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  کاري شرطیهاي محافظهتجمعی در تخمین تورش
 

  استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي ، ورديدکتر یداله تاري
  استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ، نویددکتر بابک جمشیدي

  بداري دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزدانشجوي دکتري حسا، )نویسنده مسئول( سعید محمدي
 Saeed.mohammadi733@gmail.com :پست الکترونیکی

 
رود، بر اعمال احتیاط کننده حسابداري به شمار میها یا اصول محدود کاري که یکی از مهمترین میثاقمحافظه -چکیده

 نهایت مهم در باورهاي کاري جایگاه بیتردید، محافظهبدون . ها داللت دارد گیري درآمد و دارایی در شناسایی و اندازه
اند، از طرف دیگر تورش، انحراف از تصمیم حسابداري نامیده اي آن را اصلحسابداري دارد؛ در واقع حتی عده

هایی را که از محیط  توان دادهجایی که زمان و منابع شناخت محدود هستند، نمیاز آن. هاي درست و بهینه است گیري
» سرانگشتی قواعد«شود به صورت بهینه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، بنابراین ذهن انسان به طور طبیعی از اخذ می

 کاري شرطی براساس مدل باسو ومحافظه هاي تخمین بر تجمعی هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تورش. کند استفاده می
شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو  شرکت پذیرفته 130 هايها از دادهاست، به منظور آزمون فرضیه  BKNمدل

 ها، بیانگر این است که بین اثر تورشنتایج حاصل از آزمون فرضیه .استفاده شده است 1394تا  1388هاي زمانی سال
معی بر تج کاري شرطی براساس مدل باسو رابطه منفی و معناداري وجود دارد اما بین اثر تورشتجمعی بر محافظه

کاري تجمعی بر محافظه رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و در اثر تورش BKNکاري شرطی براساس مدل محافظه
توجه به اینکه ثابت شده که بین اثر تجمعی  با. تفاوت معناداري وجود دارد BKNشرطی براساس مدل باسو و مدل 

بورس اوراق بهادار تهران  هاي پذیرفته شده درشرکت در BKNمدل کاري شرطی بین مدل باسو ومحافظه تورش بر
 شرطی در کاريتجمعی معیار مناسبی براي ارزیابی محافظه بنابراین طبق این پژوهش تورش. داري وجود داردرابطه معنی
  .می باشد BKN مدل مدل باسو و

  BKNکاري شرطی، مدل باسو، مدلتجمعی، محافظهتورش :هاي کلیديواژه
  
  مقدمه. 1

کاري شرطی، خنثی کردن تمایل مدیران براي انتشار اطالعات مساعد در شرایطی است  انگیزه اصلی محافظه
نامند و  رویدادي میکاري پس کاري شرطی را محافظه محافظه). 2013تان، ( که رویداد نامساعد رخ داده باشد

، اعمال برخی )2011( 1نظر مالمندیربه ). 1997باسو، ( گذاري آن نیز وابسته بودنش به اخبار استعلت نام

                                                             
1. Patatoukas and Thomas 
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مانند استفاده از قیمت سهام در اول دوره به جاي پایان دوره، یا ( )1997( تغییرات در متغیر وابسته مدل باسو
تواند به کاهش تورش در مدل برآورد ، می)ساله براي متغیر وابستهساله و دواستفاده از تأخیرهاي زمانی یک

بنابراین هدف از انجام آزمون براساس مدل . کاري منجر شود گیري محافظه قت اندازهکاري وافزایش د محافظه
این مدل قصد دارد با استفاده از . کاري شرطی استتر محافظه، برآورد دقیق)2011( بسط داده شده گرایس

وق صاحبان بازار حق دفتري به ارزش ، نسبت ارزش)بازار حقوق صاحبان سهام ارزش( هاي اصلی اندازهمتغیر
منتظره و بازده هاي سود غیر گیري متغیر کارهمچنین با به. سهام، اهرم و نوسان بازده سهام را محاسبه کند

براساس (شده  هاي ساخته و بازده پرتفو )براساس میانگین بازده تعدیل شده براساس بازده بازار( غیرمنتظره
کاري شرطی در سود ، به بررسی وجود محافظه)نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار معیارهاي اندازه و
کاري هاي  محافظه تجمعی بر تخمین هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تورش. ها بپردازد حسابداري شرکت

 در تحقیقی با عنوان) 2011(ایتریدیس . استBKN  مدل هاي بورسی براساس مدل باسو و شرطی شرکت
به بررسی تأثیر اثر اریب تجمعی بر  "تئوري و شواهد:  یکاري شرطاریب تجمعی در برآوردهاي محافظه"

ها اي تحلیلی درباره تأثیر اریب بر تخمینها مطالعهآن. پرداختند BKNهاي حاصله از مدل باسو و مدل تخمین
اریب متغیر حذف شده و اریب کم : انجام دادند و در تحقیق خود دو نوع از اریب را مورد بررسی قرار دادند

ها توانستند عالمت و با استفاده از معیارهاي مجزا براي اخبار خوب و بد هر شرکت و هر سال، آن. مونهبودن ن
کاري شرطی بر پایه دادکه برآوردهاي محافظه ها نشانتحقیق آن نتایج. ها را تخمین بزنندمقدار اریب

) 2004( 1بیور. گیرندثیر قرار میقابل اجتناب تحت تأهاي تجمعی غیرهاي سود بر بازده توسط اریبرگرسیون
 ها یک نسخهشود و آن منتظره ایجاد منتظره و بازده تواند توسط رابطه بین سودکند که اثر مقیاس میبیان می

کاري گیري محافظهجهت اندازه(غیرمنتظره  غیرمنتظره و بازده شده از مدل باسو بر پایه رابطه بین سود تعدیل
دارد علت اصلی تورش در برآورد مدل باسو به عدم کنترل وي همچنین اعالم می .مودندن ارائه) در حسابداري

 دفتري به ارزش شرکت، نسبت ارزش کنترل عواملی مانند اندازه. مربوط است رابطه سود و بازده مورد انتظار
موجب کاهش  مالکانه، اهرم، نوسانات بازده سهام و خارج کردن بخش مورد انتظار سود شرکت، بازار حقوق

همچنین برآورد مدل با . شودکاري شرطی در سود حسابداري میتورش و افزایش اطمینان در برآورد محافظه
ها شواهد بیشتر از تفاوت"در تحقیقی با عنوان ) 2002(هیتوسن . دهد روش اثرهاي ثابت، تورش را کاهش می

هاي حاصله از مدل باسو مقیاس بر تخمینبه بررسی و آزمون اثر  "کاري شرطیدر معیار زمانی محافظه

                                                             
1. Ball, Kothari and Nikolaev 



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

٦٩ 
 

در نتیجه بسته . گیرندداد که برآوردهاي مدل باسو تحت تأثیر مقیاس قرار میها نشان ننتایج تحقیق آ. پرداخت
  .ها نیز متغیر خواهند بودهاي در دسترس، تخمینبه حجم داده

 مسها زدهبا و ییهادارا زدهبر با  دسو کیفیت تأثیر و اريحسابد ريمحافظهکا سیربر به )1392( فخاري
 از بخشی ندامیتو ريمحافظهکا شاخص يبرمبنا هشد  معرفی دسو کیفیت شاخص که داد ننشا نتایج. ختندداپر
 يحدهاوا ،تیرعبا به ؛کند نبیا بعد لسا با را ريجا مسها زدهبا خنر و عملیاتی  يییهادارا زدهبا خنر وتتفا

  يییهادارا در اريسرمایهگذ تغییر با نندامیتو ،میکنند لعما ا را نهارمحافظهکا يهاروش  که ديقتصاا
کاري حسابداري و به بررسی رابطه میان محافظه) 1392( حسنی .هندد تغییر را حدوا دسو کیفیت ،عملیاتی

ها دریافتند که شاخص آن .شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند هاي پذیرفتهمالی شرکت بحران
دریافتند که  هاهمچنین آن. باشدها داراي رابطه معنادار و مستقیم میمالی شرکت کاري با بحرانظهمحاف

 به) 1389( ستایش. باشدها در طوالنی مدت میکاري حسابداري ابزار مناسبی براي خروج از بحرانمحافظه
 يیافتهها . ختندداپر مالی يشگرارگزدر  غیرشرطی و شرطی ريمحافظهکا و حسابرسی کیفیت بطۀرا  سیربر
 دجوو داريمعنا بطۀرا غیرشرطی  و شرطیري محافظهکاو  سحسابر يتصد دورة بین هددمی ننشا هشوپژ
 به. دارد دجوو دارمعنا و مستقیم بطۀرا غیرشرطی  و شرطی ريمحافظهکا و سحسابر ازةندا بین ماا ارد؛ند

 يگرارشگز در يبیشتر ريمحافظهکا رگ،بزن رساحساب از دهستفاا   ازاتمو به ريتجا يحدهاوا ،تیرعبا
 رابطه عادي، سهام سرمایه هزینه و شرطی کاريمحافظه بین که دریافت) 1388( مهدبنی .میکنندل عما ا مالی

 رابطه عادي، سهام پرتفوي سرمایه هزینه و شرطی کاريمحافظه بین همچنین هست و معناداري و معکوس
-محافظه شاخص مبناي بر شده معرفی سود کیفیت شاخص که دریافت) 1388( ابراهیمی. دارد وجود مثبتی

-می بیان بعد سال با را جاري سهام بازده نرخ و عملیاتی هايدارایی بازده نرخ تفاوت از بخشی تواندمی کاري

 . کند

 
  پژوهش هاي هفرضی. 2

  .اري داردباسو تأثیر معناد کاري شرطی براساس مدلتجمعی بر محافظه تورش: 1فرضیه 
  .تأثیر معناداري دارد BKNکاري شرطی براساس مدل تجمعی بر محافظه تورش: 2فرضیه 
  .تفاوت معناداري وجود دارد BKNکاري بین مدل باسو ومدل تجمعی بر محافظه در تورش: 3فرضیه 
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  پژوهشهاي متغیر. 3
  خالص غیرمنتظره سود

  :شودگیري میت که به صورت زیر اندازهخالص غیرمنتظره اس وابسته این تحقیق سود متغیر

 
  :شودمی این متغیر به صورت زیر محاسبه: هاي غیرمنتظرهبازده

غیرمنتظره بازده= کل  بازده –مورد انتظار سهام  بازده  
  کاري شرطیمحافظه

) 2013(کاري شرطی توسط بال، کوتاري و نیکوالو گیري محافظهاین مدل که جهت اندازه: BKNمدل 
  :باشدصورت زیر میشده به ئهارا

                                  
UR+  وUR- :براي تخمین این متغیرها، سال . بد طی سال هستند خوب و اخبار ترتیب مجموع اخباربه

 را -UR و +URکرده و سپس سهام را محاسبه کنیم و براي هر بخش نوسانات قیمتمیرا به دو بخش تقسیم 
کرده و بر قیمت سهام در شروع  سال محاسبهدر قیمت طی یک) منفی(با جمع همه نوسانات غیرمنتظره مثبت 

  .شودمیآن سال تقسیم 
گیري اخبار توانست میزان عدم تقارن زمانی در باسو با بکارگیري بازده سهام براي اندازه: Basu مدل

زیرا این . آزمون قرار دهد کارانه مورداري از رفتار محافظهشناسایی اخبار بد و اخبار خوب را به عنوان معی
رو، باسو با استفاده از رابطه از این. دهدکاري رابطه سود، بازده را تحت تاثیر قرار میتفسیر از محافظه

تر به هنگام) بازده منفی سهام( رگرسیونی  زیر بین سود و بازده سهام، دریافت که پاسخ سود نسبت به اخبار بد
  .است) بازده مثبت سهام( از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب

 
  :دراین رابطه 

E =سود حسابداري ،P =ارزش بازار حقوق صاحبان سهام ،R = سهم شرکت  تفاوت قیمت هر{بازده سهام
زه شامل سود، سهام جای(در پایان دوره و قیمت هر سهم در ابتداي دوره بعالوه تعدیالت ناشی از عایدات سهام 

که اخبار بد وجود داشته باشد صورتی در{متغیرمجازي = D، }تقسیم بر قیمت هر سهم در ابتداي دوره...) و 
  }صورت برابر با صفر استدر غیر این برابر یک و
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-، پاسخ سود را نسبت به بازدهb2+b3هاي مثبت و ، پاسخ سود را نسبت به بازدهb2همچنین در این رابطه 
را  b3باسو . باشد b3>0یعنی   b2+b3>b2کاري بیانگر این است که محافظه. کندیري میگهاي منفی اندازه

گیري ضریب عدم تقارن زمانی سود نامید و بدین ترتیب معیار عدم تقارن زمانی سود را معیاري براي اندازه
  .کاري معرفی کردمحافظه

  
  آماري و روش پژوهش جامعه. 4
این  .باشدمیبهادار تهران  شده در بورس اوراق پذیرفتههاي ت از شرکتشرک 130پژوهش این آماريامعهج

در بورس حضور داشته، سال  مالی آنها منتهی به اسفند ماه بوده و جزء  1394الی  1388هاي ها در سالشرکت
هاي مذکور در طی دوره پژوهش تغییر همچنین شرکت. باشندگذاري و بانک نمیهاي صنعت سرمایهشرکت

   .نها در دوره مذکور در دسترس بوده است آل مالی نداشته و اطالعات سا
هاي مرکزي و هاي خام مورد تجزیه قرار بگیرند ابتدا شاخصکه دادهدر بخش آمار توصیفی قبل از این

  .شوندشود که در این بخش به طوري کلی بیان میها به خوبی مشخص میپراکندگی آن
 

  )ارقام به میلیون ریال( عد از استفاده از تابع ریاضیتوصیف متغیرهاي ب. 1جدول 

 کشیدگی چولگی انحراف معیار مینیمم ماکزیمم میانه میانگین 

 7/3 - 282/0 26/2 39/9 43/23 62/17 56/17 تورش
 45/4 971/0 42/1 0187/0 44/8 27/2 38/2 کاري باسومحافظه

 BKN 598/0 401/0 81/3 0102/0 575/0 57/1 92/5  کاريمحافظه
 011/4 420/0 103/0 001/03 63/3 31/3 32/3 شرکت اندازه

 86/2 - 486/0 175/0 0127/0 943/0 561/0 536/0 مالی اهرم
  )هاي تحقیقیافته(منبع           

  
یک از توان نتیجه گرفت که بدلیل استفاده از توابع ریاضی هیچمی) 1(با توجه به اطالعات جدول شماره 

اندازه شرکت و اهرم مالی داراي مشکل  ،BKNکاري کاري باسو، محافظهمتغیرهاي اثر تورش، محافظه
   .باشدکشیدگی و چولگی نمی

هاي متغیرها به صورت پانل باشد یا تلفیقی از آزمون لیمر استفاده   که روش استفاده از دادهبراي تعیین این
دار نباشد از روش دار باشد روش پانل و در صورتی که معنیعنیداري آزمون لیمر مگردد، اگر سطح معنیمی

  .شودتلفیقی استفاده می
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  لیمر Fآزمون. 2جدول 
 روش میزان خطا fماره آ شرح هافرضیه

 روش تابلویی 03/0 38/1 لیمر فرضیه اول
 روش تابلویی 0/000 99/3 لیمر فرضیه دوم

  )هاي تحقیقیافته(منبع                                
 5هاي اول و دوم کمتر از داري آزمون لیمر براي فرضیهشود که سطح معنیدر جدول فوق مشاهده می  

براي استفاده  .شودها از روش پانل دیتا یا روش تابلویی استفاده میباشد بنابراین براي آزمون فرضیهدرصد می
و یا تصادفی مشخص بشود آزمون هاسمن براي این مهم از روش پانل دیتا بایستی روش استفاده از اثرات ثابت 

درصد باشد از روش  5ان خطاي محاسبه شده براي این آزمون بیشتر از زشود به طوري که اگر میاستفاده می
  .شوددرصد باشد از روش اثرات ثابت استفاده می 5مدل با اثرات تصادفی، ولی اگر سطح خطاي آن  کمتر از 

  ن براي استفاده از روش تصادفی یا ثابتآزمون هاسم. 3جدول 
  

  )یافته هاي تحقیق(منبع                               
درصد  5تحقیق از هاي داري آزمون هاسمن براي فرضیهشود که سطح معنیدر جدول فوق مشاهده می

  .شودکمتر است لذا براي تخمین مدل از روش اثرات ثابت استفاده می
  

  تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق  .5
  ماتریس همبستگی بین متغیرها. 4جدول 

 مالی اهرم شرکت اندازه BKN  کاريمحافظه کاري باسومحافظه تورش 

     1 تورش

    1 0/43 کاري باسومحافظه

   BKN **188/0 **438/0- 1 اريکمحافظه

  1 036/0 199/0** 654/0** شرکت اندازه

 1 042/0 020/0 044/0 -064/0* مالی اهرم

  .درصد 5و  1داري در سطح معنی* ،**       -)هاي تحقیقیافته(منبع         
بطه مستقیم و با شرکت را و اندازه BKNکاري تیجه این جدول نشان داد که اثر تجمعی تورش با محافظهن
  .مالی رابطه معکوسی برقرار کرده است اهرم

 روش احتمال خطا مقدار فرضیات
 اثرات ثابت 0/00 14/22 فرضیه اول
 اثرات ثابت 0/00 36/88 فرضیه دوم
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  .کاري شرطی براساس مدل باسو تأثیر معناداري داردتجمعی بر محافظه اثر تورش: فرضیه اول
H0 :تأثیر معناداري ندارد )براساس مدل باسو( کاري شرطیتجمعی بر محافظه اثر تورش.  
H1 :تأثیر معناداري دارد )براساس مدل باسو( کاري شرطیتجمعی بر محافظه اثر تورش.  

Baso conservation = β0 + β1 (bias) + β2 ( SIZE) + β3 (LEV) + ε  
  

 خالصه ضرایب) 5(جدول 
 دوربین واتسون داريسطح معنی fمقدار  ضریب تعیین 

157/1  12/13 001/0 79/1 

  )هاي تحقیقیافته(منبع                    
  

  اولضرایب براي فرضیه  آزمون )6(جدول 
  نتیجه  داريسطح معنی t مقدار احتمال ضریب  متغیر  مستقل  متغیر وابسته

  کاريمحافظه
  شرطی براساس

  مدل باسو

 003/0 - 75/1 044/0 - 077/0  تجمعی تورش اثر

  فرضیه
  شودمیتایید 

 000/0 5/435 712/0 3/87  اندازه شرکت

 631/0 381/0 388/0 148/0  اهرم مالی

 00/0 - 318/4 98/1 - 55/8  مقدار ثابت

  )هاي تحقیقیافته(منبع 
  

دهد باشد که این نشان میمی 157/0شود ضریب تعیین به دست آمده برابر در جدول فوق مشاهده می
داري سطح معنیاز طرفی  .بینی متغیر وابسته را دارنددرصد توانایی پیش 15/7متغیرهاي مستقل به مقدار 

دار شده است و بین متغیرهاي مستقل و وابسته توان گفت مدل معنیبنابراین میدرصد است  1از تر کم fآزمون 
قرار گرفته پس  2/ 5تا  5/1بین ) 79/1( میزان دوربین واتسون به دست آمده. رابطه خطی ایجاد شده است 

 اثربراي متغیر  tزمون داري آسطح معنیشود که در این فرضیه دیده می .استقالل خطا پذیرفته شده است
اثر  توان نتیجه گرفتبنابراین میشود رد می H0پس فرض ) 003/0(کمتر است درصد  5تجمعی تورش از 

. شودبنابراین این فرضیه تایید می .کاري شرطی براساس مدل باسو تأثیر معناداري داردتجمعی بر محافظه تورش
  .ساس مدل باسو تاثیري منفی استکاري شرطی براولی تاثیر اثر تجمعی بر محافظه
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ثر تورش: فرضیه دوم راساس مدل تجمعی بر محافظه ا أثیر معناداري  BKNکاري شرطی ب ت
  .دارد

H0 :ثر تورش أثیر معناداري ندارد BKNکاري شرطی براساس مدل تجمعی محافظه ا   .ت
H1 :ثر تورش اداري دا BKNکاري شرطی براساس مدل تجمعی بر محافظه ا أثیر معن   .ردت

BKN conservation = β0+ β1 (bias) + β2 ( SIZE) + β3 (LEV) + ε   
 خالصه ضرایب براي فرضیه دوم) 7(جدول 

 دوربین واتسون داريسطح معنی fمقدار  ضریب تعیین

460/0 7/3 002/0 22/2 

    )                                  هاي تحقیقیافته(منبع                            
                        

  دومآزمون ضرایب براي فرضیه ) 8( جدول
  نتیجه داريسطح معنی t مقدار  احتمال ضریب  متغیر مستقل  متغیر وابسته

  کاريمحافظه
  شرطی براساس

  BKNمدل 

 0333/0  328/2 0134/0 0312/0  تجمعی تورش اثر

  فرضیه
  شودمیتایید 

 0027/0 -893/3 234/0 -911/0  اندازه شرکت

 010/0  405/2 143/0 344/0  اهرم مالی

 002/0 810/2 740/0 08/2  مقدار ثابت

  )هاي تحقیقیافته(منبع 
دهد باشد که این نشان میمی 460/0شود ضریب تعیین به دست آمده برابر ر جدول فوق مشاهده مید

 fداري آزمون سطح معنیاز طرفی  .ا دارندبینی متغیر وابسته ردرصد توانایی پیش 46متغیرهاي مستقل به مقدار 
دار شده است و بین متغیرهاي مستقل و وابسته رابطه توان گفت مدل معنیبنابراین میدرصد است  1از کمتر 

قرار گرفته پس استقالل  5/2تا  5/1بین ) 22/2( میزان دوربین واتسون به دست آمده. خطی ایجاد شده است
تجمعی  اثربراي متغیر  tداري آزمون سطح معنیشود که  ین فرضیه دیده میدر ا .خطا پذیرفته شده است

اثر تورش  توان نتیجه گرفتبنابراین میشود رد می H0پس فرض ) 0333/0(کمتر است  درصد  5تورش از 
. شودبنابراین این فرضیه تایید می. تأثیر معناداري دارد BKNکاري شرطی براساس مدل تجمعی  بر محافظه

  .تاثیري مثبت است BKNکاري شرطی براساس مدل لی تاثیر اثر تجمعی بر محافظهو
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تفاوت معناداري وجود  BKNمدل  باسو و کاري بین مدلدر اثر تجمعی تورش بر محافظه: فرضیه سوم
  .دارد

  BKNبراي مقایسه دو مدل باسو و  tتوصیف آزمون ) 9(جدول 
 انحراف معیار میانگین متغیرها

  22/1 49/2 ري مدل باسوکامحافظه
 BKN  611/0 554/0کاري مدل محافظه

  )هاي تحقیقیافته(منبع                                      
  

 BKNبراي مقایسه دو مدل باسو و  tآزمون ) 10( جدول

 
 آماره

f  
  آماره  داريسطح معنی

t 
 زاديآ درجه

داري سطح معنی
  دومرتبه

  درصد95فاصله اطمینان 
  باال حد  پایین حد

 9/1 61/1 00/0 1299 15/29 00/0 301  برابري واریانس

 9/1 66/1 00/0 840 15/29 00/0  301  نابرابري واریانس

  )هاي تحقیقیافته(منبع       
و این مقدار  49/2دهد که میانگین به دست آمده بر اساس مدل باسو برابر با نتایج جداول فوق نشان می  

بوده و در  88/1ها برابر با شود که اختالف آنباشد در این جدول دیده میمی 611/0برابر با  BKNبراي مدل 
دار معنی) 61/1> 88/1>9/1( 95/0درصد و با فاصله اطمینان  5آزمون در نابرابري واریانس در سطح خطاي 

 BKN کاري بین مدل باسو نسبت به مدلتوان گفت که اثر تجمعی تورش بر محافظهشده است بنابراین می
  . شودبیشتر بوده است و این فرضیه تایید می

  
  گیريبحث و نتیجه .6

تجمعی با دخالت متغیرهاي کنترلی اندازه و اهرم مالی توانست  اثر تورش: نتیجه فرضیه اول نشان داد که
 16تبیین مدل در فرضیه اول حدود  کاري شرطی براساس مدل باسو را تحت تاثیر قرار دهد ولی میزانمحافظه

کاري شرطی براساس مدل باسو منفی بود یعنی اثر درصد بود و عالوه بر این تاثیر اثر تجمعی تورش بر محافظه
شود شود ولی در فرضیه دوم دیده میکاري براساس مدل باسو میتجمعی تورش باعث کم شدن رویه محافظه

-درصد تبیین کند بنابراین محافظه 46اي کنترلی توانست مدل را حدود که اثر تورش تجمعی با دخالت متغیره
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تجمعی قرار گرفت ولی این تاثیر مثبت بود یعنی اثر  تحت تاثیر اثر تورش BKNکاري شرطی براساس مدل 
  .شودبنابراین این فرضیه تایید می. شودمیBKN کاري براساس مدلتجمعی باعث افزایش رویه محافظه تورش
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