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و مربوط  هیسرما نهیهز انیتعادل م يکارانه و برقرارمحافظه يحسابدار نیرابطه ب یبررس
  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهراندر شرکت بودن سود

  
 .جمشیدپور، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداري، کرمانشاه، ایران اهللاروح

 .فرانک رستمی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه، دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداري، کرمانشاه، ایران
 .ده علوم انسانی، گروه حسابداري، کرمانشاه، ایرانسپیده رستمی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه، دانشک

  
و عمل  يورئها قبل با تاست که از مدت یمال يبارز گزارشگر يهایژگیاز و يکارمحافظه - چکیده

 یژگیتاکنون، و ستمیقرن ب يحداقل از ابتدا يکارمحافظه) 2003( به نظر واتز. است ختهیرآمد يحسابدار
بدون اطالع از هزینه سرمایه، شرکت . بوده است یمال يو گزارشگر يداربرجسته و غالب در عرصه حساب

هاي بلندمدت استفاده گذاريتواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاري براي گردآوري وجوه الزم براي سرمایهنمی
اقل کند و به دلیل محدویت در منابع، واحدهاي اقتصادي باید ترکیبی از منابع مالی را انتخاب کنند که حد

 انیتعادل م يکارانه و برقرارمحافظه يحسابدار نیرابطه بهدف از این تحقیق  .داشته باشد هزینه سرمایه را دربر
این تحقیق . باشدمی شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ يهاو مربوط بودن سود در شرکت هیسرما نهیهز

اي آوري اطالعات  کتابخانهباشد روش جمعن مییک تحقیق تحلیلی و هدف آن کاربردي و از نوع رگرسیو
و براي تجزیه و . آورد نوین   بوده استافزار رهو ابزار گردآوري اطالعات سایت بورس اوراق بهادار و نرم

هاي پذیرفته شده در همچنین جامعه آماري آن شرکت. استفاده شده است  Eviewsافزارتحلیل آن از نرم
-و از روش حذف سیستماتیک براي نمونه. بوده است 1393الی  1389هاي ان طی سالبورس اوراق بهادار تهر

کاري حسابداري با هزینه سرمایه ها نشان داد، در فرضیه اول محافظهنتایج فرضیه. ایمگیري آن استفاده کرده
و معناداري کاري حسابداري با مربوط بودن سود ارتباط مثبت اما در فرضیه دوم محافظه. ارتباطی نداشت

  .داشت
  کاري حسابداري، هزینه سرمایه، مربوط بودن سودمحافظه: واژگان کلیدي

  
  مقدمه 
کنندگان کند و استفادههاي مالی، اطالعاتی را درخصوص میزان سود و اجزاي متشکله آن ارایه میگزارش

. کنندش مخاطرات اقدام میبینی و سنجاطالعات مالی براساس این اطالعات، نسبت به ارزیابی، برآورد، پیش
در . رود کلیه اطالعات موجود، به سرعت در قیمت اوراق منعکس شوددر بازارهاي کاراي سرمایه انتظار می
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هاي مالی قیمت سهام تغییرکند، اطالعات حسابداري به ارزش سهام مربوط صورتی که پس از انتشار گزارش
اهیم نظري گزارشگري مالی ایران نیز اطالعاتی مفید و داراي براساس مف. بوده و داراي محتواي اطالعاتی است

  ). 1391کردستانی، ایرانشاهی، (هاي قابل اتکاست گیرياند که مربوط به تصمیممحتواي اطالعاتی معرفی شده
کاري ممکن است از میزان مربوط بودن هاي کیفی اطالعات حسابداري همچون محافظهبرخی از ویژگی

بینی کاري از یک طرف در محدود کردن آزادي عمل و خوشمحافظه. ش سهام بکاهداطالعات به ارز
. نفعان و حل بسیاري از مشکالت نمایندگی  و عدم تقارن اطالعاتی نقش داردمدیران، حمایت حقوق ذي

و گذاران کاري باعث ایجاد اطمینان بیشتر در انتظارات و برآوردهاي سرمایهعالوه بر این اعمال محافظه
شود اعتباردهندگان از حداقل عایدات شده و بدین ترتیب باعث افزایش قابلیت اتکاي اطالعات حسابداري می

  ).2011باالچندران، موهانرام، (
  

  بیان مساله
وري و عمل حسابداري ئها قبل با تهاي بارز گزارشگري مالی است که از مدتکاري از ویژگیمحافظه

کاري حداقل از ابتداي قرن بیستم تاکنون، ویژگی برجسته و غالب محافظه) 2003(به نظر واتز . درآمیخته است
کاري مورد در ادبیات حسابداري  دو ویژگی مهم محافظه. در عرصه حسابداري و گزارشگري مالی بوده است

ار نخست، وجود جانبداري در ارایه کمتر از واقع ارزش دفتري نسبت به ارزش باز. بررسی قرار گرفته است
  .کاري استعنوان شده است و معرف محافظه) 1995(سهام که توسط فلتهام و اولسون 

-ییرسوا خاطر به ریاخ يهااست که در سال یمالي گزارشگري هبرجستي هایژگیاز و یکی يراکمحافظه
مطالعات  یکرده است و برخ را به خود جلب يترشیتوجه ب )و وردکام   انرون مانندیی هادر شرکت( یمالي ها
تمرکز  يراکبر محافظه ژهیو به طور 2006و الفوند و واتز،  2005و واتز،  يچوداریرو 2003مانند واتز،  ریاخ

 یفیتوافق دارند، تعر یمال يهاصورت میدر تنظ يراکحسابداران بر وجود محافظه ازي اریبس هرچند. اندکرده
 يراکمحافظهي عمده تیخصوص دوي متون حسابدار در ن،یبا وجود ا. ارائه نشده است آن جامع و مانع از

نسبت به ارزش بازار آن  هیسرما يدفتر ارزش نییرو به پا ينخست، جانبدار: قرار گرفته است یمورد بررس
  ).2005پرایس، ( درآمدها شناخت در قِیتعو و هانهیهز ییدر شناسا عیبه تسر شیگرام است و دو

ها و کمینه نمودن سرمایه دو راهکار گذاريعایدات حاصل از سرمایهبراي دستیابی به هدف فوق، افزایش 
بر همین اساس اطالع از هزینه سرمایه همواره در تصمیمات شرکتی نقش اساسی داشته . گرددمناسب تلقی می

ها و به ویژه در کسب بهترین دستیابی به نرخ هزینه مناسب در تعیین ترکیب بهینه ساختار مالی شرکت. است
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. باشدایج حاصل از عملیات به شکل سودآوري و افزایش قیمت سهام از اهمیت خاصی برخوردار مینت
هاي مناسب با هدف کمینه نمودن هزینه سرمایه در مشیتحقیقات متعددي در خصوص، نقش انتخاب خط

له از آن که نتایج حاصبطوري) 2001ایسلی مائورین، . (کسب بهترین نتایج عملیاتی را صورت گرفته است
گذاري بر هزینه سرمایه بیانگر این موضوع است که در صورت عدم تغییر ریسک و فزونی بازده سرمایه

گذاري بر هزینه سرمایه منجر به آید و مازاد نرخ بازده سرمایهموجبات افزایش ثروت سهامداران پدید می
ورت عدم وجود نوع خاصی از تحصیل بازده اضافی براي سهامداران خواهد بود که این بازدهی در ص

اطالعات  منظور از دامنه مربوط بودن این است، که بین. سهامداران ممتاز متعلق به سهامداران عادي خواهد بود
اي قادرند به شیوه دار آماري وجود دارد و اطالعات حسابداريمعنی حسابداري و قیمت یا بازدهی سهام رابطه

اطالعات موجود را  ها همهت مفروضات بازار سرمایه که طبق آن قیمتتح ها رامناسب علل تغییرات قیمت
بنابراین پرسش اصلی این پژوهش این است که آیا ). 1999، فرانسیز و شییپر(کنند، توضیح دهند منعکس می
  کاري حسابداري و هزینه سرمایه با مربوط بودن سود ارتباط معناداري وجود دارد یا خیر؟بین محافظه

  
  پژوهش  پیشینه

کاري در تحقیقی به بررسی رابطه نسبت بدهی، اندازه و هزینه شرکت با محافظه )1393( مشایخی، و شهبازي
کاري رابطه مثبت و معناداري دهد بین نسبت بدهی و محافظهنتایج پژوهش نشان می. حسابداري پرداختند

بنابراین . غیر مشروط مورد تایید قرار گرفتکاري رابطه منفی اندازه شرکت تنها در الگوي محافظه. وجود دارد
و رابطه معناداري میان هزینه سرمایه با هر دو نوع . کاري رابطه وجود نداردمیان اندازه شرکت و محافظه

کاري محافظهدر تحقیقی به بررسی ) 1393( یخانیول و فردمرادزاده، مهدیبن. کاري مشاهده نشدمحافظه
 حسابداري کاريمحافظه انیم یاي منفدهد رابطهینشان م قیتحق جینتا. پرداختند تیریحسابداري و پاداش مد

 اندازه اي مثبت بارابطه تیریدهد پاداش مدیشواهد پژوهش نشان م نیچنهم. وجود دارد تیریو پاداش مد
 با تیریمد رییو تغ ینسبت بده انیدار میاي معنپژوهش رابطه نیا جیاما نتا. شرکت و نسبت سودآوري دارد

کاري بر در پژوهش به بررسی تاثیر محافظه) 1391( ایرانشاهی و کردستانی .دینماینم دییرا تا تیریپاداش مد
دهد که میزان مربوط بودن نتایج نشان می. میزان مربوط بودن اطالعات حسابداري به ارزش سهام پرداختند

کاري باال و پایین، تفاوت معناداري با هم حافظههاي با درجه ماطالعات حسابداري به ارزش سهام در شرکت
. ها، تاثیري بر محتواي اطالعاتی ارقام حسابداري آنها نداردکاري شرکتبه عبارت دیگر درجه محافظه. ندارند
هاي پذیرفته شده در بررسی هزینه سرمایه ضمنی در شرکتاي به در مقاله) 1389( مغانلوفتحی و عراقیخلیلی
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هزینه سرمایه ضمنی بر ریسک سیستماتیک شرکت دهد نتایج نشان می. پرداختند بهادار تهران بورس اوراق
هزینه سرمایه  .هزینه سرمایه ضمنی بر ریسک غیرسیستماتیک تأثیرگذار نبوده است .است تأثیرگذار بوده

 .یرگذار بوده استهزینه سرمایه ضمنی بر اهرم عملیاتی تأث .ضمنی بر اهرم مالی شرکت تأثیرگذار بوده است
در تحقیقی به ) 1389( شهابی و رستمی، پورولی .هزینه سرمایه ضمنی بر سود هر سهم تأثیرگذار نبوده است

هاي تحقیق یافته. پرداختند بینی ارزش شرکتمربوط بودن سطوح و اجزاء سود گزارش شده براي پیشبررسی 
ارزش شرکت  عات مربوطی در ارتباط با تعیینبیانگر آنست، که سطوح و اجزاء صورت سود و زیان اطال

نسبت ارزش  دهنده آنست، که ارتباط سطوح و اجزاء صورت سود و زیان باسایر نتایج نشان. شوندمحسوب می
 يکار محافظه انیرابطه م یبه بررس )2011( و همکاران دلیب .توبین استQ  بازار به ارزش دفتري بیشتر از

و مشروط  رمشروطیغ يرا به اجزا يحسابدار يکار ها، محافظه آن. پرداختند یورشکستگ سکیو ر يحسابدار
متفاوت از  تواند یم ،یورشکستگ سکیاجزا و ر نیاز ا کیهر انینموده، و اعتقاد داشتند که رابطه م کیتفک

 يهردو ،یورشکستگ سکیدر کاهش ر يکار نشان داد که سازگار با نقش محافظه قیتحق جینتا. اشدب گریکدی
 کوزندیس و همکاران .وابسته هستند یورشکستگ سکیبه ر ،یطور منف به رمشروط،یمشروط و غ يکار حافظهم
اطالعات حسابداري به  مربوط بودن يرا بر رو یمال يدر گزارشگر يکارمحافظه ریتأثدر تحقیقی به ) 2009(

دو  نیا انیم یرابطه خط یک تواننمیگرفتند که  جهیقرار دادند و نت یمورد بررس ونانیدر کشور  ،ارزش سهام
به ارزش سهام  يمربوط بودن اطالعات حسابدار زانیمکاري سطح محافظه شیبا افزا یعنی. برقرار نمود ریمتغ

آنها نتوانستند ارتباط معناداري را  اساس بود که نیشود و بر همیم و سپس دچار کاهش ابدییم شیابتدا افزا
کاري ند و فقط تایید کردند که به کارگیري سطح مناسب و معقولی از محافظهمیان این دو متغییر مستند نمای

کاري و عدم تقارن در پژوهشی به بررسی ارتباط بین محافظه) 2007( الرا و همکاران. تواند مفید مواقع شودمی
عاتی و کاري موجب کاهش عدم تقارن اطالآنها نشان دادند محافظه. اطالعاتی با هزینه سرمایه پرداختند

تر باشد کاري پایینشود که هر چه محافظهدر این تحقیق نشان داده می. شودکاهش هزینه سرمایه شرکت می
اي به بررسی ارتباط بین در مقاله) 2004 ( فرانسیس و همکاران. گذاران انتظار کسب بازده باالتري دارندسرمایه

هاي آنها یافته. هزینه سرمایه مورد بررسی قرار دادندکاري را با هفت ویژگی  کیفیت سود، از جمله محافظه
کاري و هزینه سرمایه گردد، اما بین محافظهتر مینشان داد که کیفیت سود باالتر منجر به هزینه سرمایه پایین

  .باالتري ارتباط معناداري بدست نیامد
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  اهداف پژوهش 
  : هدف اصلی

  سود بودن مربوط و سرمایه هزینه میان تعادل برقراري و کارانهمحافظه حسابداري بین تعیین رابطه
  :اهداف ویژه

  سرمایه هزینه و کارانهمحافظه حسابداري تعیین رابطه بین
 سود  بودن مربوط و کارانهمحافظه حسابداري بین رابطه تعیین

   :اهداف کاربردي
هایی که گذاري شرکتگیري در سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار برا تصمیمکمک به سرمایه -

 . کیفیت اطالعات حسابداري آنها باال باشد
   حسابداري اطالعات کیفیت افزایش راستاي در سهامداران و مدیران به منظور استفاده براي -

  
  فرضیات پژوهش 

  .ي معناداري وجود داردکارانه و هزینه سرمایه رابطهبین حسابداري محافظه: فرضیه اول
  .وجود دارد يمعناداري رابطهو مربوط بودن سود کارانه محافظه يسابدارحبین : فرضیه دوم

  
  مدل مفهومی پژوهش

 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 حسابداري محافظه کاري

  مربوط بودن سود

 متغیرهاي وابسته متغیر مستقل

 سرمایههزینه 
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  تعریف مفهومی متغیرهاي پژوهش
ي دو اي مفاهیم حسابداري شمارههیات استانداردهاي حسابداري مالی در بیانیه: کاري حسابداريمحافظه
واکنشی : گونه تعریف کرده استي را اینکارده و محافظهکاري و تعریف آن بحث کري محافظهدرباره

اي مناسب هاي ذاتی شرایط تجاري به گونهکه ابهام و ریسکمحتاطانه به ابهام در تالشی براي اطمینان از این
  ).1388 ،عبداله آزاد( اندمدنظر قرار گرفته

  : هزینه سرمایه
البته مقصود شرکتى است که هدف آن تحصیل (هر شرکتى داراى ریسک و بازده مخصوص به خود است 

گذار، مثالً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادي، خواهان  هاى سرمایه یک از گروه هر). سود باشد
هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ . میزانى از نرخ بازدهى هستند که درخور ریسک مربوط به آن باشد

راقی،  عخلیلی( گذاران در شرکت تأمین شود دست آورد تا بازده موردنظر سرمایه بازدهى که شرکت باید به
  ).1388 ،مغانلو فتحی

  : مربوط بودن سود
است و اطالعات  تیمربوط بودن داراي اهم یژگیبودن اطالعات، و دیي دو براي مفشماره هیانیبرطبق ب

اطالعات مربوط با  گریبه عبارت د. باشندیموارزش بازخورد  ینیبشیمربوط به موقع بوده و داراي ارزش پ
هاي ینیبشیپ حیو تصح دییتا ایو حال و  یهاي آتدادیرو ینیبشیکنندگان اطالعات در پکمک به استفاده

میسودمندي اطالعات در تصم شیافزا یهمانطور که استانداردگذاران در پ. گذارندریتاث ماتیبر تصم یقبل
  ).1389 ،شهابی ،رستمی ،پورولی( کندیم فایا نهیزم نیدر ا یقش  اساسن یژگیو نیها هستند؛ اريیگ
 

  تعریف عملیاتی متغیرهاي پژوهش 
  متغییر مستقل * 

  کاري حسابداري    محافظه
  غیرعملیاتی   تعهدي اقالم بر مبتنی معیار برمبناي کاريمحافظه سنجش

   رانیدر ا )2000( نیو ها یولیاز مدل گ یاتیرعملیغي اقالم تعهد يبر مبنا يکارمنظور سنجش محافظه به
  .استفاده شد مورد استفاده قرار گرفته است) 1388( و همکاران یخیمشا توسط



    
  1396ماه اردیبهشت  و پنج،سیشماره                                                     هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

٣٠ 
 

 جمع اقالم تعهدي= ی پرداختن اتیدر مال رییتغ -ها تافیدرشیدر پ رییتغ - یپرداختن يهادر حساب رییتغ -
  کاال يدر موجود رییتغ+ ها اختپردشیدر پ رییتغ+  هاي دریافتنیتغییر در حساب

  وابسته يرهاییمتغ *
  هزینه سرمایه ) الف

هاي آن برحسب شود که وزندر این مدل هزینه سرمایه شرکت به صورت میانگین موزون محاسبه می
  .شوندگذاري تعیین میهاي منابع مختلف سرمایه بکار گرفته شده براي سرمایهارزش

ول براي تخمین میانگین موزون هزینه سرمایه یک شرکت نشان داده شده در معادله زیر یک فرمول متدا
  .است

 :rftWACC  kj* wi= معادله 1
  :که در مدل مذکور

امین منبع  n...(1: =که براساس ارزش کلی بازار آن منبع در ارتباط با ارزش کل شرکت تعیین می شود
   Kiبازده موردانتظار = iست امین اوراق بهادار ا kو همین  Wiوزن  =iباشد سرمایه می

قسمت سمت راست معادله را به هنگامی فقط دو منبع سرمایه شامل بدهی درازمدت داراي بهره و سهام 
  :نشان داد 2توان به صورت معادله ساده شده عادي وجود داشته باشد می

   WsKs)+T -1(WdKd=WACC: 2معادله 
  باشدمدت میهزینه مورد انتظار بدهی دراز= Kd: که در اینجا

  نرخ نهائی مالیات بر درآمد شرکت= Tو 
  هزینه مورد انتظار سهام عادي=  Ksو 

هاي بدهی درازمدت و سهام عادي در ساختار سرمایه شرکت هستند توجه داشته باشید که در اینجا به وزن
  .ردنظر باشدممکن است برحسب ساختار سرمایه هدف یا ساختار سرمایه بهینه مو Wdو   Wsساختار سرمایه

  مربوط بودن سود) ب
نیز بیشتر مورد توجه بوده  از مدل بازده که در تحقیقات قبل در این تحقیق براي سنجش مربوط بودن سود

  . شوداستفاده می
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  معیار مبتنی بر مدل بازده 
 نوع خاصی از) 1991( استون هریس. شوددر مدل بازده، رابطه بازده سهام و سود حسابداري تشریح می

مدل بازده ساالنه را به شرح زیر ارایه نمودند که میزان سود در سال جاري و تغییرات سود نسبت به سال قبل 
  .شودمی

 
  : متغییرهاي مدل به شرح زیر است

 =R ؛ سهام ساالنه بازده= EPS ؛ تغییر در سود هر سهم  = ؛ سود هر سهم=P ارزش بازار سهام.  
  

  جامعه آماري
 1393الی  1389هاي هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالعه آماري پژوهش شرکتجام
  .گیري آن از روش حذفی سیستماتیک استفاده شده استو براي نمونه. باشدمی

  حذف سیستماتیک 1جدول 
 تعداد شرح

  475   1393اعضاي جامعه آماري در پایان سال 
  )84(  .شوندمی بنديگرهاي مالی طبقهها و واسطهگذاري، بانکایههایی که جزء صنعت سرمشرکت
  )69(  .شوندمیده محسوب هاي زیانشرکتهایی که جزء شرکت
  )98(    .انداز تابلوي بورس خارج شده 29/12/1393هایی که قبل از شرکت
  )64(  .اندداشته معامالتی هوقف ماه شش که هاییشرکت
  )75(  .اندت ناقص داشتههایی که اطالعاشرکت

  )390(  هاي حذف شدهجمع شرکت
  85  ي آماري هاي عضو نمونهجمع شرکت

  
  هاداده لیو تحل هیتجز

در بخش آمار توصیفی با محاسبه . ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده استبراي تجزیه و تحلیل داده
اي پراکندگی انحراف معیار چولگی و کشیدگی ههاي مرکزي از جمله میانگین، میانه و شاخصشاخص

پس از ) Excel(افزار شده با استفاده از نرم يآور جمع يها دادهدر بخش استنباطی . چولگی شروع شده است 
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 يها لیو تحل هیتجز Eviewsافزارهاي وارد نرم یمورد بررس يرهایالزم براساس متغ يبند اصالحات و طبقه
 .گرفته استانجام  یینها
  

 آمار توصیفی 
آمار توصیفی . دهدهاي توصیفی متغیرهاي تحقیق را در طی دوره مورد بررسی  نشان می، آماره)2(در جدول 

اند، شامل  گیري شده اندازه) 1389-93(ها طی دوره آزمون هاي شرکت ها تحقیق که با استفاده از داده متغیر
  . ده استمیانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه ارائه گردی

  آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش 2جدول 

  
تعداد 

  مشاهدات
  میانه  میانگین

انحراف 
 معیار

 ترینبیش مترینک

  5125/9  4452/5 7485/18 1254/0 1448/7  425 کاري حسابداريهظمحاف

  2365/6 253/3  145/21 177/0 145/4  425  مربوط بودن سود
  31451/4  21216/2 2102/24  0129/0 14521/3  425  هزینه سرمایه

 
  براو  - آزمون جارك

ارائه  3براو بهره گرفته شده است که نتایج آن در جدول  - ها از آزمون جاركجهت بررسی نرمال بودن داده
  .شده است

  براو جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها - آزمون جارك 3جدول 

  
براو هر یک از متغیرهاي پژوهش  -دهد و با توجه به آماره جاركنشان می 3همانطور که اطالعات جدول 

  .چون متغیرهاي پژوهش نرمال هستند. داراي توزیع نرمال هستند و این فرض رعایت  شده است

 متغیر براو -آماره جارك داريسطح معنی

 کاري حسابداريهظمحاف 365/0  46/0

  مربوط بودن سود 205/0  53/0
  هزینه سرمایه  3452/1  69/0
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  و هاسمن فرضیه اولآزمون  لیمر 
  . نشان داده شده است 4رگرسیونی تحقیق حاضر در جدول   براي مدل Fنتایج مربوط به آزمون 

  
  لیمر مدل اول آزمون  4جدول 

  مدل رگرسیونی
  تحقیق

  نتیجه آزمون  احتمال  F آماره 
  مدل پانلی 008/0  3632/6

  
  هاسمن مدل اول  آزمون 5جدول 

  مدل رگرسیونی
  حقیقت

  نتیجه آزمون  احتمال  هاسمن آماره

3625/10  003/0 
  اثرات ثابت

  تلفیقی مدل

 
  آمار استنباطی فرضیه اول پژوهش

  :فرضیه اول
  .ي معناداري وجود نداردکارانه و هزینه سرمایه رابطهبین حسابداري محافظه 

 .ي معناداري وجود داردیه رابطهکارانه و هزینه سرمابین حسابداري محافظه :

 
  

 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون  6 جدول
 داريسطح معنی tآماره  مقدار ضریب  ضریب متغیر  نام متغیر

  β0 111/2  452/4  145/0  عدد ثابت
AC  کارانهحسابداري محافظه  β 1 089/1  152/3  215/0  

  F  125/13آماره   35/0  ضریب تعیین

  31/0  عدیل شدهضریب تعیین ت
  P-Value(  4152/0(داري معنی

  51/1  آماره دوربین واتسون
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داري شدن آزمون لیمر براي آزمون فرضیات از روش پانلی و اثرات ثابت در این فرضیه به دلیل معنی
بدان است که این  35/0دهد که میزان تبیین مدل این فرضیه برابر با شود نتایج جدول فوق نشان میاستفاده می

درصد توسط متغیرهاي مستقل تبیین شده است و متغیرهاي مستقل توان  35معنی است مدل فرضیه به مقدار 
دار دهد مدل این فرضیه معنیداري آزمون فیشر نشان میچنین سطح معنیبینی متغیر وابسته را ندارند همپیش

 5/2تا  5/1بین ) 51/1( مقدار دوربین واتسون کهبه دلیل این. نشده و رابطه خطی بین متغیرها ایجاد نشده است
براي متغیر  tآزمون ) .Prob( از طرف دیگر میزان خطا .شودقرار گرفته پس استقالل خطاها نیز پذیرفته می

 هزینه سرمایه است که وابسته متغیر با نتوانسته متغیر این درصد بیشتر است لذا 5کارانه از حسابداري محافظه
  .کارانه با هزینه سرمایه ارتباط معناداري نداردتوان گفت حسابداري محافظهدر نتیجه می .اشدارتباط داشته ب

 
  آزمون لیمر و هاسمن فرضیه دوم

  . نشان داده شده است 4-4رگرسیونی تحقیق حاضر در جدول   براي مدل Fنتایج مربوط به آزمون 
  

  لیمر مدل دوم آزمون  7جدول 

  مدل رگرسیونی
   تحقیق

  نتیجه آزمون  احتمال  F  آماره

1526/4  011/0 
  مدل پانلی

  تلفیقی مدل
  

  هاسمن مدل دوم آزمون  8جدول 

  مدل رگرسیونی
   تحقیق

  نتیجه آزمون  احتمال   هاسمن آماره

8563/12  009/0 
  اثرات ثابت

  تلفیقی مدل
  

  آمار استنباطی فرضیه دوم پژوهش
  :فرضیه اول

  .ي معناداري وجود نداردکارانه و مربوط بودن سود رابطهبین حسابداري محافظه 
 .ي معناداري وجود داردکارانه و مربوط بودن سود رابطهبین حسابداري محافظه :



    
  1396ماه اردیبهشت  و پنج،سیشماره                                                     هاي مدیریت و حسابداري  ماهنامه پژوهش

٣٥ 
 

 
  

  نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون  9 جدول
 داريسطح معنی tآماره  مقدار ضریب  ضریب متغیر  نام متغیر

  β0 425/1  458/2  005/0  عدد ثابت
AC  کارانهحسابداري محافظه  β 1 259/0  139/2  008/0  

  F  785/18آماره   64/0  ضریب تعیین

  59/0  یل شدهدضریب تعیین تع
  P-Value(  0003/0(داري معنی

  74/1  آماره دوربین واتسون
  

و اثرات ثابت  داري نشدن آزمون لیمر براي آزمون فرضیات از روش پانلیدر این فرضیه به دلیل معنی
است که این بدان  64/0دهد که میزان تبیین مدل این فرضیه برابر با شود نتایج جدول فوق نشان میاستفاده می

درصد توسط متغیرهاي مستقل تبیین شده است و متغیرهاي مستقل توان  64معنی است مدل فرضیه به مقدار 
دار دهد مدل این فرضیه معنیاري آزمون فیشر نشان میدچنین سطح معنیبینی متغیر وابسته را دارند همپیش

 5/2تا  5/1بین ) 74/1( که مقدار دوربین واتسونبه دلیل این. شده و رابطه خطی بین متغیرها ایجاد شده است
براي متغیر  t آزمون) .Prob( از طرف دیگر میزان خطا .شودقرار گرفته پس استقالل خطاها نیز پذیرفته می

 مربوط بودن سود  که وابسته متغیر با توانسته متغیر این درصد کمتر است لذا 5کارانه از محافظهحسابداري 
کارانه با مربوط بودن سود  ارتباط مثبت و توان گفت حسابداري محافظهدر نتیجه می .ارتباط داشته باشد است

  .معناداري دارد
  

  نتایج پژوهش 
   :نتایج فرضیه اول

دار شدن آزمون لیمر براي آزمون فرضیات از روش پانلی و اثرات ثابت استفاده ل معنیدر این فرضیه به دلی
است که این بدان معنی  35/0دهد که میزان تبیین مدل این فرضیه برابر با شود نتایج جدول فوق نشان میمی

بینی ل توان پیشدرصد توسط متغیرهاي مستقل تبیین شده است و متغیرهاي مستق 35است مدل فرضیه به مقدار 
دار نشده و دهد مدل این فرضیه معنیداري آزمون فیشر نشان میچنین سطح معنیمتغیر وابسته را ندارند هم
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قرار  5/2تا  5/1بین ) 51/1( که مقدار دوربین واتسونبه دلیل این. رابطه خطی بین متغیرها ایجاد نشده است
براي متغیر  t آزمون) .Prob( از طرف دیگر میزان خطا .شودگرفته پس استقالل خطاها نیز پذیرفته می

 است هزینه سرمایه  که وابسته متغیر با نتوانسته متغیر این درصد بیشتر است لذا 5کارانه از حسابداري محافظه
  .کارانه با هزینه سرمایه ارتباط معناداري نداردتوان گفت حسابداري محافظهدر نتیجه می .ارتباط داشته باشد

  :تایج فرضیه دومن
داري نشدن آزمون لیمر براي آزمون فرضیات از روش پانلی و اثرات ثابت در این فرضیه به دلیل معنی

است که این بدان  64/0دهد که میزان تبیین مدل این فرضیه برابر با شود نتایج جدول فوق نشان میاستفاده می
ي مستقل تبیین شده است و متغیرهاي مستقل توان درصد توسط متغیرها 64معنی است مدل فرضیه به مقدار 

دار دهد مدل این فرضیه معنیداري آزمون فیشر نشان میچنین سطح معنیبینی متغیر وابسته را دارند همپیش
 5/2تا  5/1بین ) 74/1( که مقدار دوربین واتسونبه دلیل این. شده و رابطه خطی بین متغیرها ایجاد شده است

براي متغیر  tآزمون ) .Prob( از طرف دیگر میزان خطا .شوداستقالل خطاها نیز پذیرفته می قرار گرفته پس
 مربوط بودن سود  که وابسته متغیر با توانسته متغیر این درصد کمتر است لذا 5از  کارانهحسابداري محافظه

بوط بودن سود  ارتباط مثبت و کارانه با مرتوان گفت حسابداري محافظهدر نتیجه می .داشته باشد ارتباط  است
  .معناداري دارد

 هاي پیشینمقایسه نتایج پژوهش با نتایج پژوهش

  هاي پیشیننتایج پژوهش  نتایج پژوهش حاصله

کاري حسابداري و بین محافظه :فرضیه اول
  .هزینه سرمایه ارتباطی وجود نداشت

نتایج نشان داد ) 1393( در مقایسه با پژوهش شهبازي و مشایخی
کاري مشروط و رابطه معنادار بین هزینه سرمایه با محافظه

به این نتیجه ) 2006( کارانمگیولی و ه .غیرمشروط حاصل نشد
  . ي حسابداري تاثیري بر هزینه سرمایه نداردرکارسیدند که محافظه

 و حسابداري کاريمحافظه بین: دوم فرضیه
  .نداشت وجود ارتباطی مربوط بودن سود

کاري آنها دریافتند که محافظه) 2004(م کیو الیز سوا در مقایسه ب
  .  حسابداري ارتباطی با مربوط بودن سود ندارد
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  پیشنهادات کاربردي
  : پیشنهاد فرضیه اول) الف

-گذاران در تصمیمشود سرمایهکاري حسابداري با هزینه سرمایه پیشنهاد میبا توجه به عدم ارتباط محافظه
 . متغیر کمتر توجه کنند هاي خود به اینگیري
 تدوین هنگام در تا شودمی پیشنهاد رسمی حسابداران جامعه و حسابداري استانداردهاي کنندگانتدوین به

 دهند بیشتري اهمیت حسابداري کارانهمحافظه هايرویه به مالی هايصورت حسابرسی و حسابداري استاندارد
 و دوراندیشانه دیدگاهی با نشود، حسابداري ارقام حریفت موجب حسابداري کاريمحافظه که جاآن تا و

  . گیرند بکار  را هاآن و تدوین را کارانهمحافظه حسابداري استانداردهاي آمیزاحتیاط
 پیشنهاد براي فرضیه دوم ) ب

مدیران و سهامداران  ،شودکاري حسابداري با مربوط بودن سود پیشنهاد میبا توجه ارتباط مثبت محافظه
بینی نفعان را در پیشگذاران و سایر ذيکارانه حسابداري، سرمایههاي محافظهها با آگاهی دقیق از رویهکتشر

  .  هاي آتی یاري برسانندبهتر رویه
کنندگان ها با به موقع قرار دادن اطالعات مربوط در اختیار استفادهشود مدیران شرکتهمچنین پیشنهاد می

  .گذارند تاثیر تصمیمات بر قبلی هايبینیپیش تصحیح و تایید یا و حال و آتی دادهايروی بینیپیش بتوانند در
  

  پیشنهادات آتی 
کاري مشروط و غیرمشروط حسابداري با کیفیت اقالم تعهدي در شرکتبررسی ارتباط بین محافظه -1

  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايهاي کیفی سود در شرکتویژگیبررسی تاثیر هزینه سرمایه بر  -2

  تهران
 هايشرکت هاي کیفی اطالعات حسابداري درکاري حسابداري با ویژگیبررسی ارتباط بین محافظه -3

  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته
  

  هاي پژوهش محدودیت
ها بین اطالعات آماري گزارش شده از سوي سایت  ختالفهاي تحقیق، وجود برخی ا یکی از محدودیت -

هاي اطالعاتی است که در این مورد به اطالعات ارائه شده از سوي  شرکت بورس و اطالعات مندرج در بانک
  .سایت بورس و شرکت بورس اتکا خواهد شد
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بهادار تهران هاي پذیرفته شده در بورس اوراق  آوري شده در این تحقیق شامل شرکت اطالعات جمع -
جایی که با افزایش اطالعات و تعداد مشاهدات نتایج آزمون و به  باشد، از آن می 1393الی  1389هاي  طی سال

گردد، ممکن است با افزایش دوره زمانی نتایج متفاوتی  طبع آن نتیجه تحقیق از اعتبار باالتري برخوردار می
  . حاصل گردد
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