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چکیده

در این تحقیق ،تأثیر محافظهکاری بر کیفیت اطالعات حسابداری و نیز بر ابعاد مربوطبودن و قابلاتکابودن آن بررسی شده است.

محافظهکاری با استفاده از مدل گیولیوهاین ،مربوطبودن با استفاده از روش سود آتی با سود جاری ،و قابلاتکابودن با استفاده از پایداری

سود اندازهگیری شد ه است .این تحقیق ازلحاظ هدف ،کاربردی و ازنظر روش ،علّی پس از وقوع است .جامعۀ آماری تحقیق ،شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که ازمیان آنها تعداد  70شرکت براساس روش حذف سیستماتیک طی دورۀ 1383-1390

انتخاب شده است .برای آزمون فرضیههای تحقیق ،از روش همبستگی و مدل رگرسیون چندمتغیره ،آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف و
آزمون دوربین ـ واتسون استفاده و برای تحلیل دادهها ،از نرمافزار آماری  SPSSو صفحهگستر  Excelبهره گرفته شده است .یافتههای
تحقیق بیانگر آن است که محافظهکاری بر مربوطبودن و قابلاتکابودن اطالعات حسابداری تأثیر ندارد.
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The Effect of Conservatism on Accounting Information Quality of
Corporations Listed in Tehran Stock Exchange
Fezeh Valizadeh Oghni; Younes Badavar Nahandi Ph.D; Rasool Baradaran Hasanzadeh Ph.D.

Abstract
This research focuses on the effect of conservatism on the accounting information
quality. In this study the effect of conservatism on dimensions of relevancy and reliability
of accounting information is surveyed. Earnings conservatism is measured using Givoly
and Hayn model, ernings relevancy is measured using predictability of future income by
current income regression, and earnings reliability is measured using earnings stability. The
purpose of this research is applied, and the research method is causal or ex-post method. The
research population is the corporations listed in Tehran Stock Exchange since 2004 to 2011
of which 70 companies has been selected using systematic deletion method as samples.
Regression model, Kolmogrov–Smirnov and Durbin-watson tests are used for testing
research hypotheses.For analyzing data, SPSS statistical software and Excel spreadsheet
are used. The research results represent that the earnings conservatism has no effect on the
relevancy and reliability of information.
Keywords: Conservatism, Accounting Information Quality, Relevancy, Reliability.

 مقدمه.1

 گزارشگری مالی و مبانی.استفادهکنندگان مفید واقع شود

 ارائۀ خدمات به،فلسفۀ وجودی اطالعات حسابداری

 در. ویژگیهای معینی داشته باشد،مالی بهدست میآید

 در.از اطالعات کمی و کیفی گوناگونی استفاده میکنند

حسابداری ایجاب میکند اطالعاتی که از گزارشگری
 از این ویژگی،مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ایران

 یکی.با اصطالح «خصوصیات کیفی» نام برده شده است

،افراد و گروههایی است که برای دستیابی به اهداف خود
 باید بهصورت، بهعنوان یک سیستم اطالعاتی،حسابداری
 اطالعات صحیح و بهموقع دراختیار استفادهکنندگان،کارآ

 محافظهکاری است که از آن بهعنوان،از این خصوصیات

قرار گیرد تا آنها از این اطالعات بهعنوان مبنایی برای

 همانگونه. پدیدۀ «عدم اطمینان» است،محافظهکاری
 مفهوم محافظهکاری یک عامل،که معمو ًال گفته میشود

 هدف از.اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل میدهد

 مبنای، در حسابداری سنتی.«احتیاط» یاد شده است

محدودکننده یا مرزی است که بر اساس آن دادهها ارائه

 بخش، صورتهای مالی.تصمیمگیری خود استفاده کنند
 ارائۀ اطالعاتی خالصه و طبقهبندیشده،صورتهای مالی
 عملکرد و انعطافپذیری مالی واحد تجاری،دربارۀ وضعیت
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میشوند(که اگر پدیدۀ عدم اطمینان وجود نداشته باشد،

زمانی را معرفی کرد(پرایس .)2005 ،3محافظه-کاری میتواند

از محافظهکاری میتوان بهعنوان سازوکاری نام برد که اگر

مدیران ارشد سازمان انجام میدهند ایفا کند(چن 4و همکاران،

میتوان به دادههای معتبر و قابلاتکا ارائه کرد) .همچنین

نقش مؤثری در کاهش منافع حاصل از مدیریت سود که

بهدرستی اعمال شود ،به حل بسیاری از مسائل نمایندگی

 .)2009محافظهکاری در حسابداری ،شرکتهای سودمند

شکاف روزافزون بین مدیران و تأمینکنندگان منابع مالی

ارتقا تالش بیشتری کنند و این به کیفیت باالی اطالعات

و عدم تقارن اطالعاتی منجر خواهد شد که بهطور کلی از
واحدهای تجاری ناشی میشود(کردستانی و امیربیگی لنگرودی،

.)1387

محافظهکاری در استانداردهای حسابداری ایران بدین

معنا است که در شرایط ابهام ،اعمال قضاوت برای انجام

برآورد به نحوی صورت گیرد که درآمدها یا داراییها بیشتر
از واقع و هزینهها یا بدهیها کمتر از واقع ارائه نشود(کمیتۀ

را به سمت سوددهی بیشتر تحریک میکند تا آنها برای

داخلی منجر میشود .محافظهکاری با تأثیر بر تصمیمات
مالی ،تأثیر قطعی-تری در اصالح کارآیی سرمایهگذاری
دارد(نان و ون.)2010 ،5

در این تحقیق ،با استفاده از مدلهای کمی ،میزان

محافظهکاری محاسبه و معیارهایی جهت کمیسازی

کیفیت اطالعات حسابداری ارائه و بهکمک عوامل تحلیلی

تدوین سازمان حسابرسی .)1380 ،محافظهکاری عبارت است

استفادهشده در پژوهشهای مختلف مرتبط با موضوع،

ایجاد اطمینان خاطر از اینکه به ابهام و خطرهای احتمالی

مطرح در این پژوهش این است که آیا محافظهکاری بر

حسابداران به محافظهکاری بهعنوان یکی از میثاقهای

سازمان بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد .همچنین ،در

از نشاندادن واکنش محتاطانه به وجود ابهام بهمنظور

همراه آن ،به حد کافی توجه نشده است .سالها است که
محدودکنندۀ حسابداری توجه کردهاند و جایگاه این مفهوم

با وجود انتقادهای مطرحشده درمورد آن هنوز هم درمیان
سایر اصول و مفروضات حسابداری حفظ شده است .در
مطرح است :اولی ،وجود جانبداری در ارائۀ کمتر از واقع

ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که فلسام

1

و اهلسون 2در سال  1995میالدی عنوان کردند و این

کیفیت اطالعات حسابداری در شرکتهای پذیرفتهشده در

این راستا ،میزان تأثیر محافظهکاری بر هر یک از متغیرهای
کیفیت اطالعات حسابداری بررسی میشود.

 .2پیشینۀ تحقیق

كولبك و وارفيلد ،)2005(6سنجههاي توان تبيين

مدلهاي ارزشيابي مبتني بر دادههاي ترازنامه و سود و

زيان ،خطا و پراكندگي پيشبيني تحليلگران و پايداري

تعریف از محافظهکاری معرف دیدگاه ترازنامهای است و

سود را براي بررسي كيفيت اطالعات حسابداري بهكار

همین تعریف است؛ دومی ،تمایل به سرعتبخشیدن در

و سنجههايي است كه با آنها كيفيت اطالعات حسابداري

معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری نیز برگرفته از
شناسایی زیانها و بهتعویقانداختن شناسایی سودها که

معرف محافظهکاری از دیدگاه سود و زیانی است و باسو

بر همین اساس در سال  1997میالدی معیار عدم تقارن

بردند .در این زمینه ،آنچه اهميت دارد ،معيارها ،متغيرها
ارزيابي ميشود.

بلچندران و مهنرام ،)2006(7در بررسی رابطۀ بین

محافظهکاری و محتوای اطالعاتی (مربوطبودن اطالعات)،

5. Nan, L. & Wen, X.

1. Feltham

6. Kohlbeck, Mark & Warfield, T.

2. Ohlson

7. Balachandran, S. V. & Mahanram, P. S.

3. Price, R. A.
4. Chan, A. L. G.

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال پنجم ،شماره هفتم ،تابستان 1393

ادبیات حسابداری ،دو نوع تعریف برای محافظهکاری

تعامل بین این دو مقوله بررسی میشود؛ بنابراین ،مسئلۀ
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محافظهکاری را بهصورت جانبداری رو به پایین در

بهترتیب موجب انتقال عایدات در توزیع نرمال به سمت

رویکرد بسطدادهشدۀ پنمن و ژانگ( )2002و باسو()2007

بارث 2و دیگران( ،)2008برای ارزیابی کیفیت اطالعات

ارزشهای دفتری و عدم تقارن زمانی عایدات با استفاده از

اندازهگیری کردند؛ و در تحقیق خود ،هیچ شواهدی مبنی بر

وجود رابطه بین محافظهکاری صعودی(مشروط یا نامشروط)

و محتوای اطالعات نزولی نیافتند؛ اما شواهدی یافتند دال
بر اینکه محافظهکاری نامشروط صعودی با سطح باالتری
از محتوای اطالعاتی ارزشهای دفتری مرتبط است و در

حسابداری ،سه متغیر را درنظر گرفتند ،که عبارتاند از:
مدیریت سود ،شناخت سریعتر زیان ،و میزان مرتبطبودن
ارقام حسابداری.

بندیوپادیا ،چن و هانگ ،)2009(3در تحقیقی،

نقش محافظهکاری حسابداری را در مربوطبودن و

صنایع با محافظهکاری نامشروطِ صعودی ،کاهش بیشت ِر
بااهمیتی در محتوای اطالعاتی ارزشهای دفتری مشاهده

تحقیق آنها عالوه بر مطابقتداشتن با بیانیۀ شمارۀ 2

پایین کاهش محتوای اطالعاتی عایدات مالحظه میشود

قابلاعتمادبودن سود جاری فدای مربوطبودن آن میشود.

میشود و در صنایع با رشد باال بیشتر از صنایع با رشد

ولی با کنترل رشد ،شواهدی مبنی بر اینکه در صنایع با
محافظهکاری صعودی بسشتر از صنایع با محافظهکاری

نزولی ،کاهش محتوای اطالعاتی رخ میدهد ،یافت نشد.

درمجموع ،یافتههای آنها بیانگر آن است که نسبتدادن

قابلاعتمادبودن سودهای جاری بررسی کردند .نتایج

 ،SFACبیانگر آن بود که با محافظهکاری در حسابداری،

در این تحقیق« ،مربوطبودن» بهمثابۀ «توانایی سود جاری

در پیشبینی جریانهای نقدی آتی و «قابلاعتمادبودن»
بهعنوان «توانایی سود جاری در پیشبینی سودهای آتی»
درنظر گرفته شده است.

محتوای اطالعاتی صعودی به محافظهکاری صعودی در

کاری
چن و همکاران( )2009دریافتند که محافظه ِ
پیشرویدادی(محافظهکاری نامشروط یا ترازنامه) با

هموارسازی سود را به شرح زیر توضیح داده است:

 .1هموارسازی سود ازطریق شاخصهای حسابداری

کاری پسرویدادی(محافظهکاری
پایینتر و محافظه ِ
مشروط یا عایدات) با اطالعات حسابداری با کیفیت

اطالعات حسابداری ،ازطریق شاخصهای بازار نیز محاسبه

کردستانی و امیربیگی لنگرودی( ،)1387در پژوهشی،

حسابداری معقوالنه نیست.

رایان ،)2006(1تفاوتهای محافظهکاری حسابداری و
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چپ یا راست خواهد شد.

قابل محاسبه است؛ اما محافظهکاری را میتوان عالوه بر

کرد.

اطالعات حسابداری با کیفیت باالتر و هزینۀ سرمایۀ

پایینتر و هزینۀ سرمایۀ باالتر مرتبطاند.

رابطۀ عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش

 .2هموارسازی سود ،پراکندگی عایدات را کاهش

دفتری سهام( )MTBرا بهعنوان معیار شناختهشدهای از

مقایسه با توزیع جریانهای نقدی عملیاتی ،چولگی به چپ

و قیمت سهام  100شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق

میدهد اما محافظهکاری باعث میشود توزیع عایدات در

پیدا کند .میزان عایدات میتواند شاخصی برای هموارسازی
سود باشد ولی شاخصی برای محافظهکاری نیست.
هموارسازی سود ،نوعی رفتار غیرمحافظهکارانۀ غیرشرطی

است؛ و افزایش یا کاهش سود ازطریق هموارسازی سود
3. Bandyopadhyay, Chen, Huang.

محافظهکاری ،با استفاده از اطالعات صورتهای مالی

بهادار تهران طی دورۀ زمانی  1375تا  1385بررسی کردند.

نتایج تحقیق آنها ،بر وجود رابطهای منفی بین عدم تقارن

زمانی سود و نسبت  MTBبهعنوان دو معیار سنجش
محافظهکاری داللت دارد که ازنظر آماری معنیدار است.

1. Ryan, G. R.
2. Barth, M.
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هرچه دورۀ برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود طوالنیتر

یافتهها یا مفاهیم مطرحشده در چهارچوب مفهومی مبنی

رضازاده و آزاد( ،)1387در پژوهشی ،رابطۀ عدم تقارن

به سود را برای تصمیمگیری مفید میسازد نیز مطابقت

گزارشگری مالی را با استفاده از اطالعات مربوط به نمونهای

به مربوطبودن و قابلاتکابودن  ERCو  R2ناشی از

شود ،این رابطه نیز منفیتر میشود.

اطالعاتی بین سرمایهگذاران و میزان محافظهکاری در

از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

طی دورۀ  1381تا  1385تبیین و در تحقیق خود ،برای
اندازهگیری عدم تقارن اطالعاتی و محافظهکاری بهترتیب

بر اینکه ویژگیهای کیفی اطالعات ،اطالعات مربوط
دارد؛ اما در رابطه با ارجحیت نسبی سرمایهگذاران نسبت

رگرسیونهای انجامشده روند منظمی در چند دورۀ مورد
بررسی طی نمیشود و به همین دلیل نمیتوان دربارۀ

ارجحیت نسبی سرمایهگذاران نسبت به مربوطبودن و

از دامنۀ تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

قابل-اتکابودن قضاوت صحیحی داشت.

و معنیدار میان عدم تقارن اطالعاتی بین سرمایهگذاران

بررسی تأثیر مالیات بر محافظهکاری در گزارشگری مالی و

استفاده کردند .نتایج تحقیق آنها بیانگر وجود رابطۀ مثبت
و سطح محافظهکاری اعمالشده در صورتهای مالی

نتایج تحقیق خدامیپور و ترکزاده ماهانی( ،)1390در

نیز مربوطبودن اطالعات حسابداری با استفاده از اطالعات

است .عالوه بر این ،نتایج تحقیق آنان نشان داد که تغییر

پنجسالۀ( )1383-1387شرکتهای پذیرفتهشده در بورس

محافظهکاری میشود.

جریان نقدی عملیاتی آنها بسیار بزرگتر از درآمد مشمول

عدم تقارن اطالعاتی بین سرمایهگذاران موجب تغییر در
یافتههای مشایخی ،محمدآبادی و حصارزاده(،)1388

اوراق بهادار تهران ،نشان داد که در شرکتهایی که خالص
مالیات آنها است ،میزان محافظهکاری بیشتر از سایر

در بررسی رابطۀ محافظهکاری با میزان توزیع سود و

شرکتها است اما درمورد شرکتهایی که خالص جریان

اوراق بهادار تهران طی دورۀ زمانی  ،1379-1385نشان

آنها است ،نمیتوان گفت که میزان محافظهکاری کمتر

پایداری آن ،با استفاده از دادههای  98شرکت عضو بورس
داد که با افزایش محافظهکاری ،توزیع سود سهام کاهش
کاهش پایداری سود همزمان با افزایش محافظهکاری

باشد ،وجود ندارد.

از سایر شرکتها است؛ عالوه بر این ،یافتههای پژوهش

نشان داد که مالیات نه تنها میزان مربوطبودن اطالعات

حسابداری را که شرکتها ارائه میکنند کاهش نمیدهد،
بلکه باعث افزایش آن نیز میشود.

دستگیر ،کریمی و مرادی( ،)1388در بررسی خود

کردستانی و ایرانشاهی( ،)1391تأثیر محافظهکاری بر

بر کیفیت سود حسابداری ،با استفاده از اطالعات 107

با استفاده از اطالعات  110شرکت پذیرفتهشده در بورس

دربارۀ تأثیر خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطالعات

شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای  1373تا  5(1385دورۀ 7ساله) ،از تحلیل عاملی

جهت طبقهبندی شرکتهای نمونۀ آماری به شرکتهای

میزان مربوطبودن اطالعات حسابداری به ارزش سهام را

اوراق بهادار تهران در دورۀ 7ساله  1382تا  1388بررسی

کردند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که میزان مربوطبودن
اطالعات حسابداری به ارزش سهام در شرکتهای با درجۀ

باکیفیت و بیکیفیت استفاده کردند .نتایج تحقیق آنها

محافظهکاری باال و پایین ،تفاوت معناداری با هم ندارد؛

رگرسیون قیمت و سود ،با افزایش کیفیت سود که به اتخاذ
تصمیمات مفید منجر میشود معمو ًال افزایش مییابد .این

محتوای اطالعاتی ارقام حسابداری آنها ندارد.

نشان داد که ضریب واکنش سود( )ERCو  R2ناشی از

به عبارت دیگر ،درجۀ محافظهکاری شرکتها ،تأثیری بر
نتایج تحقیق نیکبخت و حاجیعظیمی(،)1392
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در بررسی تأثیر محافظهکاری مشروط بر قابلیت اتکای

شرکتها گزارش شده است ،براي دورۀ  1383تا 1390

شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی

ــ سهام شرکتهاي يادشده از سال  1383تا سال

اطالعات و بهموقعبودن افشا با استفاده از اطالعات 142

سالهای  1383تا  ،1389حاکی از آن است که اعمال
محافظهکاری مشروط ،قابلیت اتکای اطالعات افشاشده

توسط شرکتها را کاهش میدهد و موجب افزایش نوسان
در پیشبینیها و تفاوت آن با مقادیر واقعی میشود.

ی تحقیق
 .3فرضیهها 
فرضيۀ اصلي:

محافظهكاري بر كيفيت اطالعات حسابداري تأثیر دارد.

فرضيههای فرعي:

 1390بهطور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران معامله
شده و نماد آن بیش از  4ماه متوقف نشده باشد؛

ــ شرکتهاي سرمايهگذاري در جامعۀ آماري را شامل

نباشد؛

ــ جهت ارزیابی و اندازهگیری برخی از متغیرها ،به

اطالعات سالهای قبل از دورۀ مورد رسیدگی نیاز است،

به همین دلیل شرکتهایی مدنظر قرار گرفتهاند که از سال

 1379در بورس اوراق بهادار پذیرفته شدهاند.

با توجه به مجموعۀ شرايط يادشده 70 ،شركت از

 19صنعت در دورۀ زماني  1383-1390انتخاب شدهاند.
اطالعات موردنیاز شرکتها ازطریق بانکهای اطالعاتی

 .1محافظهكاري بر مربوطبودن اطالعات حسابداري

تدبیرپرداز و سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار

 .2محافظهكاري بر قابلاتكابودن اطالعات حسابداري

جمعبندی و محاسبات موردنیاز در صفحهگستردۀ نرمافزار

تأثیر دارد؛
تأثیر دارد.

 .4روش تحقیق

هدف از اين پژوهش ،كشف تأثیر محافظهكاري بر
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موجود باشد؛

و نیز از سایت کدال و سایت  RDISگردآوری و سپس با

اکسل برای تجزیه و تحلیل ،آماده شده است؛ درضمن،
تجزیهوتحلیل نهایی دادهها بهکمک نرمافزار  SPSSانجام
شده است.

كيفيت اطالعات حسابداري است؛ لذا این پژوهش ازلحاظ
روش ،علّی پس از وقوع و ازنظر هدف ،كاربردي است.

گيولي و هاين ،1اقالم تعهدي غيرعملياتي(اختياري)

بورس اوراق بهادار تهران است که سهام آنها درطول بازۀ

آنها ،محافظهكاري زماني در شناسايي و گزارش رويدادهاي

جامعۀ آماری در این تحقیق ،شرکتهای پذیرفتهشده در
زماني تحقيق( 1383تا  )1390بهطور مداوم معامله شده

باشد .نمونۀ آماري ،از شركتهاي پذيرفتهشده در بورس

اوراق بهادار تهران انتخاب شده و شامل شركتهايي است
كه مجموعۀ شرايط زير را داشته باشند:

ــ سال مالي آنها منتهي به پايان اسفندماه باشد؛

ــ اقالم صورتهاي مالي آنها به نحوي که توسط

 .5اندازهگیری محافظهکاری

را براي اندازهگيري محافظهكاري بهكار گرفتند .به عقيدۀ

مالي اعمال ميشود كه نخست ،مديريت با ابهام و نبود

اطمينان مواجه و ناگزير از انتخاب يك گزينه از بين دو

يا چند گزينه باشد؛ دوم ،روشي انتخاب و اجرا شود كه به

كمترين مقدار ممكن براي سود انباشته منجر شود .گيولي

و هاين به اين دليل از اقالم تعهدي اختياري(غيرعملياتي)
استفاده ميكنند كه از يك سو ،حسابداري تعهدي مجرايي
1. Givoly and Hayn
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براي اعمال محافظهكاري است و از سوي ديگر ،اعمال

از سال  80تا سال  )83درنظر گرفته شده است .در این

زمينۀ پيدايش محافظهكاري را فراهم ميآورد .جمع اقالم

اول سود آتی با سود جاری برای دورۀ 4سال قبل تا سال

محاسبه ميشود:

بهعنوان شاخص مربوطبودن سود سال جاری درنظر گرفته

اختيار ازجانب مديران سازمانها در شرايطِ نبو ِد اطمينان،

تعهدي و اقالم تعهدي اختياري(غيرعملياتي) به صورت زیر

تحقیق ،با استفاده از مدل رگرسیون خودبازگشتی مرتبۀ

جاری ،میزان  R2با استفاده از نرمافزار  SPSSمحاسبه و
شده است.

 .2-6قابلاتکابودن

نتايج حاصل از اين مدل براساس مدل گيولي و هاين

اطالعاتی قابلاتکا است که عاری از خطا و جانبداری

باشد ،محافظهكاري باالتر خواهد بود(مهراني و محمدآبادي،

تأیید داشتن ،از نشانههای قابلاتکابودن اطالعات

اين است كه هرچه اقالم تعهدي غيرعملياتي پايينتر

 .)1388برای همگنسازی مقادیر متغیرهای مستقل با متغیر

باشد .کاملبودن ،صحیحبودن ،بیطرفانهبودن و قابلیت
ت اتکا در این
حسابداری است .برای اندازهگیری قابلی 

وابسته و کاهش پراکندگی ضرایب رگرسیون ،شاخص

تحقیق ،از معیار پایداری سود استفاده شده است .پايداري

است:

پايداري سود بيشتر باشد ،يعني شركت توان بيشتري براي

محافظهکاری به صورت نسبت و به شرح زیر محاسبه شده

سود به معني تكرار(استمرار) سود جاري است :هرچه
حفظ سودهاي جاري دارد و فرض ميشود كيفيت سود

در دادههای حاصل از فرمول فوق ،هرچه شاخص

محافظهکاری( )CONبیشتر باشد ،میزان محافظهکاری

باالتر خواهد بود.

 .1-6مربوطبودن

براي ارزيابي اين ويژگي ،از توانایی پیشبینی سود

جاری برای سود آتی استفاده میشود که نحوۀ اندازهگیری
آن به صورت زیر است:

Et+1= γ0+ γ1Et+et

سود حسابداري است كه مبتني بر اطالعات حسابداري

است .براي اندازهگيري پايداري سود ،در تحقيق حاضر از
معادلهای که فریمن و همکاران( )1982معرفی کردهاند،

استفاده شده كه در آن  β1نشاندهندة پايداري سود است؛
به اين ترتيب كه هرچه ضريب  β1به یک نزدیکتر باشد،

پایداری سود بیشتر است و وقتی به صفر نزدیکتر باشد،
ناپایداری سود بیشتر است.

ROAt+1= β0+ β1(ROAt)+εt

در این رابطه ROAt ،نسبت سود خالص به داراییها

است و  β1شاخصی برای پایداری سود است.

 .7آمار توصیفی

شایان ذکر است که برای محاسبۀ پارامترهای فوق

در روشهای توصیفی تالش میشود با ارائۀ جداول

شده؛ برای مثال ،برای محاسبۀ شاخص مربوطبودن سال

مرکزی و پراکندگی ،دادههای پژوهش توصیف شود ،تا

ازطریق مدل خود بازگشتی ،هر دوره  4سال درنظر گرفته
 83که شروع دورۀ تحقیق است اطالعات  4سال قبل(یعنی

و استفاده از معیارهای آمار توصیفی نظیر شاخصهای
این امر به شفافیت موضوع کمک کند .نتایج شاخصهای

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال پنجم ،شماره هفتم ،تابستان 1393

 .6ارزيابـي ويژگيهـاي کیفیـت اطالعـات
حسـابداری

شركت باالتر است .پايداري سود ،ازجمله ويژگيهاي كيفي

فضه ولیزاده اوغانی ،دکتر یونس بادآور نهندی ،دکتر رسول برادران حسنزاده

48

توصیفی در جدول  1ارائه شده است.
جدول  .1نتایج آمار توصیفی

محافظهکاری( ،)Conservatismمربوطبودن( ،)Relevanceقابلاتکابودن()Reliability

با توجه به اطالعات جدول  ،1مالحظه میشود

 .8آزمون نرمالبودن دادهها

که انحراف معیار مربوط به متغیر نسبت ارزش بازار به

برای بررسی نرمالبودن توزیع دادهها ،از آزمون

انحراف معیار متغیر مربوطبودن  0/34است؛ و این عدد

آنجا که توزیع دادهها در ابتدا نرمال نبوده ،برای رفع این

دفتری( )10/01از بقیۀ متغیرها بیشتر است .از طرفی،
نشاندهندۀ آن است که مشاهدات مربوط به متغیر

مربوطبودن جوابهای معتبرتری ارائه میدهد.

کولموگروف ـ اسمیرنف( 1)k-Sاستفاده شده است .از
مشکل تبدیل ) Ln (1/V2بر روی دادهها اعمال شده

است .نتایج حاصل از خروجی نرمافزار  SPSSدر جدول
زیر نشان میدهد که  sigهمۀ دادهها بیشتر از  5درصد

است ( )P-value > 0/05و دادهها از توزیع نرمال تبعیت
Journal of Economic Business Research, Vol. 5, No. 7, Summer 2014

میکنند:

جدول  .2آزمون نرمالبودن توزیع متغیرها براساس {

} با استفاده از آزمون K-S

1. Kolmogorov-Smirnov
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 .9آزمون همبستگي

در این تحقیق ،از آنجا که دادهها نرمالیزه شدهاند ،برای بررسی رابطۀ بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون 1استفاده

شده که نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول  .3مدل همبستگی پیرسون ــ نتایج SPSS

دادههای جدول  3به ضریب همبستگی پیرسون مربوط

عدد  )r=0/046(0/046در جدول  3نشان میدهد که

ــ ضریب همبستگی بین دو متغیر «محافظهکاری»

رابطۀ مثبت وجود داشته باشد؛ اما از آنجا که sig =0/278

است .خروجی جدول نشان میدهد که:

و «مربوطبودن»  -0/048است( ،)r=-0/048و این نشان

احتمال دارد بین دو متغیر «مربوطبودن» و «قابلاتکابودن»
بزرگتر از  0/05است ،این ضریب همبستگی بهدستآمده

بزرگتر از  0/05است ،و این به این معنی است که ضریب

«محافظهکاری» و متغیرهای کنترلی «اندازۀ شرکت»،

داشته باشد؛ اما مقدار P-valueمحاسبهشده()sig=0/258

همبستگی بهدستآمده در سطح اطمینان  0/095معنادار
نیست.

ــ ضریب همبستگی بین متغیرهای «محافظهکاری»

و «قابلاتکابودن»  0/067است( ،)r=0/067که نشان از آن
دارد که احتما ًال بین دو متغیر همبستگی مثبت وجود دارد؛
اما مقدار  P-valueمحاسبهشده( )sig=0/116بزرگتر از

 0/05است ،و این نشان میدهد که ضریب همبستگی
بهدستآمده معنادار نیست.

ــ به این ترتیب ،با توجه به جدول  ،3بین متغیر

«اهرم مالی» و «نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری» ــ
که مقدار P-valueمحاسبهشده در آنها بهترتیب عبارتاند
از  sig=0/201 ،sig=0/990و  sig=0/963و همۀ آنها

بزرگتر از  0/05است ــ رابطۀ معناداری وجود ندارد.

ــ نتایج دادههای جدول  3همچنین حاکی از آن است

که رابطۀ بین متغیرهای «مربوطبودن» و «قابلاتکابودن»

با متغیرهای کنترلی معنادار نیست.

1. Karl Pearson

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال پنجم ،شماره هفتم ،تابستان 1393

میدهد که احتمال دارد بین دو متغیر همبستگی منفی وجود

نیز معنادار نیست.
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تحلیل رگرسیون چندمتغیره

است .با استفاده از نرمافزار  ،SPSSارزش هر کدام از

برای آزمون فرضیههای تحقیق ،از تحلیل رگرسیون

متغیرهای مستقل(اصلی و کنترلی) محاسبه و در آزمون

از خطاي محاسباتي و اعتباردهي به نتايج تحقيق از

وابستۀ «مربوطبودن» و «قابلاتکابودن» بررسی شده

چندمتغیره و آزمون هبستگی استفاده شده و براي جلوگيري
صفحهگستردۀ  Excelجهت پردازش دادهها و براي آزمون
فرضيههاي آماري از نرمافزار آماري  SPSSبهره گرفته

فرضیهها در مدل رگرسیون اثر آنها برروی متغیرهای
است.

معادلۀ خط رگرسیون چندمتغیره در این تحقیق به

شده است .برای استخراج معادلۀ رگرسیون در این تحقیق،

صورت زیر تعریف شده(که در آن تأثیر متغیرهای مستقل

کنترلی «اندازۀ شرکت»(« ،)Sizeاهرم مالی شرکت»()Lev

برروی متغیر وابستۀ  Reliabilityبررسی شده) است:

با وجود متغیر مستقل «محافظهکاری»( ،)Conاز سه متغیر

و «نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری( )M/Bاستفاده شده

یک بار برروی متغیر وابستۀ  Relevanceو یک بار نیز

Yit = β0+β1(Con)it+β2(Lev)it+β3(Size)it+β4(M/B)it+εit

 .10رگرسیون چندمتغیره و تحلیل واریانس
آزمون فرضیۀ اول

 : H0محافظهکاری بر مربوطبودن اطالعات حسابداری تأثیر ندارد؛
 : H1محافظهکاری بر مربوطبودن اطالعات حسابداری تأثیر دارد.
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جدول  .4تحلیل واریانس در رگرسیون چندمتغیره ــ متغیر وابستهRelevance :

ــ با توجه به نتیجۀ بهدستآمده برایP-value

خطاها(عدم همبستگی بین خطاها) تأیید میشود.

( )0/776در آمارۀ Fــ که بزرگتر از  0/05است ــ این

ــ ضریب  R2= -0/004تعدیلشده در جدول  4نشان

ــ آمارۀ دوربین ـ واتسون برای مشاهدات نمونۀ آماری،

خطی از «محافظهکاری»« ،اهرم مالی»« ،اندازۀ شرکت»

مدل در آمارۀ  Fمعنادار نیست.

عدد  1/700را نشان میدهد؛ و از آنجا که این عدد بین
اعداد  1/5تا  2/5قرار دارد( ،)1/5>1/7>2/5استقالل بین

میدهد که  -0/004تغییرات متغیر «مربوطبودن» ،ترکیبی
و «نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری» بهحساب میآید اما

بسیار ناچیز است.

تأثیر محافظهکاری بر کیفیت اطالعات حسابداری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
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جدول  .5مدل رگرسیون چندمتغیره ــ متغیر وابستهRelevance :

نتایج بهدستآمده از جدول  7نشان میدهد که هیچیک

از متغیرهای  Conو کنترلی در مدل معنیدار نیستند ،چراکه

مقدار  P-valueمحاسبهشده در آنها بزرگتر از  0/05است؛

بنابراین ،فرضیۀ صفر را نمیتوان رد کرد و لذا فرضیۀ تحقیق

رد میشود ،یعنی «محافظهکاری» بر «قابلاتکابودن

اطالعات حسابداری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس

آزمون فرضیۀ دوم

 :H0محافظهکاری بر قابلاتکابودن اطالعات حسابداری

تأثیر ندارد؛

 :H1محافظهکاری بر قابلاتکابودن اطالعات حسابداری

تأثیر دارد.

اوراق بهادار تهران» تأثیر ندارد که مشابه آن در تحقیق
مشایخی و دیگران( )1388نیز مشاهده میشود.

جدول  .6تحلیل واریانس در رگرسیون چندمتغیره ــ متغیر وابستهReliability :

( )0/461در آمارۀ  Fــ که بزرگتر از  0/05است ــ این

که نزدیک به صفر است ــ نشان میدهد که واریانس

ــ آمارۀ دوربین ـ واتسون برای مشاهدات نمونۀ آماری

«محافظهکاری»« ،اهرم مالی»« ،اندازۀ شرکت» و «نسبت

مدل هم در آمارۀ  Fمعنادار نیست.

در جدول  ،6عدد  2/013را نشان میدهد؛ و از آنجا که این

عدد بین اعداد  1/5تا  2/5قرار دارد(،)1/5>2/01>2/5

استقالل بین خطاها(عدم همبستگی بین خطاها) تأیید
میشود.

متغیر «قابلاتکابودن» را نمیتوان ترکیبی خطی از
ارزش بازار به ارزش دفتری» بهحسابآورد.
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ــ با توجه به نتیجۀ بهدستآمده برای p-value

ــ ضریب  R2= -0/001تعدیلشده در جدول  6ــ
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جدول  .7مدل رگرسیون چندمتغیره -متغیر وابستهReliability :

نتایج بهدستآمده از جدول  7نشان میدهد که هیچیک

کولموگروف استفاده شد .نتایج نشان داد که دادههای متغیر

مقدار  P-valueمحاسبهشده در آنها بزرگتر از  0/05است؛

«مربوطبودن» و «قابلاتکابودن» ،از توزیع نرمال تبعیت

از متغیرهای  Conو کنترلی در مدل معنیدار نیستند ،چراکه

بنابراین ،فرضیۀ صفر را نمیتوان رد کرد و لذا فرضیۀ تحقیق

رد میشود ،یعنی «محافظهکاری» بر «قابلاتکابودن

اطالعات حسابداری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس

اوراق بهادار تهران» تأثیر ندارد که مشابه آن در تحقیق
مشایخی و دیگران( )1388نیز مشاهده میشود.

میکنند.

نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد

که در فرضیۀ اول ،بین متغیرهای «محافظهکاری» و

«مربوطبودن اطالعات» رابطۀ معناداری وجود ندارد.
در آزمون رگرسیون چندمتغیره و تحلیل واریانس ،نتایج

با توجه به نتایج هر دو جدول ،میتوان نتیجه گرفت

حاکی از عدم همبستگی بین خطاهای مدل بود .با دخالت

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران»

رد میشود ،یعنی «محافظهکاری» بر «مربوطبودن

که «محافظهکاری» بر «کیفیت اطالعات حسابداری
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مستقل «محافظهکاری» و متغیرهای وابستۀ شاخصهای

تأثیر ندارد.

 .12نتیجهگیری

متغیرهای کنترلی ،نشان داده شد که فرضیۀ اول تحقیق

اطالعات حسابداری» تأثیر ندارد؛ یافتههای مربوط به

جدول همبستگی پیرسون در آزمون فرضیۀ دوم نیز نشان

داد که بین «محافظهکاری» و «قابلاتکابودن اطالعات

در این مقاله ،تأثیر محافظهکاری بر کیفیت اطالعات

حسابداری» رابطۀ مثبت بسیار ضعیفی وجود دارد .اما نتایج

بهادار تهران بررسی شد« .محافظهکاری» با استفاده از

بهصراحت نشان داد که با دخالت متغیرهای کنترلی

حسابداری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق

مدل گیولی و هاین« ،مربوطبودن» با استفاده از روش سود

آتی با سود جاری ،و «قابلاتکابودن» با استفاده از پایداری
سود اندازهگیری شده است .نمونۀ آماری 70 ،شرکت بورس

اوراق بهادار تهران را دربر میگرفت که با استفاده از روش

همبستگی و رگرسیون چندمتغیره آزمون شدند؛ و جهت
نرمالکردن دادههای نمونۀ تحقیق ،از آزمون اسمیرنف ـ

حاصل از آزمون رگرسیون چندمتغیره و تحلیل واریانس

در معادلۀ رگرسیون ،رابطۀ میان «محافظهکاری» و
«قابلاتکابودن اطالعات» معنیدار نیست و فرضیۀ تحقیق

رد میشود ،یعنی «محافظهکاری» بر «قابلاتکابودن

اطالعات حسابداری» تأثیر ندارد.

تأثیر محافظهکاری بر کیفیت اطالعات حسابداری شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

 .13پیشنهادها
 .1-13پیشنهادهای حاصل از تحقیق

ــ نتایج حاصل از فرضیههای تحقیق نشان داد

که محافظهکاری بر قابلیت اتکا(پایداری) شرکتهای

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر ندارد؛ لذا
پیشنهاد میشود که سازمانها در ارائۀ اطالعات ،تالش

برای پایداری ،تداوم و ثبات سود در دورههای زمانی،
محافظهکارانه عمل نکنند.

ــ در این تحقیق ،محافظهکاری ،بهعنوان عاملی

محدودکننده ،تأثیری در مربوطبودن اطالعات نداشت؛
لذا پیشنهاد میشود مدیران سازمانها در گزارش سود

و زیان به استفادهکنندگان ،به ارائۀ اطالعات بهصورت
محافظهکارانه مبادرت نکنند.

ــ پیشنهاد میشود دستاندرکاران تهیه و تدوین مبانی

نظری گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری مالی،
نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه داخلی را مدنظر قرار

دهند و جایگاه مبانی نظری و ویژگیهای کیفی خاص
گزارشگری مالی ازجمله محافظهکاری را با توجه به

رویههای حسابداری تعیین کنند.

ــ در این تحقیق ،برای محاسبۀ محافظهکاری ،از مدل

گیولی و هاین استفاده شد .پیشنهاد میشود در تحقیقات
آتی ،از مدلهای دیگر محاسبۀ محافظهکاری نظیر مدل

پنمن و ژانگ ،مدل فلوس ... ،استفاده شود.

ــ برای بررسی تأثیر محافظهکاری بر کیفیت اطالعات

حسابداری در پژوهش حاضر ،از دو بعد مربوطبودن و
قابلاتکابودن استفاده شد .پیشنهاد میشود در تحقیقات
آتی ،از ابعاد دیگر کیفیت اطالعات مثل قابلمقایسهبودن،

قابلفهمبودن و غیره استفاده شود.

ــ در این تحقیق برای محاسبۀ مربوطبودن و

قابلاتکابودن بهترتیب از روش سود آتی با استفاده از سود

سال جاری و پایداری سود استفاده شده است .پیشنهاد
میشود در مطالعات آینده ،از روشهای دیگر محاسبه در
این موارد استفاده شود.

ــ پیشنهاد میشود در کارهای آتی ،برای محاسبۀ

کیفیت اطالعات حسابداری از تکنیکهای دیگری استفاده

شود.

ــ پیشنهاد میشود در سازمان حسابرسی ،برای تدوین

استانداردهای حسابداری از رویکرد واقعبینانه استفاده شود؛
زیرا رویکرد محافظهکارانه ،در کیفیت اطالعات از جنبۀ

مربوطبودن و قابلاتکابودن بهبودی ایجاد نمیکند.

ــ در این تحقیق ،تأثیر محافظهکاری بر کیفیت

اطالعات حسابداری بررسی شد .پیشنهاد میشود در

مطالعات آتی ،دربارۀ تأثیر عوامل دیگری مانند هزینههای

حسابرسی ،اندازۀ سازمان ،شیوۀ مدیریت ... ،بر روی کیفیت
اطالعات حسابداری تحقیق شود.
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 .2-13پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
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