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است     شتد   استتفاد  عنوان معیارهای کیفیت  گزارشتگری متالی     به افشاءکیفی  

و بترای   (7991باستو    الگتوی شترطی از   کتاری  محافظته گیتری   منظور انداز  به
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دهد  ها نشان می تابلویی استفاد  شد  اس   نتایج حاصل از مزمون فرضیه های داد 

 ،شرطی باعث افزایش کیفی  اقالم تعهدی و پایداری سود شتد   کاری محافظهکه 

غیرشرطی تأثیر  کاری محافظهتأثیر معناداری نداشته و همچنین  افشاءاما بر کیفی  

نداشتته ولتی باعتث افتزایش      ءمعناداری بر کیفی  اقالم تعهدی و کیفیت  افشتا  

 پایداری سود شد  اس  

  غیرشرطی، کیفی  گزارشگری مالی کاری محافظهشرطی،  کاری محافظههای کلیدی:  واژه

 مقدمه

از طرر   عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و ذینفعان باعث کاهش قیمت پیشنهادی وجود 

یر    کره  یا برالقوه تمرکرز  . در همرین زمران،   شود یمناآگاه( برای سهام شرکت گذاران ) هیسرما

را و ارزش شررکت   را افرزایش  هزینر  نماینردگی  ، داردی ارقرام حسرابداری   کرار  دسرت مدیر در 

براال برردن   باعرث ایجراد تقا را بررای     عوامر     نیر ا (.5001، 9الفوند و واترز ) آوردخواهد تر نییپا

انگیررزه در مرردیران برررای گررزارش اخ ررار خررو ،   وجررودبررا  .اسررتگزارشررگری شررده  کیفیررت

ترر   موقر   بره گرزارش   ،که افشای نامتقارن اطالعرا  حسرابداری اسرت )بررای م رال      یکار محافظه

. کنرد  یمر سرود، معت رترر    ئیا افشرا مربوط به زیان را نس ت به  ئیا افشانس ت به سودها(،  ها انیز

، همکراران و  5الرا) کنرد  یمر کنترل رفتار مردیریتی را تسرهی     ،کارانه محافظهحسابداری  ،بنابراین

5007). 

ی در شناخت کمتر از واق  خرال  ارزش  دار جانبحسابداری بیانگر نوعی  یکار محافظه

  ی رو بره پرایین در نتیجر   دارجان ر . ایرن  سرت ا آنهرا نس ت به خال  ارزش بازار  ها ییدارا دفتری

راچ و ( ناپایرردار ارزش اقتدررادی در سررودهای حسررابداری اسررت )5( ناکامرر  و یررا )9شررناخت )

بره عردم تقرارن زمرانی در      یکرار  محافظره در تعریر    (5004)همکاران و  4ول (. 5099، 3تیلور

  محافظره : »نرد ینما یمر را چنین تعری   یکار محافظهو  کنند یمو سودها توجه  ها ییداراشناسایی 

تعریفری  «. هرا  ییدارااز شناسایی هرچه کندتر سودها و ارزشیابی هرچه کمتر  ع ار  است یکار
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هیچ سودی را شناسرایی نکرن امرا    »این است که  شود یمبیان  یکار محافظهاز  عموماًمفهومی که 

این تعراری  تحقیقرا  تجربری دو نروز مجرزا از        در بسط و توسع«. را شناسایی کن ها انیزتمام 

شررطی یرا پر      یکرار  محافظره ( 9) :از انرد  ع رار  . ایرن دو نروز   انرد  نمودهرا بیان  یکار محافظه

 .7غیرشرطی یا پیش رویدادی یکار محافظه( 5). 1رویدادی

بره  که سیستم حسابداری اخ ار اقتدادی منفی را  افتد یمشرطی زمانی اتفاق  یکار محافظه

شررطی بره    یکرار  محافظره ، گرر ید ع رار   بره . کنرد  یمر تر از اخ ار اقتدادی م  ت شناسایی  نگامه

شررطی شرام     یکرار  محافظره   نمونر )چره م  رت و چره منفری( وابسرته اسرت.        رویدادهای خ ری

ی احتمالی و همچنین حسابداری موجودی کاال برا اسرتفاده از   ها انیزشناسایی نامتقارن سودها و 

 ۀکننرد  منعک غیرشرطی یا پیش رویدادی  یکار محافظهیا بازار است.  شده تماماق  بهای  ۀقاعد

. باشرد  ینمر و وابسته به رویردادهای خ رری    هاست ییداراکمتر از واق  ارزش دفتری خال    ارائ

 (.5099، تیلورراچ و ) باشد یمم ال آن شام  به هزینه بردن فوری مخارج تحقیق و توسعه 

 رود یمر بر حسابداری و گزارشگری مالی انتظار  یکار محافظه را یتأثبا توجه به  ،بنابراین

برر کیفیرت سرود،     ریترأث شررطی و غیرشررطی نیرز برا      یکار محافظهکه اعمال درجا  متفاوتی از 

منجرر بره تیییرر در     تراً ینهامدیریتی و بسیاری مروارد دیگرر،    طل انه فرصت، رفتارهای ءکیفیت افشا

کره   اسرت  سراال تحقیق حا رر بره دن رال پاسرخ بره ایرن        ،. بنابراینشود کیفیت گزارشگری مالی 

ی هررا شررکت شرررطی و غیرشررطی برر سرریت کیفیرت گزارشرگری مررالی در      یکرار  محافظره ریتأث

 در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟ شده رفتهیپذ

 پیشینۀ پژوهش

نقررش قررراردادی  جررهینت در یکررار محافظررهکرره تقا ررا برررای  کنررد یمرربیرران  (5003واتررز )

حسرابداری، عردم تقرارن     یکرار  محافظره  ۀدربرار  تیبااهمگزارشگری   حسابداری است. دو جن 

شررطی( و کراهش ارزش سیسرتماتی      یکرار  محافظه) ها انیززمانی در شناخت سودها در برابر 
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(. این دو جن ره  5007، 8رویچادوری و واتز) باشند یمغیرشرطی(  یکار محافظه) ها ییداراخال  

و اطمینران براالتر بررای شناسرایی      دییر تأحسرابداران بررای در نظرر گررفتن درجره        از تمای  اولیر 

در رابیره برا    (5001) همکراران الرا و تحقیرق   .دیر آ یمر بره وجرود    ها یبدهدر مقایسه با  ها ییدارا

 یکرار  محافظره کره حرذ     ددهر  یمنشان   یگذار هیسرمایی ی  بر کاراشرطی  یکار محافظهاثر

کره   نرد ینما یمر بیران   هرا  آنمنجر به نتایج اقتدادی نامیلوبی گردد.  تواند یمشرطی از حسابداری 

 یکرار  محافظره و به ود کیفیرت گزارشرگری مرالی کره از پیامردهای       ءبا افزایش در افشا توان یم

با  اًو متعاق  داد ی مشکال  مربوط به عدم تقارن اطالعاتی را کاهشتا حد، اند یشرطحسابداری 

 نمایندگی را انتظار داشت.  نیهزآن کاهش در 

 ،یحسرابدار  یکار محافظهبه بررسی این مو وز پرداختند که  (5090) همکارانو  90هوی

بره شررطی و    یکرار  محافظره برا تقسریم    هرا  آن؟دهد یمقرار  ریتأثداوطل انه را چگونه تحت  یافشا

سرود   یهرا  ینر یب شیپ یبا فراوان یمنف صور   به یکار محافظهغیرشرطی به این نتیجه رسیدند که 

اخ رار برد را هماننرد عردم تقرارن       ایبره افشر   ازیر ن نیهمچنر  یکرار  محافظره مرت ط است.  تیریمد

 یکرار  محافظره آیرا  »ی با عنوان پژوهشدر  (5099) 99اسمائی  و ال لوک .دهد یمکاهش  یاطالعات

 30پر  از بررسری   « اسرت؟  اثرگذاربر کیفیت سود و قیمت سهام در مدر،  یرشرطیغشرطی و 

کردنرد کره    یریر گ جهینت 5001تا  5002 یها سال  در بورس در فاصل شده رفتهیپذشرکت بزرگ 

مدرری   یهرا  شررکت سرهام در   یهرا  مرت یقشرطی هم بر کیفیت سودها و هرم برر    یکار محافظه

 ریترأث کیفیرت سرودها را تحرت     ،غیرشرطی یکار محافظهمنفی اثرگذار است. همچنین  صور  به

 مدری است. یها شرکتسهام در  یها متیقبا  رابی  منفیولی دارای  ،دهد ینمقرار 

پاسرخ دادنرد کره آیرا برا افرزایش        سااال به این  یپژوهشدر  (9388) همکارانو  مشایخی

سر ب کراهش    یکرار  محافظره ؟ و آیرا  شرود  یم، سود کمتری بین سهامداران توزی  یکار محافظه

س ب تنظیم توزی  سود و از  تواند یم یکار محافظهبیان نمودند که  ها آن؟ گردد یمپایداری سود 
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با اعت اردهندگان شود. امکان اظهارنظر صریت در  داران سهاماین طریق باعث کاهش تضاد مناف  

در  (9313مشرایخ و میمنرت آبرادی )   بر پایرداری سرود وجرود ندارد.    یکار محافظهریتأثخدوص 

بره   شررطی و غیرشررطی   یکرار  محافظره ی با عنوان افشای حسابداری، کیفیت حسابداری، پژوهش

 یکرار  محافظره عرد اقرالم تعهردی و    و کیفیرت حسرابداری از دو ب    افشاءبررسی رابیه بین کیفیت 

 ریترأث تمرکز اصلی برر   حا ر، پژوهشبرخال   . در این پژوهشپردازند یم شرطی و غیرشرطی

 رابی  معنرادار حاکی از عدم  ها افتهیو  باشد یمشرطی و غیرشرطی  یکار محافظهبر  ءکیفیت افشا

 .باشد یمشرطی و غیرشرطی  یکار محافظهو  ءبین کیفیت افشا

 ها و مباني نظری آن فرضیه

 و کیفیت اقالم تعهدی کاری محافظه

از نظررا  و   تواننرد  یمر کره مردیران    دهرد  یمر در حسابداری نشران   یشمار یب های پژوهش

اقالم تعهدی استفاده کنند و باعث ایجاد انحرا  در اعداد   ی خود در محاس شخد برآوردهای

و  الراو چره بررای اهردا  اطالعراتی شروند )      طل انره  فرصرت و ارقام حسابداری چه برای اهدا  

ری از سرود نقردی شرود.    این امر ممکن است باعرث دور شردن سرود حسرابدا     .(5095، همکاران

اقرالم   یمنجرر بره افرزایش قابلیرت اتکرا      یکار محافظهکه  دهد یمادبیا  جدید حسابداری نشان 

همچنین از طریق شرطی نمودن شناسایی سود و زیان، بدین گونره   .(5003 واتز،) شود یمتعهدی 

یی سود در مقایسره برا شناسرایی زیران بره      شناسا و برای شود یماز سود شناسایی  تر  یسرکه زیان 

ی سود برا اسرتفاده   کار دستمدیریت در  یها فرصت، گردد یمپذیری بیشتری  دییتأ تیقابل دن ال

 (.  5008، الفوند و واتز؛ 5003، واتز) دهد یماز اقالم تعهدی را کاهش 

 .شود یم یاقالم تعهد تیفیک شیباعث افزا یشرط یکار محافظه: 9  یفر 

 .شود یم یاقالم تعهد تیفیباعث کاهش ک یرشرطیغ یکار محافظه: 5  یفر 
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 و پایداری سود کاری محافظه

، تعریر   مانرد  یمر دیگرر پایردار    ۀی به دورا دورهمیزانی که سود از  عنوان به ،پایداری سود

 -شرطی در راستای اسرتاندارد  یکار محافظهاستفاده از  که آنجا از(. 5099، راچ و تیلور) شود یم

شررطی، شرناخت    یکار محافظه وجود باانتظار داشت که  توان یمبنابراین  ،های حسابداری است

جلروی مردیریت    یا گونه بهباشد و  شده بیتدوبر اساس قوانین و استانداردهای  ها انیزسودها و 

 .شود یمدیگر  ۀی به دورا دورهسود گرفته شود و باعث افزایش کیفیت و پایداری سودها از 

غیرشررطی و کیفیرت سرودها را بررسری      یکرار  محافظه رابی  بین (5005) 95پنمن و ژانگ

دیگرر تعریر     ۀی بره دور ا دورهتوانایی پایرداری سرودها از    عنوان بهکیفیت سود را  آنهاکردند. 

 93«اندوختر  پنهرانی  »غیرشررطی موجرب ان اشرته شردن      یکرار  محافظهپی بردند که  آنها. کنند یم

 ها اندوختهموقت تیییر یابند،  طور به ها اندوختهی مربوط به ایجاد این ها تیفعال. زمانی که شود یم

کره   شروند  یمر موجرب تیییررا  مروقتی در سرودها      ها اندوخته. این ت دی  شوند یمت دی  به سود 

 یکرار  محافظره ، کراربرد  عالوه به .شوند یمپایدار نیستند و بنابراین موجب کاهش کیفیت سودها 

شرطی بر  یکار محافظهریتأث ،است. بنابراین دورۀ حسابداریشرطی وابسته به جزئیا  اخ ار ی  

حسابداری وابسته است. بررای م رال، وجرود     ۀسودهای حسابداری نیز به جزئیا  اخ ار ی  دور

اخ رار خرو  شرده و ممکرن اسرت       موقر   بره موجب کاهش شناخت  ،اخ ار خو  در ی  دوره

 (.5099، راچ و تیلورپایداری سودها افزایش یابد )

 .دهد یم شیسودها را افزا یداریپا ،یشرط یکار محافظه: 3  یفر 

 .دهد یسودها را کاهش م یداریپا ،یرشرطیغ یکار محافظه: 4  یفر 

 ءو کیفیت افشا کاری محافظه

و مفید بودن اطالعا  مربوط به ارقام حسابداری گرزارش را   مربوط ،شرطی یکار محافظه

و دیگرر   اعت اردهنردگان توسرط سرهامداران،    یکرار  محافظره . بنرابراین، ایرن نروز    بخشد یمبه ود 

نقراط  رع  و قرو  شررکت      ۀدیرد روشرنی دربرار    آنها به رایز ،ذینفعان مورد درخواست است
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گروای و  ) کنرد  یمر ی کمر   گرذار  هیسررما  یهرا  انتخرا  و به ایجاد قضراو  صرحیت و    دهد یم

 (.  5007، 94ورچیا

شخدری مردیریت     غیرشرطی ممکن است از مالیا ، دعوی قضایی و عالق یکار محافظه

( و متعاق رراً امکرران دارد ارزش اطالعرراتی مربرروط برره 5090، 92کررانو رودریگرروئزبرره وجررود آیررد )

 یکرار  محافظره (. برای م رال،  5008، همکارانو 91بالرا کاهش دهد ) شده گزارشاطالعا  مالی 

که بره دسرتیابی بره    -ی سهام و استهالک گذار ارزش یها روشی ساز ادهیپبا  تواند یمغیرشرطی 

مرت ط باشد. بنابراین به دن رال آن ممکرن    -کند یمو مدیریتی خاص کم   طل انه فرصتاهدا  

و  دارانره  جانرب اقتدرادی   مالی و منجرر بره تدرمیما     یها گزارشاست باعث ایجاد اختالل در 

 (.  5002، 97ل و شیواکومارباناکارآمد شود )

 .دهد یم شیرا افزا ءکیفیت افشا ی،شرط یکار محافظه: 2  یفر 

 .دهد یکاهش مرا  ءکیفیت افشا ی،رشرطیغ یکار محافظه: 1  یفر 

 تحقیق روش

اسرتفاده   هرا  هیفر ر آمراری بررای آزمرون      یر تحل و هیر تجزکمی  یها روشدر این مقاله از 

 .باشرد  یمر ی ترابلویی  هرا  دادهرگرسیون چند متییره م تنری برر     یوتحل هیتجزخواهد شد که شام  

  گرفتره کار بره آزمون فر یا  تحقیرق   به منظورزیر  الگوی 1 ،ی تکنی  پان  دیتاریکارگ بهبرای 

 :شده است
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 ؛کیفیرت اقرالم تعهرردی   :   ؛ t ام در دوره زمرانی iبیرانگر شرررکت   tو  i هرا  الگرو در ایرن  

 :      ؛شررطی  یکرار  محافظره  :     ؛کیفیرت افشرا   :      ؛پایرداری سرود   :        

انردازۀ   :         ؛حقروق صراح ان سرهام     هزینر  :              ؛غیرشررطی  یکرار  محافظه

اهررم مرالی اسرت کره در ادامره       :        و  ؛درصد مالکیت نهادی :          ؛شرکت

 .خواهد شد بحث آنهای ریگ اندازه ۀنحو ۀدربار

 جامعه و نمونۀ آماری

در بورس اوراق بهادار تهران  شده رفتهیپذهای  شرکت  جامع  آماری این تحقیق شام  کلی

با توجه بره   ،لذا .باشد یمی در این پژوهش م تنی بر روش حذ  سیستماتی  ریگ نمونه. باشد یم

 :اند شده  انتخا 9313الی  9385ی ها سالشرکت برای قلمرو زمانی  18شرایط مندرج در زیر، 

 .باشد اسفندماههرسال 51منتهی به  ها آنسال مالی  .9

 ماه نداشته باشند. 1تی بیش از وقف  معامال .5

 و بانکی ن اشد. گذاری های سرمایه شرکت ازمجموع .3

 آنهاگیری  اندازه ۀمتغیرهای پژوهش و نحو

 متغیر مستقل

 برد: کار بهزیر را  الگویخود  پژوهشبرای آزمون فر یه  (9117) باسو
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(7) Eit / Pit-1 =  0 +  1 Rit +  2 DRit + 3 Rit*DRit + it 
 :Rit؛ ارزش بازار سرمایه در ابتدای دوره :Pit-1؛ رمترق هیغسود ق   از اقالم  :Eitکه در آن؛ 

بازده ساالنه منفی باشد، مقدار آن ی است که اگر وجه دوی  متییر  :DRitو  ؛بازده ساالنه سهام

ی م  رت  ها بازدهپاسخ سود را نس ت به  2  برابر ی  و در غیر این صور  برابر ی  خواهد بود.

. کنرد  یمر ی ریر گ انردازه ی منفری  هرا  برازده پاسرخ سرود را نسر ت بره      3  +2  .کنرد  یمی ریگ اندازه

ی وجرود دارد.  کار محافظهدر این صور   <3 0 باشد، یعنی 2 از تر بزرگ 3  +2  که یدرصورت

ی ریررگ انرردازهرا معیررار عردم تقررارن زمررانی سررود نامیرد و آن را معیرراری برررای   3   باسرو  ررریب 

بیان کررد کره ایرن مردل فقرط       5002خود در سال  شدۀ منتشر  ی بیان نمود و در مقالکار محافظه

آوردن  ررایب   دسرت  بره . در پژوهش حا ر برای کند یمی ریگ اندازهی مشروط را کار محافظه

، از برازش رگرسریون  (5004) همکارانو  98فرانسی شرکت، بر اساس  -هرسالمدل باسو برای 

 است. شده استفادهساله  2سری زمانی 

مرورد  LF*1  +0   غیرشرطی در تحقیق حا رر،  یکار محافظهآوردن سیت  دست بهبرای 

بره   LF.اسرت شده ارائره اسرتفاده و   (5001برال و دیگرران )  . این معیار توسط ردیگ یماستفاده قرار 

بررای صرنعت بخدروص      DRمیرانگینی از   لیوسر  بره معنای تنراو  اخ رار برد و یرا زیران بروده و       

حسراس  ) یبنرد  میتقسر گرروه   8بره   هرا  آن. صنای  با توجه به نزدیکی فعالیت شود یمی ریگ اندازه

 .است شده محاس هجداگانه برای هر گروه صنای   صور  به  LFو (9319،همکارانیگانه و 

 متغیر وابسته

 (5005مر  نیکرولز )   الگروی ی کیفیرت اقرالم تعهردی از    ریر گ اندازهبرای  :کیفیت اقالم تعهدی

 : شده است که به صور  زیر است استفاده

(8)         
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از تیییرررا  کرره ع ررار  اسررت   اسررت تیییرررا  سرررمایه در گررردش  :     کرره در آن؛

ی ها ییدارا ریو سا(           ) عالوه تیییرا  موجودی کاال ه( ب   ی دریافتنی )ها حسا 

کره بره صرور  الگروی     (    ) ی پرداختنیها حسا منهای تیییرا   (،            ) جاری

 زیر است:

 (1)                                            
 ؛است استخراج قاب ی مالی ها صور وجه نقد حاص  از عملیا  که از  :CFOکه در آن؛ 

REVt∆: و  ؛تیییرا  در فروش سال جاریPPEt:  ی ثابرت مشرهود دوره جراری    هرا  ییدارامیزان

 .باشد یم

. انحررا  معیرار   شروند  یمر استاندارد  ها ییدارامتییرهای باال با استفاده از متوسط جم    هم

 کیفیت اقالم تعهدی است. ۀدهند نشانمذکور  الگویخیای باقیمانده 

 ی گروه صنایعبند میتقس .1شمارۀ  جدول

تعداد  صنای  مرت ط گروه 

 شرکت

 93 اساسی فلزا  ،فلزی محدوال  ساخت ،فلزی یها یکان استخراج اول

 91 قیعا  و ساخت خودرو دوم

 استخراج ،یرفلزیغ معادن سایر ، یو سرام کاشی ،سیمان ،یرفلزیغ کانی محدوال  سوم

 معادن سایر

92 

 94 شیمیایی محدوال  و  یو پالست الستی  ،نفتی یها فرآورده چهارم

 پزشکی، یریگ اندازه وسای ، زا یو تجه آال  نیماش و برقی یها دستگاه آال  نیماش پنجم

 آن به وابسته یها تیفعال و رایانه ،اپتیکی و

95 

 1 شکر و قند جز  به آشامیدنی و غذایی محدوال  ،شکر و قند ششم

 91 دارویی محدوال  و مواد هفتم

 3 منسوجا  ،کاغذی محدوال  ،تک یر و چاپ، انتشار هشتم
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رگرسریون   الگروی ی تداوم و پایداری سود، محققان معموالً یر   ریگ اندازهبرای  سود:پایداری 

زیرر   صور  بهکه  زنند یمی جاری سودها تخمین ها ارزشی آتی سودها نس ت به ها ارزشبرای 

 :شود یمبیان 

(90)                             
کره در   شرود  یمر ی پایداری سود اسرتفاده  ریگ اندازهبرای  90شمارۀ   در معادل  از  ریب 

فرانسری  و دیگرران   شرکت، بر اسراس   -هرسالآوردن آن برای  دست بهپژوهش حا ر جهت 

الزم به ذکرر   ساله استفاده شده است. 2سری زمانی  صور  به، از برازش رگرسیون فوق (5004)

ق ر  از سرال    یهرا  دادهمستلزم استفاده از  ،بیشتر یها سالاست که استفاده از سری زمانی با تعداد 

 .شود یمآماری   نمون ازحد شیبباعث محدود شدن این عم  بوده که  85

 ،یرسران  اطالز ق ال در ها شرکتمدیران  مسالیت و افشاء کیفیت اهمیت به  باتوجه :افشاءکیفیت 

 از را یبورس یها شرکت  یکل  رت  و امتیاز تا گرفت تدمیم بهادار تهران اوراقو  بورس سازمان

 برر  ی ناشرران، رسران  اطرالز  کند. امتیاز منعک  بازار به« مناسب یرسان اطالز و افشاءکیفیت »نظر 

 یا  دوره  انیر ممرالی   یهرا  صور  سهم، هر درآمد بینی شیپ  بهمربوط  اطالعا   ارائ زمان اساس

 1اولیره و   سرهم  هرر  درآمد ینیب شیپ به نس ت اظهارنظر حسابرس ماهه، 1و  1، 3حسابرسی نشده 

 مرالی  یهرا  صرور   ماهره،  1ی ا دوره  انیر ممرالی   یهرا  صرور   بره  نس ت حسابرس اظهارنظر ماهه،

 محاسر ه  حسابرسری شرده،  عملکررد واقعری    و ها ینیب شیپ بین وتفاو  سال پایان نشدهحسابرسی 

 و پایران سرال   حسابرسری شرده   مرالی  یهرا  صور  موق  به ارائه عدم در صور   مناًاست.  شده 

اسرت   شرده   گرفته نظر در ریتأخ روز هر ازای به منفی سهامداران، امتیاز سود پرداخت یبند زمان

 (.9388)سازمان بورس و اوراق بهادار، 
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 يکنترل هایمتغیر

و  91چران و  (5099) همکراران الرا و از این متییر در تحقیقا   صاحبان سهام: هزینۀ حقوق

صراح ان سررمایه در ایرن     هزین  حقوقی ریگ منظوراندازه بهاستفاده شده است.  (5001) همکاران

 :که به صور  زیر است ی گوردون استفاده شده استگذار ارزش الگویپژوهش از 

(99)    
  

  

   

نرر    gسود سهام مورد انتظار سال آتری و   :D1 ؛قیمت سهم در ابتدای سال :P0 که در آن؛

ی نرر  رشرد مرورد انتظرار از میرانگین هندسری رشرد        ریر گ منظورانردازه  به. است رشد مورد انتظار

 شده است. استفادهساله  3فروش 

اسرتفاده   (5008) 59ژانرگ و  (5001) همکراران و  50لرر گیگاز این متییر در تحقیقرا    اهرم مالي:

 .شود یمی ریگ اندازه ها ییدارابه جم   بلندمد شده است و از طریق نس ت بدهی 

 همکراران سرجادی و  و (9388نیکرومرام و برادآور )  حقیقرا   از ایرن متییرر در ت   :اندازۀ شررکت 

استفاده شده است. این متییر با استفاده از لگاریتم ط یعری ارزش برازار شررکت در پایران      (9388)

 .دیآ یم دست بهسال جاری 

کرمری و  و  (9310) همکراران فررد و   زاده مرراد از این متییرر در تحقیقرا     مالکیت نهادی:درصد 

استفاده شده است. مالکیت نهادی، مالکیت سهام توسط نهادهرای مرالی ماننرد     (9381) همکاران

 یهرا  بانر  ی و گرذار  هیسررما  یها صندوقبازنشستگی،  یها صندوق، ها بان بیمه،  یها شرکت

 .باشند یم گذار هیسرما

 های پژوهش یافته

آزمررون ،متییرهرای پژوهش   پایررا برودن کلیرر  ازپر  از بررسرری پایرایی متییرهررا و اطمینران    

 .شود میاجرا هم ستگی  دناهمسانی و خو
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 تحقیق یها هیفرضبررسي ناهمساني و خودهمبستگي  .2جدول شمارۀ 

 ها فر یه ها واریان آزمون ناهمسانی  آزمون خودهم ستگی

 P(VALUE) F نتایج آزمون P(VALUE) F نتایج آزمون

 فر ی  اول 314/5 000/0 ناهمسانی دارد 59/4 959/0 خودهم ستگی ندارد

 دوم  فر ی 351/7 000/0 ناهمسانی دارد 14/4 018/0 خودهم ستگی ندارد م

 سوم  فر ی 439/2 000/0 ناهمسانی دارد 81/59 095/0 خودهم ستگی دارد

 چهارم  فر ی 491/9 000/0 ناهمسانی دارد 38/59 053/0 خودهم ستگی دارد

 پنجم  فر ی 919/3 000/0 ناهمسانی دارد 4/99 079/0 داردنخودهم ستگی 

 ششم  فر ی 988/7 000/0 ناهمسانی دارد 19/99 013/0 داردنخودهم ستگی 

و بررای   (EGLS)تخمینری    یافتر  تعمیمبرای رف  مشک  ناهمسانی از روش حداق  مربعا  

 ترابلویی بررای تشرخی     سرس   اسرت.  شرده  اسرتفاده  AR(1)رف  مشک  خودهم ستگی از پارامتر

لیمرر و همچنرین انتخرا  یکری از دو الگروی اثررا        F های تحقیق از آزمون  فر یه بودن )پان (

 است.ثابت یا اثرا  تدادفی از آزمون هاسمن استفاده شده 

 لیمر و هاسمن Fآزمون . 3جدول شمارۀ 

 مقیعی هاسمن لیمر F ها فر یه

کایدو سیت معناداری Fآمارۀ  
squar

e 

  سیت معناداری

 فر ی  اول

 م

59/3 000/0 41/3 983/0 Panel-RAN 
 Panel-RAN 152/0 74/5 000/0 92/3 فر ی  دوم

 Panel- FIX 041/0 07/43 000/0 87/2 فر ی  سوم

 Panel- FIX 039/0 29/45 000/0 14/2 فر ی  چهارم

 Panel- FIX 000/0 71/97 000/0 18/5 فر ی  پنجم

 Panel- FIX 099/0 82/98 000/0 89/5 فر ی  ششم

( بیرانگر ایرن اسرت کره     000/0) سریت معنراداری  برا   Fنتایج مربوط به آمارۀ  فر ی  اولدر 

کره   دهرد  یمر اسرت. نترایج ایرن فر ریه نشران       دار معنرا آمراری   ازنظرر فوق در حالت کلی  الگوی
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م  رت و   ریتأث، 095/0 سیت معناداریو  588/0ی شرطی بر اساس  ریب رگرسیونی کار محافظه

 .شود یم دییتأاین پژوهش  فر ی  اولمعناداری بر کیفیت اقالم تعهدی دارد. بنابراین 

 و دوم تحقیق فرضیۀ اولآزمون  .4 شمارۀجدول 

 فر ی  دوم فر ی  اول 

 متییر وابسته: کیفیت اقالم تعهدی متییر وابسته: کیفیت اقالم تعهدی الگوی اثرا  تدادفی

  ریب متییر

 متییر

سیت  tآمارۀ 

 معناداری

  ریب

 متییر

 سیت معناداری tآمارۀ 

 --- --- --- 095/0 995/4 588/0 ی شرطیکار محافظه

 341/0 -218/0 -003/0 --- --- --- یشرط ریغ یکار محافظه

هزین  حقوق صاح ان 

 سهام

989/0 245/9 039/0 29/0 915/9 004/0 

 053/0 527/5 032/0 049/0 481/5 039/0 اندازه شرکت

 009/0 077/3 087/0 095/0 138/5 059/0 مالکیت نهادی

 14/0 458/0 411/0 71/0 812/0 219/0 اهرم مالی

 312/0 -114/0 -019/0 314/0 824/0 047/0 متییر ثابت

 129/0 144/0  ریب تعیین

 195/0 218/0 شده  یتعد ریب تعیین 

 18/9 15/9 آماره دوربین واتسون

 F 245/1 139/1آمارۀ 

 F 000/0 000/0 سیت معناداری

در  الگو یدار معنا( بیانگر 000/0) سیت معناداریبا  Fآمارۀ دوم نتایج مربوط به   در فر ی

غیرشررطی برر کیفیرت اقرالم تعهردی برر اسراس  رریب          یکرار  محافظره ریتأثاسرت.  حالت کلی 

دوم ایرن    فر ری  ،لرذا ی اسرت.  معنر  یبر امرا   ،منفری  541/0 سیت معنراداری و  -003/0رگرسیونی 

متییرر کنترلری اهررم مرالی      ریترأث همچنرین در هرر دو فر ریه     .دیرر گ ینم قرار دییتأپژوهش مورد 

م  رت و معنرادار بروده     ،شررکت و مالکیرت نهرادی    ۀانرداز  صاح ان سهام، هزین  حقوقی ومعن یب
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مالکیرت  صاح ان سرهام و   هزین  حقوقو  تر بزرگ ۀی دارای اندازها شرکت به همین دلی است. 

 کیفیت اقالم تعهدی بیشتری دارند. ،نهادی بیشتر

 سوم و چهارم تحقیق ۀآزمون فرضی. 2 شمارۀ جدول

 فر ی  چهارم فر ی  سوم 

 متییر وابسته: پایداری سود متییر وابسته: پایداری سود الگوی اثرا  تدادفی

  ریب متییر

 متییر

سیت  tآمارۀ 

 معناداری

  ریب

 متییر

سیت  tآمارۀ 

 معناداری

 --- --- --- 035/0 247/7 919/5 ی شرطیکار محافظه

 005/0 114/3 814/0 --- --- --- یرشرطیغ یکار محافظه

 094/0 317/0 941/0 099/0 19/0 941/0 هزین  حقوق صاح ان سهام

 003/0 718/3 915/0 000/0 713/3 547/0 شرکت ۀانداز

 815/0 -185/0 -19/0 421/0 -714/0 -021/0 مالکیت نهادی

 318/0 123/7 815/9 449/0 171/1 599/3 اهرم مالی

 091/0 -812/3 -112/5 031/0 -123/5 -459/3 متییر ثابت

AR(1) 018/0 253/9 352/0 074/0 233/9 018/0 

 781/0 781/0  ریب تعیین

 727/0 129/0 شده  یتعد ریب تعیین 

 81/9 11/9 آماره دوربین واتسون

 F 811/59 347/50آمارۀ 

 F 000/0 000/0 سیت معناداری
 

بیرانگر ایرن اسرت کره      ،(000/0) سریت معنراداری  برا   Fآمرارۀ  سوم نتایج مربوط به   در فر ی

با اسرتفاده از   هم هم ستگی خود است و مشک  دار معناآماری  نظر ازفوق در حالت کلی  الگوی

شرطی برر   یکار محافظهکه  دهد یمنتایج این فر یه نشان  .است برطر  گردیده AR(1)پارامتر 
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م  ررت و  ریتررأث، 035/0 سرریت معنرراداریو  919/5پایررداری سررود بررر اسرراس  ررریب رگرسرریونی 

 .شود یم دییتأسوم این پژوهش   ، فر یاین مو وزبا توجه به  ،لذا ؛معناداری دارد
 

 آزمون فرضیۀ پنجم و ششم تحقیق. 1جدول شمارۀ

 فر ی  ششم فر ی  پنجم 

 افشاءمتییر وابسته: کیفیت  افشاءمتییر وابسته: کیفیت  الگوی اثرا  تدادفی

  ریب متییر

 متییر

سیت  tآمارۀ 

 معناداری

  ریب

 متییر

سیت  tآمارۀ 

 معناداری

 --- --- --- 988/0 823/5 251/0 ی شرطیکار محافظه

 219/0 952/0 842/9 - - - یرشرطیغ یکار محافظه

حقوق صاح ان هزین  

 سهام

121/4- 325/9- 598/0 812/5- 145/5- 309/0 

 095/0 235/2 328/8 009/0 952/3 14/1 اندازۀ شرکت

 411/0 782/9 242/8 944/0 125/9 215/8 مالکیت نهادی

 000/0 -324/3 -08/90 000/0 -124/3 -77/99 اهرم مالی

 057/0 -125/9 -781/53 051/0 -841/5 -122/53 متییر ثابت

 181/0 181/0  ریب تعیین

 191/0 139/0 شده  یتعد ریب تعیین 

 31/5 92/5 آمارۀ دوربین واتسون

 F 121/57 189/37آمارۀ 

 F 000/0 000/0 سیت معناداری
 

( بیرانگر ایرن اسرت کره     000/0) سریت معنراداری  با  Fآمارۀ چهارم نتایج مربوط به   در فر ی

برا اسرتفاده از پرارامتر     الگو خودهم ستگی است دار معناآماری  ازنظرفوق در حالت کلی  الگوی

AR(1) غیرشرطی بر پایرداری سرود    یکار محافظهکه  دهد یمنشان  نتایج .است برطر  گردیده

لرذا   ،م  رت و معنراداری دارد   ریتأث، 005/0 سیت معناداریو  814/0بر اساس  ریب رگرسیونی 
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متییرهرای کنترلری    ریترأث  ،همچنین در هرر دو فر ریه   .گردد ینم دییتأ چهارم این پژوهش  فر ی

 مالکیرت نهرادی،  و اهررم مرالی   م  رت و معنرادار و    صاح ان سرهام،  هزین  حقوقو  شرکت ۀانداز

و  ترر  برزرگ  ۀی دارای انرداز هرا  شررکت ی بوده است. این مو وز م ین این امر اسرت کره   معن یب

 پایداری سود بیشتری دارند. ،بیشترصاح ان سهام  هزین  حقوق

( بیرانگر ایرن اسرت کره     000/0) سیت معنراداری با  Fآمارۀ پنجم نتایج مربوط به   در فر ی

کره   دهرد  یمر نترایج ایرن فر ریه نشران     اسرت.   دار معنرا آمراری   نظر ازفوق در حالت کلی  الگوی

 ،لرذا  ؛معناداری ندارد ریتأث ،988/0 سیت معناداریبا توجه  افشاءشرطی بر کیفیت  یکار محافظه

 .گردد ینم دییتأپنجم این پژوهش   فر ی

( بیرانگر ایرن اسرت کره     000/0) سیت معنراداری با  Fآمارۀ ششم نتایج مربوط به   در فر ی

کره   دهرد  یمر نترایج ایرن فر ریه نشران     . اسرت  دار معنرا آمراری   ازنظرر فوق در حالت کلی  الگوی

 سیت معنراداری  بهبا توجه  افشاءشرطی بر کیفیت  یکار محافظهغیرشرطی همانند  یکار محافظه

 .گردد ینم دییتأششم این پژوهش نیز   فر ی ،لذا معناداری ندارد. ریتأث، 219/0

 هاگیری و پیشنهاد نتیجه

و بر اساس مناف  شخدی باشد، قابلیت  طل انه فرصت ،اگر برآورد مدیریت از اقالم تعهدی

. اما برا توجره بره نترایج تحقیرق حا رر،       ابدی یمکیفیت آن کاهش  جهیدرنتاقالم تعهدی و  یاتکا

ایرن   است کهایران باعث افزایش کیفیت اقالم تعهدی شده  یها شرکتشرطی در  یکار محافظه

ایرن امرر    .باشرد  یمر 5008الفونرد و واترز،  ؛ 5007گووای و ورچیرا،  ؛ 5003واتزهماهنگ با  ها افتهی

اقرالم   ۀشررطی در حروز   یکرار  محافظره بیانگر این است که استانداردهای حسرابداری مررت ط برا    

در برآورد اقالم تعهدی با توجه به مناف  را و اختیارا  مدیران  شده نیتدومناس ی  طور بهتعهدی 

 ریترأث غیرشرطی بررخال  م رانی نظرری پرژوهش      یکار محافظهشخدی محدود نموده است. اما 
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شررطی   یکرار  محافظهم  ت  ریتأثمعناداری بر کیفیت اقالم تعهدی نداشته است و شاید دلی  آن 

 .غیرشرطی خواهد شد یکار محافظهبر کیفیت اقالم تعهدی بوده است که مان  از اعمال 

ش پایداری سود شرده اسرت   اعث افزایشرطی ب یکار محافظه، آمده دست بهبر اساس نتایج 

دیچرو و تنرگ،   ؛ 5005و ژانرگ،   پرنمن بررخال    و 5099راچ و تیلور، یها افتهی هماهنگ باکه 

استانداردهای حسرابداری اسرت پر      شرطی در راستای یکار محافظه که ازآنجا. باشد یم 5008

مردیریت نیسرت    دلخرواه  بهبوده و  تر  ینزدبر اساس آن به استانداردها  ها انیزشناخت سودها و 

دیگر و نزدی  شدن آن بره   ۀی به دورا دورهباعث افزایش کیفیت سود و پایداری آن از  که این

نتیجه گرفت که استانداردهای ما در بازار ایران عملکرد خوبی  توان یم ،. بنابراینشود یمواقعیت 

 است. مشاهده  قاب  ،شود یممالی وارد  یها صور بر  آنداشته و آثار الزامی که از طریق 

ی هرا  شررکت شرطی و غیرشرطی برر امتیراز    یکار محافظه بر این بود کهانتظار  که یحال در

و  امرا برر اسراس نترایج     ؛باشرد  اثرگرذار و ی مناسرب  رسران  اطرالز و  افشاءبورسی از لحاظ کیفیت 

بال، روبرین و  ؛ 5002بال و شیواکومار،؛ 5007گووای و ورچیا، تحقیقاتی مانند یها افتهی برخال 

به ایرن دلیر  باشرد     تواند یم ومعناداری مشاهده نشد  ریأثت 5090رودریگوئز،کانو و 5008 سادکا،

از طرر  سرازمان    هرا  شرکتی به کیفیت گزارشگری مالی ازدهیامتدر  شده استفادهکه معیارهای 

و نیاز به اصرال     ودهن ها گزارشی کیفیت این ریگ اندازهبورس اوراق بهادار، م نای دقیقی برای 

 دارد.

معیارهرای   غیرشررطی برر   یکرار  محافظره  را یترأث  تفسیر نتایج ایرن پرژوهش،  مهم در   نکت

ی اسرت و بنرابراین   معنر  یبر و یرا  که یا عکر  م رانی نظرری بروده      است مالی یها صور کیفیت 

غیرشرطی و اثرگرذاری آن برر کیفیرت     یکار محافظه ۀکه مدیران ما در حوز داداحتمال  توان یم

شررطی اسرت کره در برازار      یکرار  محافظهمالی خیلی فعال نیستند و بیشتر از آن این  یها صور 

 حالت هنجاری داشته است. یکار محافظهایران حاکم بوده چون این نوز 
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شرطی در شرایط وجود اخ ار خو  یا بد متفاو   یکار محافظه را یتأث که نیابا توجه به 

شررطی   یکرار  محافظره  را یترأث کره برین    قرار گیررد  اجرا مورد تحقیقاتی شود یمپیشنهاد است، 

همچنرین برا توجره بره وجرود تفراو  در        تحت شرایط اخ ار خو  یا اخ ار بد تفاو  قائ  شود.

شررطی و   یکرار  محافظره بررسی وجود یا عدم وجرود  مختل ،  یها شرکتکیفیت گزارشگری 

یی که کیفیت باالی گزارشرگری مرالی و یرا کیفیرت     ها شرکتجداگانه در  صور  بهغیرشرطی 

شرایان ذکرر اسرت کره در      سرودمندی باشرد.    مقایسر  تواند یم ،ی مالی دارندگزارشگرپایینی در 

ماننرد   یکرار  محافظره  یریر گ انردازه  ۀبرر نحرو   ماثرآثار بسیاری از عوام  خارجی  ،تحقیق حا ر

اسرت کره از    شرده   گرفتره ثابت در نظر  و همچنین نر  تورم یاجتماععوام  سیاسی، فرهنگی و 

 .باشد یمپژوهش  یها تیمحدود

 ها یادداشت
1. Lafond and Watts                 2. Lara 

3. Ruch and Taylor 4. Wolk 

5. Blis  

6. Ex Post or Conditional Conservatism 

7. Ex Ante or Unconditional Conservatism                  8. Roychowdhury and Watts 

9. Garsia 10. Hui 

11. Ismail and Elbolok  12. Penman and Zhang 

13. Hidden Reserve 14. Guay and Verrecchia 

15. Cano-Rodríguez 16. Ball 

17. Ball and Shivakumar 18. Francis 
19. Chan 20. Gigler 

21. Qiang 
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