ها و   هاي متنوع تحليل پوششي داده هاي آتي انجام موضوع پژوهش حاضر با مدل پژوهش
 شود. هاي نمايندگي پيشنهاد مي كاري با هزينه بررسي محافظه
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