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  چكيده

ب به عنوان تأييدپذيري بيشتر براي شناسايي اخبار خو ةدرج ،كاري مشروط محافظه
باشد كه آن را عدم تقارن زماني سود نيز  سود نسبت به اخبار بد به عنوان زيان مي

را  ديگري نيز ناشي شود كه آن ةتواند از پديد اين عدم تقارن زماني سود مي. نامند مي
ها به مفهوم آن است كه هزينه ها هنگام  چسبندگي هزينه. نامند ها مي چسبندگي هزينه
در . يابند يمنكاهش به همان ميزان ، كاهش فروشباال رفته، اما در هنگام  افزايش فروش

ها وجود داشته باشد، عدم لحاظ  كاري و چسبندگي هزينه محافظه ةصورتي كه هر دو پديد
تر از مقدار واقعي آن  كاري موجب برآورد بيش ها در برآورد محافظه چسبندگي هزينه

كاري و  تقارن زماني سود ناشي از محافظه اين مطالعه به بررسي عدم. خواهد شد
  هاي پذيرفته مشاهده از شركت 580اين تحقيق بر مبناي . ها پرداخته است چسبندگي هزينه

انجام  1389تا  1380ساله از  10 ةشده در بازار بورس اوراق بهادار تهران براي يك دور
به  ،ها ي و چسبندگي هزينهكار بر اساس نتايج اين تحقيق، هر دو پديده محافظه. شده است

اثر چسبندگي  ،كاري مشروط همچنين اگر هنگام برآورد محافظه. طور همزمان وجود دارد

                                  
 .شهيد باهنركرماندانشيار حسابداري، دانشگاه  *
  .كرمان رشهيد باهنكارشناس ارشد حسابداري، دانشگاه  ∗∗

   ) :yahoo.comm.bahar330Email@( مهدي بهارمقدم: نويسنده مسئول مقاله
  8/8/92: تاريخ پذيرش    30/4/92: تاريخ دريافت



  ها كاري و چسبندگي هزينه بررسي عدم تقارن زماني سود ناشي از محافظه /56

 

شده بيش از مقدار واقعي آن  گيري كاري اندازه ها ناديده گرفته شود، ميزان محافظه هزينه
 .برآورد خواهد شد

    
 .ها د، چسبندگي هزينهكاري، عدم تقارن زماني سو محافظه: كليدي هايواژه    

  
 مقدمه 

هاي مالي  صورت ةخصوصيات مختلفي براي ارائ ،در مفاهيم نظري گزارشگري مالي
بر  مبني  آيا شواهد كافي  كه  امر است  اين  ةمالحظ  متضمن  هزينه  شناخت. ارائه شده است

. جود دارد يا خيرو  مورد گزارش  ةدور  از پايان  قبل  سرمايه  صاحبان  در حقوق  كاهش  وقوع
درآمد، به  با شناخت  در مقايسه  هزينه  شناخت  براي  گردد كه مي  موجب  احتياط  عمالا  

اين رويكرد موجب ايجاد  .نياز باشد  كمتري  گيري اندازه  اتكاپذيري  و ميزان  شواهد وقوع
از آن تحت  ،شود كه به طور كلي ها مي عدم تقارن زماني در شناسايي درآمدها و هزينه

  .كنند كاري ياد مي عنوان محافظه
توافق  يمال يها يم صورتدر تنظ يكار حسابداران بر وجود محافظه ياري ازچند بس هر

بيان ) 1924، 2به نقل از بليس( 1باسو .ارائه نشده است آن جامع و مانع از يفيدارند، تعر
انتظار هيچ درآمدي را « ةقاعدكاري را با اعمال  كند كه حسابداران به طور سنتي محافظه مي

كاري  محافظه ،به طور كلي. شناسند مي ،»ها را داشته باشيد زيان ةاما انتظار هم ،نداشته باشيد
  . كنند كاري مشروط و غيرمشروط تقسيم مي را به دو نوع محافظه

كاري است كه بيانگر تأييدپذيري  كاري مشروط همان تعريف باسو از محافظه محافظه
ها  نمايي سود و دارايي ها است كه منجر به كم الزم براي شناسايي درآمدها و هزينهمتفاوت 

از ). 1389آزاد، (نامند  كاري را عدم تقارن زماني سود نيز مي اين نوع محافظه. شود مي
ها با افزايش در سطح  معنا است كه ميزان افزايش در هزينه ينبه ا ها ينههز يچسبندگ ،طرفي

 يزانم يكبه (ها در ازاي كاهش در سطح فعاليت  از ميزان كاهش در هزينهفعاليت، بيشتر 
  .شود يسود م ييدر شناسا يموجب عدم تقارن زمان يزمسئله ن ينكه ا ،است) يمساو
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با استفاده از اعداد و  يدهپد يك هاي يژگياز و يبرخ يفتوص يندفرا يري،گ اندازه
از مباحث مهم در هر پژوهش،  يكي ين،ابرابن. و معتبر است ينانارقام به صورت قابل اطم

تر  در اين تحقيق به بررسي دقيق ،بنابراين .تا حدامكان است ها يدهپد يقدق يريگ اندازه
كاري از منظر عدم تقارن زماني سود پرداخته خواهد شد و اينكه آيا بخشي از اين  محافظه

ها ناشي شود  سبندگي هزينهديگري تحت عنوان چ ةتواند از پديد عدم تقارن زماني سود مي
  يا خير؟

 تحقيقات ةحوز در و تجربي شبه نوع از شناسي اين تحقيق از لحاظ همبستگي و روش
اين تحقيق با استفاده از اطالعات واقعي . اردد قرار حسابداري اثباتي و رويدادي پس

 نوعي شد،با داشته كاربرد اطالعات از استفاده فرآيند در تواند گيرد و چون مي صورت مي
  .شود مي محسوب كاربردي تحقيق
  

  چارچوب نظري پژوهش
باالي تأييدپذيري اخبار خوب به  ةكاري مالي را درج در حسابداري مالي، محافظه

باسو نشان داد كه ). 1997باسو، (كنند  عنوان سود در برابر اخبار بد به عنوان زيان تفسير مي
داللت  ،وجه به اخبار خوب در برابر اخبار بدبا ت ،كاري بر عدم تقارن زماني سود محافظه
بيني كرد كه ضريب شيب رگرسيون براي بازده  پيش 1 ةشمار نمودار ةوي با ارائ. دارد

  ).1997باسو، (تر از بازده مثبت سهام باشد  منفي سهام بايد بيش
 ارتباط بين بازده سهام و سود هر سهم. 1نمودار شماره 

  
: از منظر قراردادي) 1. كاري را از چهار منظر تفسير كرده است ، محافظه)2003(واتس 

شود تا از  نفع مختلف يك شركت، موجب مي هاي ذي وجود قراردادهاي زياد بين گروه
). 1986واتس و زيمرمن، (هاي نمايندگي استفاده شود  اعداد حسابداري براي كاهش هزينه

بازده سهام

 سود هر سهم
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كند كه دعاوي حقوقي مرتبط با قوانين  بيان مي) 1993(واتس : از منظر دعاوي حقوقي) 2
تر مطرح  به دليل احتمال بيش ،شود و اين كاري مي اوراق بهادار، موجب افزايش محافظه

از ) 3. ها است نمايي آن نسبت به كم ،ها و سود نمايي دارايي شدن دعاوي حقوقي براي بيش
تر از  ماليات، تمايل دارند تا سود شركت را كم ةمديران به دليل وجود هزين: منظر ماليات

واتس، (تر از ميزان واقعي آن گزارش كنند  هاي شركت را بيش ميزان واقعي آن و هزينه
كند كه زيان ناشي از  بيان مي) 1977(واتس : گذاري از منظر قانون) 4و ) 2003
ياسي، نسبت به برآورد سود در فرايندهاي س ةها و اضاف تر دارايي گذاري بيش ارزش

تر  تر و اساسي نمايي شده قابل مشاهده هاي كم هاي آتي و دارايي سودهاي انتقالي به دوره
، اضافه برآورد 1929كمسيون بورس اوراق بهادار امريكا، پس از بحران مالي سال . است

  . كارانه عمل كنند ها را منع كرد و پيشنهاد داد كه حسابداران محافظه ارزش دارايي
كند، يك  كاري توصيف قابل قبولي از عدم تقارن زماني سود ارائه مي چه محافظهاگر

ها  ديگر ناشي شود كه آن را چسبندگي هزينه ةتواند از يك پديد الگوي تجربي مشابه مي
ها  دهند كه بسياري از هزينه شده شرح مي تحقيقات اخير در حسابداري بهاي تمام. نامند مي

 ،يابند تر افزايش مي ها هنگام افزايش فروش بيش عني كه هزينهبه اين م ؛چسبنده هستند
پاسخ . يابند كاهش مي) از نظر قدر مطلق(ها هنگام كاهش فروش  نسبت به زماني كه هزينه

بيانگر واكنش نامتقارن سود به تغييرات  ،همچنين ،ها به تغييرات فروش نامتقارن هزينه
تر از افزايش فروش  اهش فروش حساسسود شركت نسبت به ك ،در نتيجه. فروش است

  ).2012، 3بانكر و همكاران(است 
در (توان گفت، همبستگي تغييرات فروش با بازده سهام، مثبت است  مي ،به طور كلي

و  165/0مورد بررسي اين تحقيق، ضريب همبستگي پيرسون بين اين دو متغير مساوي  ةنمون
به احتمال زياد با ) اخبار خوب(ثبت سهام بنابراين، بازده م). معنادار است% 1در سطح 

به احتمال زياد با ) اخبار بد(خواهد بود و بازده منفي سهام ) همراه(افزايش فروش مرتبط 
ها موجب ايجاد عدم تقارن  چسبندگي هزينه. خواهد بود) همراه(كاهش فروش مرتبط 
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بانكر و (شده بود  كاري تفسير شود كه قبالً به عنوان شاهدي بر محافظه زماني سود مي
  ).2012همكاران، 

  
  ها تفسير اقتصادي چسبندگي هزينه

بسياري از ) 1: ها بر دو فرض اوليه بنا نهاده شده است تفسير اقتصادي چسبندگي هزينه
نگر اتخاذ شده است و  مديران آينده ةوسيل تصميمات تعهد منابع است كه به ةها نتيج هزينه

دهند، متحمل  را تغيير مي 5ا زماني كه سطح منابع تعهد شدهر 4هاي تعديل مديران هزينه) 2
هايي است كه هنگام حذف و يا  هاي تعديل، هزينه منظور از هزينه). 2010، 6ويز(شوند  مي

 هاي مرتبط با ينههز توان به شود كه از آن جمله مي كردن منابع بر شركت تحميل مي اضافه
يزات اشاره و تجه آالت ينماش يواگذار يانصب  هاي ينههز، كار يروياخراج ن يااستخدام 

  ).2010، يزو( نمود
شود، مدير شركت  شركت حذف يا اضافه مي ةزماني كه يك واحد از منابع تعهد شد

هاي تعديل مرتبط با اضافه يا حذف  با دو رويداد مختلف مواجه خواهد شد؛ يكي هزينه
قدي كه اين واحد اضافه يا خالص ارزش فعلي جريان وجوه ن ،شدن آن منبع و ديگري

سطح منابع تعهد  سازي ينهبه يبرا ،بنابراين. حذف شده براي شركت ايجاد خواهد كرد
يل و خالص ارزش فعلي جريان وجوه نقد، توازن تعد هاي ينههز ينب يدبا يرانشده، مد

  ).1990، 7بنتوليال و برتوال(ايجاد كنند 
  هاي تعديل به هزينهمنابع با توجه  ةسطح بهين. 2ة نمودار شمار
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با سه خط نشان داده شده  2گيري بهينه در مورد منابع، در نمودار شماره  تصميم ةقاعد
خط استخدام در . خط اخراج) 3خط استخدام و ) 2خط نيروي كار مورد نياز، ) 1: است

تا زماني كه . يش فروش استتصميمات بهينه در زمان افزا  ةدهند ، نشان2 ةشمار نمودار
c upNPV δ> اشد، مديران به اضافه كردن نيروي كار ادامه خواهند داد، به طوري كه بupδ 
نمودار خط اخراج در  ).2012بانكر و همكاران، ( هاي استخدام است هزينه ةدهند نشان
ديران براي اخراج نيروي كار در زمان كاهش فروش م ةتصميمات بهين ةدهند نشان 2 ةشمار
cمديران تا زماني كه . است downNPV δ< به اخراج نيروي كار ادامه خواهند داد، به  ،باشد −

 ،طور كلي به ،در نتيجه ).2012بانكر و همكاران، ( هاي اخراج است هزينه downδطوري كه 
ها، در يك سطح مشابه از فروش پس از  در بحث راجع به چسبندگي هزينهتوان گفت  مي

تر از افزايش  ، سطح منابع تعهد شده در زمان كاهش فروش، بيش8يك كاهش يا افزايش
تر است كه اين به دليل  شيب خط اخراج از خط استخدام بيش ،فروش است و همچنين

  ).2012بانكر و همكاران، ( هاي تعديل است  وجود هزينه
  
  پژوهش ةپيشين

تر از اخبار خوب در سود  در تحقيق خود نشان داد كه اخبار بد سريع) 1997(باسو 
) 2001( 9تحقيق گاكس، مارين و پاوچت. كاري است شود كه بيانگر محافظه منعكس مي
تر از  دهد كه تعديل تعداد نيروي كار در قراردادهاي موقتي بسيار كم هزينه نشان مي

  .دائمي كار استقراردادهاي 
پردازد، تحقيق  ها مي به صورت تجربي به بررسي چسبندگي هزينه كهاولين تحقيقي 

دارد كه به ازاي  نتايج اين تحقيق بيان مي. باشد مي) 2003( 10اندرسون، بانكر و جاناكرامان
كاهش در % 1در حالي كه به ازاي  ،يابند افزايش مي% 55/0ها  افزايش در فروش، هزينه% 1
 ةانداز) 2009( 11با توجه به تحقيق خان و واتس. يابند كاهش مي% 35/0ها  وش، هزينهفر

اي بين  اي معكوس و مستقيم دارند و رابطه كاري به ترتيب رابطه شركت و اهرم با محافظه
تحقيق بانكر و . كاري مشاهده نشده است نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و محافظه
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طور  ها به كاري و چسبندگي هزينه محافظه ةدهد كه پديد نشان مي) 2012(همكاران 
شود ميزان  ها موجب مي در نظر نگرفتن اثر چسبندگي هزينه. همزمان وجود دارد

  .ي واقعي آن برآورد شود بيش از اندازه% 16كاري  محافظه
 يانگرب ، )1389(نمازي و دواني  ،و همچنين )1385( ياله و نعمت يقائميق تحق يجنتا
، حاكي از )1389(ثاني و حالج  نتايج تحقيق مهراني، وافي. باشد ها مي هزينه ةر چسبندرفتا
در اين تحقيق استنباط شده كه بين . كاري است مثبت معنادار بين بدهي و محافظه ةرابط
با استفاده از  ،عالوه به. منفي و معنادار وجود ندارد ةكاري رابط شركت و محافظه ةانداز
  .كاري مشاهده نشده است و بازدهي سهام، وجود محافظهبين سود  ةرابط

و  يكار حافظهم ينب، )1389( خاني يو عل يجور مرانبر اساس نتايج تحقيق 
گر آن  ، بيان)1390( مهد يبن يقتحق .ي وجود نداردمعنادار ةرابط يقرارداد بده يها شاخص

و  يحجازتحقيق   يجتابر اساس ن .ددار يممستق يا رابطه يكار با محافظه يبدهاست كه 
ي و بين منف ة، رابطبين عدم تقارن زماني سود و اختيارات تعهدي ،)1389(يلندي ب يمعصوم

  .معناداري وجود ندارد ةرشد و عدم تقارن زماني سود رابط
كاري صورت پذيرفته است كه  محافظه ةالزم به ذكر است كه تحقيقات زيادي در زمين

ها در اينجا  باشند كه از ذكر آن كاري غيرمشروط مي محافظه ةها در زمين تر آن بيش
  .نظر شده است صرف
  
  هاي پژوهش فرضيه

طور كامل اخبار در مورد جريان وجوه نقد آتي را  ، بازده سهام بهآدر يك بازار كار
با توجه به همبستگي بين بازده سهام و فروش، بعد از در نظر گرفتن . منعكس خواهد كرد
روش شركت هيچ اطالعاتي در مورد جريان وجوه نقد آتي را در بر اثر بازده سهام، ف

 ةفرضي ،بنابراين. كاري قرار نخواهد گرفت نخواهد داشت و سود سهام تحت تأثير محافظه
  :شود به صورت زير مطرح مي 2و  1 ةشمار
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كاري منجر به عدم تقارن بين سود و بازده  با در نظر گرفتن اثر فروش، محافظه: 1 ةفرضي
  .شود ثبت سهام نسبت به بازده منفي سهام ميم

ها منجر به عدم تقارن بين سود و  با در نظر گرفتن اثر بازده سهام، چسبندگي هزينه: 2 ةفرضي
 .شود افزايش فروش نسبت به كاهش فروش مي

همانند . تري استفاده كرد توان از متغيرهاي قابل مشاهده كاري، مي براي بررسي محافظه
شركت، نسبت ارزش  ة، در اين تحقيق نيز از متغيرهاي انداز)2009(واتس  تحقيق خان و

كاري استفاده خواهد  بازار به ارزش دفتري و اهرم به عنوان عوامل قابل مشاهده محافظه
ها اثر  چسبندگي هزينه ةخاطر اينكه متغيرهاي خان و واتس ممكن است كه از درج به. شد

ها  ي نظري بعد از در نظر گرفتن چسبندگي هزينهبين پذيرد، ضروري است تا اين پيش
با توجه به مطالب . 12ها تأثير پذيرند چسبندگي هزينه ةآزمون شود و اين متغيرها از درج

  .شود رو در مورد عدم تقارن زماني سود ارائه مي هاي پيش مطرح شده، فرضيه
سود با توجه به واكنش  ها، عدم تقارن زماني با در نظر گرفتن اثر چسبندگي هزينه: 3 ةفرضي

  .يابد شركت كاهش مي ةبه اخبار خوب در برابر اخبار بد، با افزايش انداز
ها، عدم تقارن زماني سود با توجه به واكنش  با در نظر گرفتن اثر چسبندگي هزينه: 4 ةفرضي

به اخبار خوب در برابر اخبار بد، با افزايش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري 
  .يابد افزايش مي

ها، عدم تقارن زماني سود با توجه به واكنش  با در نظر گرفتن اثر چسبندگي هزينه: 5 ةفرضي
  .يابد به اخبار خوب در برابر اخبار بد، با افزايش اهرم افزايش مي

ها، اثر متغيرهاي  اضافه كردن متغيرهايي براي در نظر گرفتن اثر چسبندگي هزينه
. دهد كاري برآوردشده را كاهش مي مقدار محافظه ،نابراينبرد و ب شده را از بين مي  حذف
 .شود نيز به اين شرح ارائه مي 6 ةشمار ةفرضي ،بنابراين

كاري كاهش  ها، ميزان برآورد محافظه با در نظر گرفتن اثر چسبندگي هزينه: 6 ةفرضي
  .يابد مي
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  پژوهشروش 
داده شده تا عدم تقارن  بسط) 1997(كاري باسو  برآورد محافظه يدر اين تحقيق الگو

بانكر و همكاران، (ها مورد بررسي قرار گيرد  چسبندگي هزينه ةزماني سود با توجه به پديد
2012( :  

)1(   i ,t i ,t i ,t i ,t i ,t i ,t

i ,t i ,t i ,t i ,t i ,t i ,t i ,t

EPS P Dr Re t Dr Re t
Sd Sales P Sd Sales P                          

α α α α
β β β ε

−

− −

= + + + +

+ + +
1 0 1 2 3

1 2 1 3 1
 

  
iطوري كه  به ,tEPS،  هر سهم شركت در سال ) خالص(سودt  وi ,tP ام ، قيمت سه1−

i. مالي است ةشركت در ابتداي دور ,tDrمتغير موهومي است كه براي بازده منفي سهام ،، 
iصفر  است و  ،و براي بازده مثبت سهام 1برابر  ,tRe t در اين . باشد سهام مي ة، بازده ساالن

iالگو،  ,tSd،  براي زماني كه فروش شركت نسبت به سال قبل كاهش يافته متغير موهومي
iمساوي صفر است و  ،و در غير اين صورت 1مساوي  ,t i ,tSales P ، درآمد فروش 1−

  . شركت به ازاي هر سهم تقسيم بر قيمت سهام شركت در ابتداي سال است
بسط داده ) 2009(، الگوي خان و واتس )1997(باسو  يعالوه بر الگو ،در اين تحقيق

ها مورد بررسي قرار گيرد  چسبندگي هزينه ةشده تا عدم تقارن زماني سود با توجه به پديد
  ):2012بانكر و همكاران، ) (2الگوي (
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 ةسرماي شركت است كه برابر لگاريتم طبيعي ارزش بازار ة، اندازi,tSizeدر اين الگو، 
نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتري سهام  ،i,tMB. است tشركت در ابتداي سال مالي 

هاي شركت تقسيم بر  اهرم شركت است كه برابر جمع كل بدهي i,tLev. شركت است
  .است ساير متغيرها نيز همانند الگوي قبل. ارزش دفتري سهام شركت است

  
 آماري  ةجامعه و نمون

شده در شركت بورس اوراق  هاي پذيرفته شركت ةآماري اين تحقيق شامل كلي ةجامع
جز مؤسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي،  به 1389تا سال  1380بهادار تهران از سال 

و هاي مالي  گري جز تأمين اجتماعي، ساير واسطه هاي بيمه و صندوق بازنشستگي به شركت
عمال معيارهاي زير صورت پذيرفته گيري با ا گذاري است و نمونه هاي سرمايه شركت
  :است

هاي بورس اوراق بهادار  هايي كه در طي اين دوره از فهرست شركت حذف شركت) 1
  اند، تهران حذف شده

  باشد،  1379ها در بورس و اوراق بهادار تهران، قبل از سال  سال پذيرش شركت) 2
مورد نظر تغيير سال مالي نداده  ةاسفندماه باشد و در دور 29ي آنها منتهي به سال مال) 3

  باشند، 
  قيمت سهام شركتهاي نمونه وقفه بيش از دو ماه نداشته باشند، و) 4
 .ها وجود داشته باشد نياز براي انجام اين تحقيق در مورد آن اطالعات مورد) 5

  . شركت به عنوان نمونه باقي مانده است 58پس از اعمال معيارهاي مذكور، تعداد      
  

  هاي پژوهش يافته
  آمار توصيفي 
سهام  ةبازده ساالن. ارائه شده است 1 ةهاي توصيفي مورد نظر در جدول شمار شاخص

انتخابي را  ةاز نمون% 6/34 متغير موهومي بازده منفي سهام،. باشد مي% 2/40به طور ميانگين 
انتخابي را تشكيل  ةنمون% 6/20 غير موهومي كاهش فروشدهد، در حالي كه مت تشكيل مي

  .قابل مشاهده است 1 ةوضعيت ساير متغيرها نيز از جدول شمار. دهد مي
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  آمار توصيفي متغيرها. 1 ةجدول شمار
 چارك سوم ميانهچارك اولانحراف معيارميانگين متغير

EPS/P 164/0  189/0  075/0  152/0  234/0  

Ret 402/0  850/0  079/0-  174/0  631/0  

Dr 346/0  476/0  000/0  000/0  1 

Sd 206/0  405/0  000/0  000/0  000/0  

Size 956/12  510/1  794/11  752/12  971/13  

MB 358/8  465/9  467/2  241/5  442/10  

Lev 733/4  624/3  254/2  801/3  854/5  

Sales P  469/1  921/1  436/0  891/0  690/1  

i,tLnSales∆  164/0  381/0  060/0  168/0  280/0  

ماتريس ضرايب همبستگي پيرسون براي متغيرهاي تحقيق ارائه  2 ةدر جدول شمار
است  165/0همبستگي بين متغيرموهومي كاهش فروش و بازده منفي سهام برابر . شده است

دهد كه درنظر گرفتن اثر كاهش فروش در هر  باشد و نشان مي معنادار مي% 1و در سطح 
  . دم تقارن زماني سود را دارد، ضروري استتحقيق تجربي كه قصد شناسايي اثر ع

  ضرايب همبستگي پيرسون بين متغيرهاي تحقيق. 2 ةجدول شمار

  .معنادار است% 5و % 1در سطح به ترتيب *  ،** 

 

EPS/P

R
et  

D
r Sd 

Size 

M
B 

Lev 
EPS/P 1       

Ret **379/0  1      

Dr **258/0-  **541/0-  1     

Sd **231/0-  **175/0-  **165/0  1    

Size 054/0-  **137/0-  **164/0  009/0  1   

MB **188/0-  018/0  002/0-  066/0-  **310/0  1  

Lev **171/0-  **141/0  056/0-  071/0-  *098/0-  **188/0  1 

Sales/P **214/0  **219/0  **167/0-027/0-  **222/0-  **353/0-  **222/0  
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  ها نتايج آزمون فرضيه
بر اساس نتايج اين آزمون، . ها از آزمون چاو استفاده شد د دادهبراي تعيين روش برآور

باشد كه  مي 2/0و سطح معناداري آن  166/1برابر  1 ةبراي الگوي شمار F ةمقدار آمار
 F ةمقدار آمار. توان برآورد نمود را به صورت پانل نمي 1 ةبيانگر آن است كه الگوي شمار

آن است  يانگربباشد كه  مي 468/0معناداري آن  و سطح 00/1برابر  2 ةبراي الگوي شمار
هاي  بنابراين، نوع داده .برآورد نمود توان ينل نمابه صورت پنيز را  2 ةشمار يكه الگو

  .باشد مورد بررسي اين تحقيق از نوع تركيبي و به صورت ت مي
  

  1 ةنتايج حاصل از برازش الگوي شمار. 3 ةجدول شمار

  متغير

عالمت 
مورد 
انتظار

  

رض
يب

  

خطا
استاندارد ي

 

آمار
t ة

سطح   
معناداري

 

  0000/0  87/4  021/0 105/0 ± مقدار ثابت
Dr ± 025/0011/0  19/2-  0291/0  
Ret + 053/0 013/0  92/3  0001/0  

DrRet + 097/0036/0  7/2-  0072/0  
Sd - 021/0011/0  88/1-  0599/0  

Sales/P ± 042/0 012/0  47/3  0006/0  
SdSales/P - 054/0009/0  46/5-  0000/0  

AR(1)  373/0 047/0  91/7  0001/0  
2R 462/0 ةآمارF 27/63  

2R 008/2  دوربين واتسون 455/0 شدهيلتعد  
  

ضريب . ارائه شده است 1 ةشمار ينتايج حاصل از برازش الگو 3 ةدر جدول شمار
باشد و بيانگر عدم  ار ميمنفي و معناد »بازده سهام در متغير موهومي بازده منفي سهام«متغير 

بازده سهام در متغير «ضريب متغير . هاي مورد بررسي است كاري در داده وجود محافظه
باشد  اختالف شيب بين بازده مثبت و منفي سهام مي ةدهند نشان »موهومي بازده منفي سهام
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 پذيري اخبار خوب نسبت به تأييد ةو منفي بودن اين ضريب به معناي آن است كه درج
حاصل از   ةنتيج. بيني تئوريكي در تضاد است گيري با پيش اين نتيجه. تر است اخبار بد كم

ثاني و حالج  و مهراني، وافي) 1389(پور  ستايش و جماليانبرازش اين الگو با نتايج تحقيق 
. باشد منطبق مي ،كاري با استفاده از معيار باسو است محافظه ةكه بيانگر عدم مشاهد) 1389(

كاري، بيانگر  گيري محافظه شده با ساير معيارهاي اندازه توجه به اينكه تحقيقات انجامبا 
باشد،  شده در بورس اوراق بهادار تهران مي هاي پذيرفته كاري در شركت وجود محافظه

  . اتكا كرد) 1997(باسو  بتوان به نتايج حاصل از الگو نمي
و متغير سود هر سهم و متغير ، ضريب همبستگي بين د2 ةبا توجه به جدول شمار

بنابراين، بازده . باشد معنادار مي% 1و در سطح  -258/0موهومي بازده منفي سهام، برابر با 
 يمبنا بر. توان به راحتي زير سؤال برد سهام را به عنوان معيار اخبار خوب و اخبار بد نمي

بازده مثبت و  با نمونه يرخود به دو ز يمورد بررس ةنمون يككه با تفك) 1997( باسو يقتحق
با بازده   نمونه يبرا يينتع يبضر ي،كار سهام، نشان داد كه در صورت وجود محافظه يمنف
مورد  ةنونم يزن يقتحق يندر ا ،با بازده مثبت سهام باشد  از نمونه تر يشب يدسهام با يمنف

  .ارائه شد 4 ةآن در جدول شماريج و نتا يكنمونه تفك وبه د يبررس
  

iنتايج حاصل از برازش الگوي . 4ل شماره جدو ,t i ,ti ,t
EPS P Re tα α ε

−
= + +0 11  

  سطح معناداري  t ةآمار  انحراف معيار  ضريب 
  379: تعداد مشاهدات –نمونه با بازده مثبت سهام 

  000/0  21/13  011/0  142/0  مقدار ثابت
Ret  079/0 009/0  41/8  000/0  

2R  158/0  
  201: اد مشاهداتتعد –نمونه با بازده منفي سهام 

  000/0  51/4  020/0  090/0  مقدار ثابت
Ret  033/0- 062/0  533/0-  594/0  

2R  0014/0  
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با بازده مثبت   ، ضريب تعيين براي نمونه4 ةشده در جدول شمار  با توجه به نتايج ارائه
براي  t ةقابل توجه مقدار آمار ةاما نكت. باشد تر از نمونه بازده منفي سهام مي سهام بيش

  با بازده مثبت سهام و معنادار نبودن ضريب بازده سهام در نمونه  ضريب بازده سهام در نمونه
گذاران در زمان وجود اخبار خوب،  رسد كه سرمايه نظر مي به . با بازده منفي سهام است

دهند و در زمان وجود اخبار بد در شرايط  اي از خود نشان مي العمل بيش از اندازه عكس
فرض عدم  ،بنابراين. دهند العمل صحيحي از خود نشان نمي گمي قرار دارند و عكسسردر

توان  هاي مورد بررسي اين تحقيق نمي باسو را در داده يكاري با الگو وجود محافظه
) يي ضعيف آنآكار(ايران  ةپذيرفت و استفاده از اين الگو با توجه به شرايط بازار سرماي

  .شود توصيه نمي
كاري، نقش عدم تقارن  صرف نظر از وجود محافظه 3 ةنتايج جدول شمار با توجه به

در . هاي مورد بررسي واضح است ها در داده چسبندگي هزينه ةزماني سود ناشي از پديد
، اثر متوسط كاهش فروش نسبت ، با توجه به ميانگين سطح فروش شركت1 ةالگوي شمار

iبه افزايش فروش برابر با  ,t i ,tSales Pβ β −+1 3 بنابراين، با توجه به ميانگين سطح فروش . است 1
-:  ها برابر است با اثر چسبندگي هزينه )469/1( / (- / / ) -+ × = /0 021 0 054 1 469 0 100   

عدم تقارن زماني  يها در الگو براي بررسي لزوم در نظر گرفتن اثر چسبندگي هزينه
βاز آن قيد سود از نظر آماري، از آزمون والد استفاده شد كه با استفاده  β β= = =1 2 3 0 

باشد كه  مي 580/13حاصل از آزمون والد برابر  F ةمقدار آمار. مورد بررسي قرار گرفت
معنادار و بيانگر ضرورت در نظر گرفتن اثر فروش در الگوي عدم تقارن % 1در سطح 

ه از لحاظ توان گفت ك مي 1در مورد فرضيه شماره  ،طور كلي به. باشد زماني سود مي
اما . شود رد مي 1 ةشمار ة، فرضي1آماري و با توجه به نتايج حاصل از برازش الگوي شماره 

تواند صحيح باشد و استفاده از  گيري الزاماً نمي با توجه به مباحثي كه مطرح شد، اين نتيجه
د هاي مور الگوي باسو به عنوان معيار شناسايي عدم تقارن زماني سود با توجه به داده

، نقش 1 ةشمار يبا توجه به نتايج حاصل از برازش الگو. باشد بررسي اين تحقيق معتبر نمي
پذيرفته  2 ةشمار ةها واضح است و فرضي عدم تقارن زماني ناشي از چسبندگي هزينه

  .شود مي
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  2 ةنتايج حاصل از برازش الگوي شمار. 5 ةجدول شمار
  سطح معناداري  t ةآمار  رداستاندايخطا يبضر عالمت مورد انتظار  متغير

  0307/0  -17/2 031/0 -067/0 ± مقدار ثابت
Dr ± 028/0- 133/0 21/0-  830/0  
Ret + 048/0- 052/0 90/0-  365/0  

DrRet + 315/0 428/0 736/0  462/0  
Size ± 013/0 003/0 48/4  000/0  
MB ± 001/0- 001/0 10/2-  036/0  
Lev ± 006/0- 002/0 00/3-  002/0  

SizeRet + 01/0 003/0 03/3  003/0  
MBRet - 004/0 001/0 79/4-  000/0  
LevRet - 002/0 002/0 15/1  250/0  
SizeDr ± 001/0- 010/0 05/0-  956/0  
MBDr ± 001/0- 001/0 76/1-  080/0  
LevDr ± 006/0 003/0 88/1  060/0  

SizeDrRet - 040/0- 030/0 33/1-  185/0  
MBDrRet + 006/0 002/0 96/2  0032/0  
LevDrRet + 020/0 007/0 64/2  0086/0  

Sd ± 092/0 095/0 97/0  331/0  
Sales/P ± 145/0 054/0 68/2  0075/0  

SdSales/P ± 171/0- 086/0 97/1-  050/0  
SizeSd ± 002/0- 008/0 32/0-  748/0  
MBSd ± 001/0- 001/0 39/0-  670/0  
LevSd ± 007/0- 004/0 89/1-  058/0  

SizeSales/P ± 006/0- 004/0 69/1-  090/0  
MBSales/P ± 009/0 002/0 29/5  000/0  
LevSales/P ± 005/0- 001/0 76/4-  000/0  
SizeSdSales ± 007/0 007/0 05/1  2918/0  
MBSdSales ± 009/0- 002/0 55/4-  0000/0  
LevSdSales ± 005/0 001/0 49/3  0005/0  

AR(1)  278/0 047/0 91/5  000/0  
F ةآمار      55/25 2R569/0  شده يلتعد  

F معناداري    988/1  واتسونين آماره دورب  000/0 
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 يو چسبندگ يكار از محافظه يسود ناش يعدم تقارن زمان يبرس يدر ادامه برا
حاصل از برازش  يجنتا. خان و واتس، مورد آزمون قرار گرفت ةيافتبسط  يالگو ،ها ينههز
شركت  ةانداز«كه ضريب متغير  با توجه به اين .ارائه شده است 5 ةارالگو در جدول شم ينا

باشد، فرض وجود  معنادار نمي »در متغير موهومي بازده منفي سهام در بازده سهام
نتيجه حاصل با تحقيق . شود كاري با توجه به معيار اندازه شركت پذيرفته نمي محافظه

توان گفت كه  طور كلي مي به ،بنابراين. باشد منطبق مي) 1389(ثاني و حالج  مهراني، وافي
  .شود رد مي 3 ةشمار ةفرضي

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري در متغير «با توجه به معنادار بودن ضريب متغير 
كاري با  و عالمت مثبت آن، وجود محافظه »موهومي بازده منفي سهام در بازده سهام
ش دفتري مورد تأييد قرار گرفته و بيانگر وجود استفاده از معيار نسبت ارزش بازار به ارز

اين . كاري است ارتباط مستقيم ميان نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و محافظه
قابل توجه،  ةنكت. باشد منطبق مي) 1389(پور  تحقيق ستايش و جماليان ةگيري با نتيج نتيجه

ر متغير موهومي كاهش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري د«معنادار بودن ضريب متغير 
ها در برآورد الگوي عدم  تأثير چسبندگي هزينه ةباشد كه نشان دهند مي »فروش در فروش

ها از نظر  براي بررسي لزوم در نظر گرفتن اثر چسبندگي هزينه. تقارن زماني سود است
βآماري، از آزمون والد استفاده شد كه با استفاده از آن قيد  β β= = =5 8 11 مورد بررسي  0

% 1باشد كه در سطح  مي 101/18حاصل از آزمون والد برابر  F ةمقدار آمار. قرار گرفت
 ،بنابراين. باشد ها مي معنادار است و بيانگر ضرورت در نظر گرفتن اثر چسبندگي هزينه

  .شود پذيرفته مي 4طور كلي فرضيه شماره  به
در متغير موهومي بازده منفي سهام در اهرم «، ضريب متغير 5 ةبا توجه به جدول شمار

مستقيم   ةنيز معنادار و داراي عالمت مورد انتظار است كه بيانگر وجود رابط »بازده سهام
ثاني و حالج  گيري با تحقيق مهراني، وافي اين نتيجه. كاري است ميان اهرم و محافظه

اهرم در متغير "ير قابل توجه، معنادار بودن ضريب متغ ةنكت. باشد هماهنگ مي) 1389(
ها در  تأثير چسبندگي هزينه ةباشد كه نشان دهند مي "موهومي كاهش فروش در فروش
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براي بررسي لزوم در نظر گرفتن اثر چسبندگي . عدم تقارن زماني سود است يبرآورد الگو
βها از نظر آماري، از آزمون والد استفاده شد كه با استفاده از آن قيد  هزينه β β= = =6 9 12 0 

باشد كه  مي 930/10حاصل از آزمون والد برابر  F ةمقدار آمار. مورد بررسي قرار گرفت
. باشد ها مي معنادار است و بيانگر ضرورت در نظر گرفتن اثر چسبندگي هزينه% 1در سطح 
  . شود پذيرفته مي 5 ةشمار ةطور كلي فرضي بنابراين، به

را بدون در نظر گرفتن ) 2009(ني خان و واتس عدم تقارن زما يدر صورتي كه الگو
نسبت ارزش بازار به ارزش "ها برآورد كنيم، مقدار ضريب متغير  اثر چسبندگي هزينه

باشد كه بيانگر  مي 007/0برابر  "دفتري در متغير موهومي بازده منفي سهام در بازده سهام
درصدي در مقدار  14ها موجب كاهش  آن است كه در نظر گرفتن اثر چسبندگي هزينه

ها، مقدار  بدون در نظر گرفتن اثر چسبندگي هزينه ،همچنين. شود ضريب برآوردي مي
باشد  مي 022/0برابر  "اهرم در متغير موهومي بازده منفي سهام در بازده سهام"ضريب متغير 

درصدي در  9ها موجب كاهش  كه بيانگر آن است كه در نظر گرفتن اثر چسبندگي هزينه
 . شود ضريب برآوردي مي مقدار

كه ضريب همبستگي بين متغير نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و  با توجه به اين
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري در «فروش منفي و معنادار و ضريب برآوردي متغير 

توان  باشد، مي منفي مي 2 ةاز برازش الگوي شمار »متغير موهومي كاهش فروش در فروش
ها موجب خواهد  ماري نتيجه گرفت كه در نظر نگرفتن اثر متقابل چسبندگي هزينهاز نظر آ

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري در متغير موهومي بازده منفي سهام «شد تا ضريب متغير 
  .واقعي آن برآورد شود ةبيش از انداز »در بازده سهام

 ،رم و فروش و همچنيناز طرفي، مثبت و معنادار بودن ضريب همبستگي بين متغير اه
از  »كاهش فروش در فروش يموهوم يراهرم در متغ«مثبت بودن ضريب برآوردي متغير 

توان نتيجه گرفت كه در نظر نگرفتن اثر متقابل  ، از لحاظ آماري مي2 ةبرازش الگوي شمار
 يبازده منف يموهوم يراهرم در متغ«ها موجب خواهد شد تا ضريب متغير  چسبندگي هزينه
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 ةگيري بر اساس قضي نتيجه(واقعي آن برآورد شود  ةبيش از انداز »م در بازده سهامسها
  ).2009، 13آماري برگرفته از بارو

 ةدر اين تحقيق براي رفع خود همبستگي، بر مبناي آزمون كورولوگرام، از وقفه با درج
رفع  ةهندد نشان 5و  3 ةواتسن در جدول شمار -دوربين ةمقدار آمار. استفاده شده است 1

الزم به ذكر است كه ساير مفروضات رگرسيون خطي نيز مورد توجه . باشد اين مشكل مي
  .قرار گرفته و توجهات الزم صورت پذيرفته است

  
  گيري نتيجه

تأييدپذيري بيشتر براي شناسايي  ةكاري مشروط عبارت است از درج محافظه
يان كه آن را عدم تقارن اخبار خوب به عنوان سود نسبت به اخبار بد به عنوان ز

ديگري نيز  ةتواند از پديد اين عدم تقارن زماني سود مي. نامند زماني سود نيز مي
در صورتي كه هر دو پديده . نامند ها مي را چسبندگي هزينه ناشي شود كه آن

ها  ها وجود داشته باشد، عدم لحاظ چسبندگي هزينه كاري و چسبندگي هزينه محافظه
طبق . تر از مقدار واقعي آن خواهد شد كاري موجب برآورد بيش ظهدر برآورد محاف

، عدم تقارن زماني سود )باسو يالگو(نتايج اين تحقيق، با استفاده از معيار بازده سهام 
كاري مشاهده نشد، هر چند كه وجود عدم تقارن زماني سود ناشي  ناشي از محافظه

  . باشد ها مشهود مي از چسبندگي هزينه
يي بورس اوراق بهادار تهران كه آكار ةبه تحقيقات انجام شده در زمين با توجه

كه بازده سهام از توزيع نرمال برخوردار  در سطح ضعيف مورد تأييد قرار گرفته و اين
كند  نمي يتتبع يگردش تصادف ياز الگوهاي سهام  نبوده و تغييرات متوالي قيمت

 ةه به نتايج حاصل از تفكيك نمونبا توج ،و همچنين) 1374نمازي و شوشتريان، (
با بازده مثبت و بازده منفي سهام، استفاده از   مورد بررسي اين تحقيق به دو نمونه

كاري توصيه  گيري عدم تقارن زماني سود ناشي از محافظه الگوي باسو براي اندازه
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 ةدر اين تحقيق براي بررسي عدم تقارن زماني سود از سه معيار انداز. شود نمي
كاري  ركت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و اهرم نيز براي برآورد محافظهش

  . استفاده شد
شركت و عدم تقارن زماني سود ناشي از  ةدهد ارتباطي بين انداز نتايج نشان مي

 يها فرض كه شركت ينا ين،بنابرا. ها وجود ندارد كاري و چسبندگي هزينه محافظه
و  گذاران يهوجود سرما يلبه دل ،يندارند و ا تري يغن ياطالعات يطبزرگ، مح

ها است كه  شركت ينها در مورد ا رسانه تر يشب يرسان و اطالع تر يشب گران يلتحل
مورد انتظار  يها سود ييمربوط به شناسا يموجب كاهش ابهام و عدم تقارن اطالعات

 يمال يكه توسط نهادهااي  يخدمات مال ي،طور كل به. شود ينم ذيرفتهپ ،شود يم
 ،شود يبازارها ارائه م ينكنندگان در ا و مشاركت يمال يبه بازارها يرانموجود در ا

ارائه  يشرفتهپ يدر كشورها يمال ياست كه توسط نهادها يمحدودتر از خدمات ياربس
) محدود يتفعال ياو ( عدم فعاليتو  يرانا يهبازار سرما يطبا توجه به شرا. گردد يم

و  گذاري يهسبدگردانان، مشاوران سرما يه،سرما ينتأم يها بازارگردانان، شركت
  اندازه ين، عدم ارتباط ب)1389 ي،و رحمان يشهرآباد( گذاري يهسرما يها شركت

 .رسد يبه نظر م يمنطق يكار شركت و محافظه

كاري  با توجه به نتايج تحقيق، بين نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و محافظه
. باشد ها نيز مشهود مي دارد و تأثير متقابل چسبندگي هزينه ارتباط مستقيمي وجود

هاي رشد  توان گفت كه در بازار بورس اوراق بهادار تهران، فرصت بنابراين، مي
تر، موجب افزايش تقاضا براي  بازده سهام پر نوسان ،آن ةتر و در نتيج بيش

ار اوراق بهادار جديد هاي مرتبط با انتش وجود هزينه ،عالوه به. شود كاري مي محافظه
ها به انتشار سهام با صرف، موجب افزايش  هاي مربوطه و عدم تمايل شركت و ماليات

كاري نيز ارتباط  بين اهرم و محافظه ،همچنين. شود كاري مي تقاضا براي محافظه
ها نيز  مستقيمي وجود دارد و تأثير عدم تقارن زماني سود ناشي از چسبندگي هزينه
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اعتباردهندگان و  ينب يندگيمشكالت نماتوان گفت كه  مي ،بنابراين. دباش مشهود مي
  .شود كاري مي موجب افزايش محافظه سهامداران

كاري مشروط، اثر متقابل چسبندگي  در صورتي كه هنگام برآورد محافظه
كاري برآوردي با استفاده از معيار نسبت ارزش  ها لحاظ شود، ميزان محافظه هزينه

يابد كه حاكي از  كاهش مي% 9و با استفاده از معيار اهرم % 14ش دفتري بازار به ارز
كاري مشروط، در نظر گرفتن اثر متقابل  آن است كه در برآورد ميزان محافظه

توان گفت كه بر مبناي  به طور كلي مي ،بنابراين. ها ضروري است چسبندگي هزينه
اي بررسي عدم تقارن زماني سود بر) 1997(نتايج اين تحقيق، استفاده از الگوي باسو 

شود و بايد به جاي آن از الگوي خان و واتس  كاري توصيه نمي ناشي از محافظه
 ،باشند هايي كه متغيرهاي اصلي آن مستقل از بازده سهام مي و يا ساير الگو) 2009(

كاري،  براي بررسي عدم تقارن زماني سود ناشي از محافظه ،به عالوه. استفاده نمود
  .ها ضروري است نظر گرفتن اثر متقابل چسبندگي هزينهدر 

  
  پژوهش يكاربرد يشنهادهايپ

 گران يلتحل بيني يشبازار و پ ينگيسهام، نقد يمتبر ق يريت،مد ةشد بيني يشسود پ. 1
 ي،كار  و محافظه ها ينههز يچسبندگ ةيداز پد يقدق يآگاه ين،بنابرا. گذارد ياثر م
  . رساند يم ياري يآت يسودها بهتر بيني يشرا در پ يرانمد

 يو توجه اصل كنند يم گذاري يهكه در بورس اوراق بهادار سرما گذاراني يهسرما. 2
 ؛توجه داشته باشند يقتحق ينا يجبه نتا يدبا ،باشد يمعطوف م يها به بازده نقد آن
اثر  ينشركت، ا يوجوه نقد آت ياندر صورت وجود اخبار بد در مورد جر يراز
كاهش  گذار يهسرما يد شود و بازده نقديتشد ها ينههز يچسبندگ يلبه دل تواند يم

  .يابد
 ،پردازند يشركت م يك يتوضع يكه به بررس گذاراني يهو سرما گران يلتحل. 3

و نسبت بازده حقوق  ها ييمانند نسبت بازده دارا يمال يها معموالً از نسبت
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 يمورد بررس يها سال يدر ط ها نسبت ينكاهش ا. كنند يصاحبان سهام استفاده م
نكته توجه داشت كه اگر  ينبه ا يداما با. از ضعف شركت باشد يا نشانه تواند يم
الزاماً  تواند ينم ،باشد ها ينههز يو چسبندگ يكار از محافظه يكاهش ناش ينا

بعد  يها نشده در سال ييشناسا يسودها زيرا ؛از ضعف شركت باشد اي هنشان
  .خواهند شد ييشناسا

  
  هاي آينده پيشنهادهايي براي پژوهش

شود با استفاده از متغيرهايي  با توجه به نتايج برآمده از اين تحقيق، پيشنهاد مي .1
 يها ها و چرخه شركت ياعتبار يبند رتبه ي،ناخالص داخل يدنرخ رشد تولمانند 
كاري با مد نظر قرار دادن اثر  عدم تقارن زماني سود ناشي از محافظه ،يتجار
 . ها مورد بررسي قرار گيرد سبندگيچ

به موقع بودن سود  يزانبر م ها ينههز يو چسبندگ يكار محافظه ينكهبه ا عنايتبا  .2
انجام و با  ينهزم يندر ا يقيتحق شود يم يشنهادپ گذارند، ياثر م يحسابدار

 يرو سا ها ي هزينهچسبندگ يدارا يها به شركت ينمونه مورد بررس يكتفك
  .يردمورد آزمون قرار گ يبه موقع بودن سود حسابدار نيزاها، م شركت

  
ها يادداشت  

1. Basu     2. Bliss 
3. Banker     4. Adjustment Costs 
5. Committed Resources   6. Weiss 
7. Bentolila and Bertola 

ه مثالً فروش شركت يش اين است كافزا ياكاهش  يكطح مشابه از فروش پس از در اين تحقيق، منظور از يك س. 8
واحد همان سطح  100واحد افزايش يافته است، كه  100واحد به  80واحد كاهش يافته يا از  100واحد به  120از 

 .مشابه از فروش است
9. Goux, Maurin and Pauchet 
10. Anderson, Banker and Janakiraman  11. Khan and Watts 
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ها وجود ندارد  و چسبندگي هزينه) 2009(صي بين متغيرهاي خان و واتس با توجه به اينكه مباني نظري خا. 12
  .بيني خاصي ارائه نمود پيش) رابطه مثبت يا منفي(ها  نسبت به عالمت آن 5تا  3هاي  توان در فرضيه نمي

13 . Barrow 
  

  منابع و مĤخذ
 8، حسابدار رسمي فصلنامه. كاري در حسابداري تعريف و مفهوم محافظه). 1389. (آزاد، عبداله -

)20 :(129-125.  
  .107-120 :88 ،يريتمد يها مجله پژوهش. يبر بده يكار اثر محافظه). 1390(بهمن  مهد، يبن -
اثر رشد و رفتار گزارشگري مديريتي بر ). 1390. (حجازي، رضوان و بيلندي، معصومه -

 .111-128. ص. 6، شماره 1390، پاييز دانش حسابداري. كاري محافظه

كاري در گزارشگري  بررسي وجود محافظه). 1389. (پور، مظفر ستايش، محمد حسين و جماليان -
): 1( 2، هاي حسابداري پيشرفت .شده در بورس اوراق بهادار تهران هاي پذيرفته مالي شركت

119-85 .  
و فروش و  يعتوز ينهرفتار هز يبررس). 1385(معصومه  ي،اله و نعمت ينمحمد حس ي،قائم -

در  شده يرفتهپذ  يديتول يها رفته در شركت فروش يشده كاال تمام يو بها يو ادار يمعمو
 .71-90 :16 ،يمطالعات حسابدار. بورس اوراق بهادار تهران

. سازمان حسابرسي. استانداردهاي حسابداري). 1387. (كميته تدوين استانداردهاي حسابداري -
 .چاپ چهاردهم

]. شهرآبادي، محمد و رحماني، نيما: ترجمه[اي پولي و مالي نهاده). 1389. (مادورا، جف -
  . رساني و خدمات بورس، چاپ اول شركت اطالع

قرارداد  يهو فرض يكار محافظه ينرابطه ب يبررس). 1389( يهراض خاني، يو عل يمهد ي،جور مران -
-112 ):8( 3،يمال يحسابدار. در بورس اوراق بهادار تهران شده يرفتهپذ يها در شركت يبده
95. 

ي بين قراردادهاي بدهي و  رابطه). 1389. (ثاني، جالل و حالج، محمد مهراني، كاوه و وافي -
. شده در بورس اوراق بهادار تهران هاي پذيرفته كاري در شركت ي شركت با محافظه اندازه
  97-112): 59( 17، هاي حسابداري و حسابرسي بررسي
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 .85-102): 69( 17، هاي حسابداري و حسابرسي بررسين، اوراق بهادار تهرا

بررسي كارايي بازار بورس اوراق بهادار ايران، ). 1374. (نمازي، محمد و شوشتريان، زكيه -
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