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  -چكيده
-هدف: با توجه تاثير غيرقابل انكار كيفيت گزارشگري مالی بر اخذ تصميمات صحيح توسط استفاده

هاي مختلف هاي مالی، تحقيقات مختلفی در خصوص آن صورت پذیرفته و شاخصكنندگان از صورت
طور گسترده به آن پرداخته قات اخير بهها كه در تحقيمرتبط با آن شناسایی شده است. یكی از این شاخص

باشد. با توجه به اهميت كيفيت گزارشگري مالی هدف این پژوهش، شده، تخصص مالی هيئت مدیره می

هاي پذیرفته كاري حسابداري در شركت بررسی رابطه بين تخصص مالی هيئت مدیره با مدیریت سود و محافظه
  شده بورس اوراق بهادار تهران است.

شركت پذیرفته شده در  121هاي  براي بررسی موضوع، و براساس رگرسيون چند متغيره، داده روش:
هاي مالی و سایت  افزار رهاورد نوین، صورت از نرم 1231-1200بورس اوراق بهادار تهران طی بازة زمانی 

 پژوهش استفاده شد. هاي آوري و از نرم افزار ایویوز براي آزمون فرضيه رسمی بورس اوراق بهادار تهران جمع

هاي پژوهش، شركت هایی كه داراي مدیرانی با تخصص مالی، بيشتر درگير سياست  ها: براساس یافته یافته
باشد. ضمن اینكه ها میهایی بيش از سایر شركتكاري كل در چنين شركتهاي مدیریت سود شده و محافظه

 دار نبوده است.كاري شرطی معنیافظهنتایج تحقيق درخصوص تاثير تخصص مالی هيئت مدیره بر مح

هاي مالی در هنگام اخذ تصميمات مبتنی بر كنندگان از صورتگذاران و سایر استفادهگيري: سرمایه نتيجه

كاري و مدیریت سود و به تواند محافظهعنوان شاخصی كه میهاي مالی به تخصص مالی مدیریت بهصورت
 تحت تاثير قرار دهد، توجه نمایند. تر كيفيت گزارشگري مالی راصورت كلی

كاري مدیریت سود، محافظه كيفيت گزارشگري مالی، مدیره،تخصص مالی هيئت هاي كليدي: واژه
 حسابداري.
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 مقدمه

هاي مالی جهت ارزیابی عملكرد شركت  كنندگان از صورت گذاران و سایر استفادهیكی از راهكارهاي سرمایه
باشد؛ كه در این ميان سود حسابداري از  ها می هاي مالی شركت صورت و اخذ تصميمات اقتصادي، بررسی

كنندگان در استفاده از سود حسابداري  اهميت خاصی برخوردار است. اما آنچه موجب دغدغه خاطر استفاده
شده است، محاسبه این رقم با استفاده از رویكرد تعهدي است. براساس این رویكرد، با تحقق درآمدها و وقوع 

ها و  بينی شود. لذا در محاسبه سود از پيش ها و بدون توجه به زمان مبادله وجه نقد، سود شناسایی می ینههز
پذیر ساخته و كيفيت سود  گردد كه این امر دستكاري سود توسط مدیریت را امكان برآوردها استفاده می

(. 2811دهد )واندر،  تردید قرار می هاي نقدي آتی را مورد بينی جریان ش شده، یعنی توانایی سود در پيشرگزا
كنندگان ریسك  بينی نماید، استفاده تر پيش اي دقيق گونه هاي نقدي آینده را به اگر سود حسابداري، جریان

تر برآورد  اي دقيق گونه هاي نقدي آتی شركت را به توانند جریان اطالعاتی كمتري خواهند داشت؛ زیرا می

(. در 2886را در اثر تصميمات اشتباه، كاهش دهند )مانسی  و همكاران،  نموده و احتمال متضرر شدن خود
هاي خود به اطالعات دقيق و قابل  گيري و انجام تحليل كنندگان همواره براي تصميم امور اقتصادي استفاده

ارقام  شود. گيري آنان می اتكایی نيازمندند و طبيعتاً فقدان اطالعات مناسب و مربوط، موجب اخالل در تصميم
شوند. در نتيجه  ها و اطالعات موردنياز این فرایند محسوب می هاي مالی، بخش مهمی از داده و گزارش

گيرندگان به سود  ترین منبع اطالعاتی تلقی شده، تصميم تحقيقات تجربی متعددي، این تصور كه سود مهم
(. ولی باید به این نكته 1204و همكاران، كنند، به اثبات رسيده است )سدیدي  بيشتر از هر معيار دیگري اتكا می

كننده عملكرد شركت و مدیریت ترین منبع اطالعاتی، امكان دارد منعكس عنوان مهمتوجه شود كه سود به
هاي  كارگيري روش آنان نباشد، زیرا به دليل قابليت انعطاف ذاتی استانداردهاي حسابداري، تفسير و به

شود كه این رویداد تحت عنوان مدیریت  نظر مدیران میبع قضاوت و اعمالحسابداري در بسياري از موارد تا

(. به همين علت، عالوه بر كميت سود، باید به كيفيت آن 1201طينت و اسماعيلی، شود )خوش سود شناخته می
تر كيفيت گزارشگري مالی، شناسایی عوامل  طور كلینيز توجه شود. با توجه به اهميت كيفيت سود و به

باشد. یكی از عوامل تأثيرگذار بر كيفيت گزارشگري مالی كه در تحقيقات اخير  ثيرگذار بر آن ضروري میتأ
باشد كه در زمينه  تري به آن اشاره شده، سوابق تجربی و تحصيلی مدیریت شركت می طور گستردهبه

دهد كه  لی نشان میهاي مرتبط با آن صورت گرفته است. بررسی ادبيات حسابداري و ما حسابداري و رشته
هاي تأمين مالی،  ها، بر سياست اي آن تجارب گذشته و سوابق مدیران اجرایی و همچنين سوابق تحصيلی و حرفه

ها را برعهده دارند، تأثير بسزایی دارد )گراهام  هایی كه مدیریت آن هاي مالی شركت گذاري و سياست سرمایه
ات اخير در زمينه حسابداري و مالی، ارتباط بين نوع گزارشگري (. همچنين برخی از مطالع2886و ناراسيمهان، 

؛ بامبر  2811اند )نظير لی  و همكاران،  ها و سبك مدیریت مدیران ارشد را مورد بررسی قرار داده مالی شركت

هاي مدیران  (. جریان دیگري از ادبيات به بررسی تأثير آموزش2811و جی  و همكاران،  2818و همكاران، 
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هاي افشا، كيفيت گزارشگري مالی و ... را مور بررسی  یی بر عملكرد شركت، چرخش مدیرعامل، سياستاجرا
( به بررسی رابطه بين سوابق تحصيلی مدیران اجرایی و 2883عنوان مثال جالبرت  و همكاران )اند. به قرار داده

هاي آموزشی مدیران اجرایی و دوره  ( ارتباط بين دوره2818ها پرداختند. باگات  و همكاران ) عملكرد شركت
طور كلی، در خصوص تأثير سوابق گردش مدیران مزبور و نيز عملكرد شركت را مورد بررسی قرار دادند. به

حسابداري مدیریت بر گزارشگري مالی، برخی از محققان بر این باورند مدیران باسابقه و تخصص حسابداري 
ابط حسابداري هستند و تمایل كمتري به تخطی از اصول پذیرفته و مالی، داراي تعهد نسبت به اصول و ضو

هاي فردي را كنار گذاشته و  باشند. به همين جهت در اعمال نظر گزارشگري مالی استدالل شده حسابداري می
نمایند. از طرف دیگر برخی بر این باورند در  مطابق به استانداردهاي پذیرفته شده حسابداري رفتار می اًدقيق

منظور دستيابی ين شرایطی، مدیریت از دانش و تجربه حسابداري خود جهت دستكاري گزارشگري مالی بهچن
با توجه به مبانی نظري و نقطه نظرات مختلف در . (2819كند )هو و همكاران،  به اهداف موردنظر استفاده می

به بررسی تأثير تخصص  خصوص تأثير تخصص مالی هيئت مدیره بر كيفيت گزارشگري مالی، در این پژوهش
كاري حسابداري و ميزان مدیریت  مالی هيئت مدیره بر دو جنبه مهم كيفيت گزارشگري مالی یعنی محافظه

شود. در ادامه ساختار مقاله به این ترتيب خواهد بود؛ ابتدا مبانی نظري  سود در گزارشگري مالی پرداخته می
هاي  ه است. بخش بعد به پيشينه تجربی و طرح فرضيهكاري، مدیریت سود تعریف شد پژوهش شامل محافظه

شود. در بخش  هاي تحقيق ارائه می شناسی پژوهش شامل متغيرها و الگو دارد. در ادامه روش پژوهش اختصاص
 گيري و پيشنهادها خواهد آمد.پایانی نيز پس از بيان نتایج پژوهش، نتيجه

 

 كاري حسابداري  محافظه
ا الزام به داشتن درجه باالیی از تائيد براي شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل كاري حسابداري ر محافظه

كاري را از دیدگاه سود و زیانی توصيف  نماید. این تعریف محافظه شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف می
س این دیدگاه، در كاري حسابداري از دیدگاه ترازنامه است. براسا نماید؛ اما تعریف دیگر، تعریف محافظه می

مواردي كه تردیدي واقعی در انتخاب بين دو یا چند روش گزارشگري وجود دارد، آن روشی باید انتخاب 
كاري بر پایه  شود كه كمترین اثر مطلوب بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. تعریف سوم درباره محافظه

كاري، یك مفهوم حسابداري است كه  محافظه دیدگاه تركيبی ترازنامه و سود و زیان است. در دیدگاه سوم،
تر هزینه، ارزیابی پائين  منجر به كاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریع

در تئوري و  كاري نقش مهمی  (. اگرچه محافظه2816شود )لی و همكاران،  دارایی و ارزیابی باالي بدهی می
د ليكن، تاكنون تعریف مشخصی از آن ارائه نشده است )جيولی و همكاران، كن عمل حسابداري بازي می

توان در بيانيه شماره دو هيئت  كاري ارائه شده است را می (. تنها تعریف رسمی كه از محافظه2889

واكنش محتاطانه به عدم "عنوان  كاري به ( یافت. جایی كه محافظه1308استانداردهاي مالی حسابداري )
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هاي ذاتی در شرایط تجاري و  و تالش كافی در جهت در نظر گرفتن عدم اطمينان و ریسكاطمينان 
تعریف شده است. با این حال این تعریف در اغلب مطالعات گذشته مورد استفاده قرار  "گزارشگري سود

د ( مور1339كاري با اقتباس از تعریف صورت پذیرفته توسط باسو ) نگرفته است. در عوض تعریف محافظه
هاي  ( استدالل كرده است كه ضرر و زیان تحقق یافته زودتر از درآمد1339گرفته است. باسو ) استفاده قرار می

كه بازگشت غيرمنتظره بازده سهام دهد زمانی هاي تحقيق وي نشان می شود. یافته یافته شناسایی میتحقق
سود گزارش شده نسبت به اخبار بد بيش از شوند، واكنش  عنوان پروكسی اخبار خوب و بد در نظر گرفته می به

شناسایی به "عنوان  كاري را به ( محافظه1339اخبار خوب خواهد بود. با توجه به نتایج تحقيق مزبور، باسو )
 تعریف كرده است. "تر و حساسيت بيشتر درآمد به اخبار بد نسبت به اخبار خوبموقع 

 

 مديريت سود 

ها اشاره  ددي از مدیریت سود ارائه شده است كه در ادامه به تعدادي از آندر ادبيات حسابداري تعاریف متع

( معتقدند كه مدیریت سود، اعمال آزادي عمل بر روي ارقام حسابداري با 1338اتس و زیمرمن ): وگردد می

( مدیریت 1331دیكو، سوئينی و اسلوان ). باشد هایی در این زمينه، می فرض وجود یا عدم وجود محدودیت

منظور تحصيل منافع شخصی، گري مالی برون سازمانی به سود را دخالت هدفمند مدیریت در فرایند گزارش

هاي حسابداري  عنوان اختيار شركت در انتخاب سياست( به مدیریت سود به1339اسكات ) .معرفی نمودند

( مدیریت سود 1200طبق تعریف آقایی و چاالكی ). نگرد یابی به برخی اهداف خاص مدیر، می براي دست

اي از قابليت انعطاف و اعمال نظري كه مدیران در گزارشگري مالی خود دارند. عبارت است از برآیند درجه

طلبانه سود یا انتقال اطالعات محرمانه درباره عملكرد مدیران ممكن است از این قدرت براي مدیریت فرصت

سود نه تنها براي سهامداران شركت، بلكه براي آشنایی با مفاهيم مدیریت . آتی شركت استفاده كنند

رسد. مدیریت سود واقعی یكی از نتایج بالقوه وضع قوانين  گذاران رشته حسابداري نيز ضروري به نظر می قانون

منظور محدود كردن اختيارات مدیران شركت در جهت مدیریت سود حسابداري و استانداردهاي حسابداري به

كه قوانين ( با استفاده از یك مدل تحليلی نشان دادند زمانی2881ل اورت و واگنوتر )عنوان مثاباشد. به می

منظور دستكاري سختگيرانه و استانداردهاي حسابداري مدیریت سود شركت را براي استفاده از اقالم تعهدي به

یج تحقيق ماتسورا یابد. همچنين، نتا كند، ميزان استفاده از مدیریت سود واقعی افزایش می سود محدود می

دهد كه ارتباط بين مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدي، ارتباطی  ( نشان می2880)

 .كنند عنوان مكمل دیگري استفاده میها به ها از هركدام از آن معكوس بوده و شركت
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 پيشينۀ پژوهش 

هاي تيم مدیریتی بر اتخاذ  رابطه بين ویژگیبه بررسی " (، در تحقيقی با عنوان2810بائولی و همكاران )

هاي پذیرفته شده در بورس چين در طی  اي از شركتپرداختند. با استفاده از نمونه "استراتژي مدیریت سود

هاي مختلف  دار بين استفاده شركت از استراتژياي معنینتایج تحقيق مبين وجود رابطه 2811تا  2888هاي  سال

دهد كه چندین  اي این تحقيق نشان میهباشد. یافته هاي تيم ارشد مدیریت شركت می مدیریت سود و ویژگی

ویژگی جمعيت شناختی )شامل سن، جنسيست، تحصيالت و تجربه كار مالی( كل تيم مدیریتی و همچنين 

سود  اي بر هر دو نوع مدیریتطور قابل مالحظهطور جداگانه، بهمدیرعامل، مدیر مالی و دیگر اعضاي تيم به

تواند كيفيت شامل مدیریت سود با استفاده از اقالم تعهدي و مدیریت واقعی سود تأثيرگذار بوده كه این امر می

اي  (، در راستاي تحقيقات مرتبط با سوابق حرفه2819هو و همكاران ) .تأثير قرار دهدگزارشگري مالی را تحت

و تخصص حسابداري مدیران اجرایی )مدیرعامل(  مدیرعامل، به بررسی این موضوع پرداختند كه آیا سابقه

كاري حسابداري تأثير داشته باشد یا  هاي شركت در زمينه مدیریت سود و محافظه تواند بر رفتارها و سياست می

كاري حسابداري از مدل باسو استفاده شده است. با استفاده از  گيري محافظه خير؟ در این پژوهش جهت اندازه

گيري مدیریت سود نتایج تحقيق مبين این موضوع  اختياري )مدل جونز( جهت اندازه شاخص اقالم تعهدي

داري وجود ندارد. با این حال نتایج  است كه بين پيشينه حسابداري مدیرعامل و مدیریت سود رابطه معنی

داري هایی كه از مدیرانی با سابقه حساب دهنده این موضوع است گزارشگري مالی شركت ها نشان پژوهش آن

باشد كه مدیران با  كاري هستند. این امر بدین معنی می باشند، داراي سطح باالتري از محافظه برخوردار می

كاري،  پيشينه و تخصص حسابداري در شناسایی اخبار بد سرعت عمل بيشتري داشته و مطابق با اصل محافظه

به " (، در تحقيقی با عنوان2819مكاران )هی و ه .شوند ها پس از قطعيت شناسایی می ها به سرعت و سود زیان

باشد یا خير و اینكه آیا این رابطه بررسی این موضوع كه آیا سياست تقسيم سود با مدیریت سود در ارتباط می

پرداختند. جهت آزمون  "باشدكننده از سهامداران، متفاوت میدر كشورهایی با درجات مختلف قوانين حمایت

 23شركت از  62322اي شامل  سيون چندگانه استفاده شده است. با استفاده از نمونههاي مزبور از رگرفرضيه

-هایی كه سياست تقسيم سود سهام را دنبال میدهد كه در شركتكشور مختلف، نتایج این تحقيق نشان می

ت باشد. همچنين این نتایج در كشورهایی كه حمایها میكنند، ميزان مدیریت سود كمتر از سایر شركت

تري جهت افزایش شفافيت گزارشگري مالی گيرانهپذیرد و قوانين سختگذاران صورت میبيشتري از سرمایه

بررسی رابطه ميان عدم " (، در تحقيقی با عنوان1239زاده و رمضانی )ریيس. باشدوجود دارد، بيشتر می

بينی سود هر سهم( با یري پيشهاي محيطی )محاسبه شده با معيار ضریب تغييرات فروش و تغييرپذاطمينان

هاي بورس اوراق شركت از شركت 113پرداختند. بدین منظور تعداد  "مدیریت سود و بازده سهام شركت
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هاي آماري همبستگی و رگرسيون چند انتخاب شده و با روش 1236الی  1238بهادار تهران در بازه زمانی 

است. نتایج این پژوهش نشان داد مدیران در مواجهه با عدم هاي پژوهش مورد آزمون قرار گرفته متغيره، فرضيه

دهد نمایند. همچنين نتایج نشان میهاي محيطی، جهت كاهش نوسانات سود، اقدام به مدیریت سود میاطمينان

 هاي محيطی ایجاد شده از طرف مشتریان )ضریب تغييرات فروش( را درک نموده و به اینبازار عدم اطمينان

باشد(؛ اما به عدم دهد )این نوع عدم اطمينان داراي محتواي اطالعاتی میها واكنش نشان مینعدم اطمينا

دهد. در نهایت نتایج پژوهش هاي محيطی ناشی از تردید مدیر در مورد سود هر سهم واكنش نشان نمیاطمينان

عناداري بر رابطه ميان عدم هاي نمونه، در بازه زمانی پژوهش، تاثيري مدهد توانایی مدیران شركتنشان می

 (، در تحقيقی با عنوان1239الریجانی و همكاران ) .هاي محيطی با مدیریت سود و بازده سهام ندارداطمينان

هاي نمایندگی و هاي داخلی حاكم برگزارشگري مالی، هزینهبه بررسی رابطه بين افشاي گزارش كنترل"

پرداختند. در راستاي دستيابی به این  "س اوراق بهادار تهرانهاي پذیرفته شده در بورمدیریت سود در شركت

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اي از شركتهاي نمونههدف، سه فرضيه طراحی و با استفاده از داده

هاي آزمون شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحليل آماري مدل 1236تا  1204هاي تهران طی سال

هاي داخلی حاكم بر گزارشگري مالی و نه بيانگر آن است كه بين افشاي گزارش كنترلهمبستگی چندگا

هاي هاي داخلی و هزینهدار وجود دارد. ليكن، بين افشاي گزارش كنترلمدیریت سود، رابطه منفی معنی

طاهري و  .داري مشاهده نگردیده استهاي نمایندگی رابطه معنینمایندگی و نيز بين مدیریت سود و هزینه

هاي  به بررسی تأثير بيش اعتمادي مدیریت بر مدیریت سود در شركت" (، در تحقيقی با عنوان1231همكاران )

شركت پذیرفته شده در  34هاي پرداختند. در این پژوهش داده "پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هاي وتحليل داده ري شده و براي تجزیهآوجمع 1231تا  1201هاي بورس اوراق بهادار تهران، براي سال

پژوهش در حالت تلفيقی، از مدل رگرسيونی چندمتغيره و جهت سنجش بيش اعتمادي مدیریت از معيار 

-ها استفاده شده است. نتایج پژوهش مزبور نشان میگذاري مازاد در داراییخطاي باقيمانده مدل مقدار سرمایه

دار دارد. این موضوع بيانگر این است كه یت واقعی سود تاثيري معنیدهد كه بيش اعتمادي مدیریت بر مدیر

  نمایند.هاي واقعی میمدیران داراي اعتماد بيش از حد، به ميزان بيشتري اقدام به دستكاري سود از طریق فعاليت

و  به بررسی مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدي" (، در تحقيقی با عنوان1236نيا و همكاران )ایزدي

پرداختند. فرضيات  "هاي قبل و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ایرانمدیریت واقعی سود در دوره

شركت پذیرفته شده در بورس، طی یك دوره ده ساله )از پنج سال قبل تا  39هاي  استفاده از داده پژوهش با

هاي این تحقيق نشان داد وقتی شرایط  پنج سال پس از تصویب قانون( مورد آزمون قرار گرفته است. یافته

ها، و برخی دیگر از عوامل تاثيرگذار برمدیریت سود را از طریق تحليل هاي خاص شركتاقتصادي، تفاوت
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كنيم، در دورة پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، مدیریت سود تعهدي رگرسيون چندگانه كنترل می

اقعی سود روند افزایشی پيدا كرده است. در واقع، مدیران تا حدي روندي كاهشی داشته است. اما مدیریت و

 .اندهاي مدیریت واقعی سود را جایگزین دستكاري اقالم تعهدي نمودهروش

 

 هاي پژوهشفرضيه

 داري وجود دارد. فرضيه اول:  بين تخصص مالی هيئت مدیره و مدیریت سود رابطه معنی

 داري وجود دارد. كاري حسابداري رابطه معنی و محافظه فرضيه دوم: بين تخصص مالی هيئت مدیره

 

 شناسي پژوهش روش

گيرد و با توجه این تحقيق در حوزه تحقيقات اثباتی مالی قرار می .پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي است

ه شود، در گروه تحقيقات شبها براي آزمون فرضيات آن استفاده میكه از اطالعات تاریخی شركتبه این

پردازد، با توجه به ماهيت جا كه پژوهش به بررسی رابطه بين متغيرها میچنين از آنگيرد. همآزمایشی قرار می

رود. پژوهش، به لحاظ شمار میهمبستگی به - شود، نوعی تحقيق توصيفیو روشی كه در آن استفاده می

اي كتابخانه – ز جهت نوع مطالعه، ميدانیگرا، سيستم استدالل آن، استقرایی و اشناسی از نوع تجربهمعرفت

 .باشدمی

 

 ها، جامعه، نمونه آماريآوري دادهروش جمع

اي استفاده شده است. قسمت مبانی نظري از كتب، ها و اطالعات، از روش كتابخانهآوري دادهمنظور جمعبه

آورد نوین، افزار رهاده از نرمهاي مالی موردنياز با استفهاي تخصصی فارسی و التين، و دادهمجالت و سایت

هاي پژوهش كه در قسمت هاي آماري مانند رگرسيون تركيبی، فرضيهاند. با استفاده از روشگردآوري شده

ایویوز، و به  افزارهاي تحقيق به كمك نرم قبل بيان گردیدند، مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون فرضيه

شود، صورت پذیرفته است. در تحليل هاي بعد ارائه میبخش ها كه درشرح طرح آزمون آماري فرضيه

هاي رگرسيونی تعيين شده، و سپس با مدل رگرسيونی داري آماره فيشر مدلرگرسيون، ابتدا با استفاده از معنی

و قلمرو مكانی  1231تا  1200قلمرو زمانی  .اند% بررسی شده1هاي آماري در سطح خطاي  تركيبی فرضيه

هاي پذیرفته شده در بورس  رو، ابتدا فهرست شركتباشد. از اینورس اوراق بهادار تهران میهاي ب شركت

آورد نوین استخراج و سپس افزار رهگيري از اطالعات بورس و نرماوراق بهادار تهران در دوره مذكور با بهره
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د این جامعه آماري با فروض زیر ها، همگنی الزم را داشته باشن هاي الزم براي آزمون فرضيهكه دادهبراي این

 تعدیل گردید:

 .شركت طی دوره مورد بررسی تغيير سال مالی نداده باشند -

 .گري مالی و بيمه نباشند گذاري، هلدینگ، واسطه هاي سرمایه هاي تحت بررسی جزء شركت شركت -

 .ها در دسترس باشد هاي آن اطالعات و داده -

س اوراق بهادار تهران صورت گرفته باشد و توقف طور مداوم در بورمعامالت سهام شركت به -

 .معامالتی بيش از سه ماه در مورد سهام یاد شده اتفاق نيفتاده باشد

 .گرددبنابراین براساس جدول زیر تعداد نمونه آماري تعيين می
 

 . اطالعات جامعه و نمونه آماري پژوهش1 جدول شماره

 ردیف شرح تعداد

 1 هاي بورسیكل شركت 110

 
 ها:محدودیت

 
 اسفند 23هایی با سال مالی به غير از  شركت 110

 
 2 گري مالی و بيمهگذاري، هلدینگ، واسطه سرمایه 91

 تغيير سال مالی 2
 

 توقف معامالتی بيش از سه ماه 10
 

 عدم دسترسی به اطالعات 143
 

 2 نمونه 121

 

 گيري آن متغيرهاي پژوهش و نحوه اندازه

 ت مديره تخصص مالي هيئ

كه مدیریت شركت )هيئت مدیره و مدیرعامل( داراي  صورتی این متغير متغيري مجازي است كه در

-پذیرد و در غير این می 1هاي مربوط باشد )مدیریت مالی، اقتصاد و ...( عدد  مدرک حسابداري و یا رشته

 دهيم. صورت به آن صفر نسبت می
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 مديريت سود

شود. در این تحقيق اقالم تعهدي  ص اقالم تعهدي اختياري استفاده میجهت برآورد مدیریت سود از شاخ

( ارائه شده، 1331( كه توسط دچو و همكاران )1331اختياري با استفاده از نسخه الگوي تعدیل شده جونز )

 .شود برآورد می

(1) TAccrt /Assetst-1 = α + β0 1/Assetst-1 + β1 (ΔSalest – ΔRECit) /Assetst-1  

                           + β2PPEt/Assetst-1 + β3 ROAt-1 + β4 SGt + εt 

 :در مدل فوق

:TAccrt  هاي عملياتی در دوره جاريهاي نقد حاصل از فعاليتتفاوت ميان سود عملياتی و جریان. 

:Assetst-1 هاي در ابتداي دوره مالیجمع دارایی. 

:Δsale  تغييرات در فروش. 

:ΔRec  ها در دریافتنیتغييرات. 

:PPE آالتاموال، تجهيزات و ماشين. 

:ROA هاسود خالص تقسيم بر مجموع دارایی. 

:SG باشد ها می رشد جاري در فروش. 

 شود. مقادیر باالتر قدر مطلق اقالم تعهدي اختياري، به كيفيت سود كمتر تعبير می
 

 كاري حسابداري محافظه

شود كه  كاري كل استفاده می كاري شرطی و محافظه محافظه كاري حسابداري از دو شاخص جهت محافظه

 نحوه اندازه گيري هر یك به تفكيك بيان شده است.
 

 كاري كل محافظه

 كاري حسابداري اقدام نمودند: ( با استفاده از رگرسيون ذیل نسبت به محاسبه محافظه1339باسو و همكاران )

(2) Xi = α1 + α2 Di + α3 Ri + α4 Di * Ri + ei 

متغير مجازي كه در صورت منفی   Diبازده سهام،   i ،Rدر سال  X سود جاري شركت Xi كه در آن

عنوان تمایل كاري را به ( محافظه1339طور كلی، باسو )به .پذیرد می 8صورتو در غير این 1بودن بازده 

ر خوب نسبت به اخبار بد در حسابداران جهت نياز به وجود درجه باالتري از تایيدپذیري براي شناسایی اخبا

كاري پرداخته است و  هاي مالی تفسير نموده است. او در واقع از دیدگاه سود و زیان به تعریف محافظه صورت

منظور عملياتی كاري یاد نموده است و به عنوان محافظهاز رفتار نامتقارن سود نسبت به اخبار خوب و بد به
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هاي مثبت و منفی را جایگزینی براي اخبار خوب و بد در نظر گرفته  زدهنمودن و فرموله كردن این معيار، با

 كاري مطرح نموده است. عنوان معياري براي سنجش محافظهاست و بدین ترتيب، رابطه سود و بازده سهام را به

گيري پاسخ سود را به بازده منفی اندازه α3+ α4پاسخ سود را به بازده مثبت و  α3در این رگرسيون، 

بزرگتر از صفر باشد. باسو  α4باشد؛ یعنی  α3باید بزرگتر از  α3+ α4كاري بيانگر این است كه  كند. محافظه یم

عنوان معياري جهت سنجش را ضریب عدم تقارن زمانی سود ناميده است و آن را به α4این ضریب یعنی 

(، از ضرایب T-SCOREي كل )كار گيري محافظهطور كلی، جهت اندازهكاري مطرح نموده است. به محافظه

α4+ α3 كاري حسابداري بيشتر  شود. هرچقدر كه اندازه این فرمول بيشتر باشد، ميزان محافظه استفاده می

 شود. برآورد می
 

 كاري شرطي محافظه

 كاري شرطیار محافظهـركت، از معيـش - الـرطی در هر سـكاري شافظهـگيري ميزان محدازهـجهت ان

(C-SCORE خان )( استفاده می شود:2883و واتس ) 

(2) 

Xj,t = β1t + β2tDj,t + (μ1t + μ2tMKVj,t + μ3tMBj,t + μ4tLEVj,t)*Rj,t  

       + (λ1t + λ2tMKVj,t + λ3tMBj,t + λ4tLEVj,t )*Dj,t*Rj,t + (δ1tMKVj,t  
       + δ2tMBj,t + δ3tLEVj,t + δ4tDj,tMKVj,t + δ5tDj,tMBj,t +  

          δ6tDj,tLEVj,t) + εj,t 

  :در مدل فوق

Xj,t: هاي مالی تقسيم بر ارزش بازار سرمایه شركت  سود عملياتی پس از كسر هزینهj   در پایان سال مالیt. 

Rj,t: بازده سهام شركت j  طی سال مالیt. 

Dj,t:  8متغير مجازي. اگر R >  صورت برابر صفر خواهد بودو در غير این 1باشد برابر. 

MBj,t نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام شركت : j طی سال t.  ارزش بازار حقوق

صاحبان سهام از حاصلضرب ميانگين موزون تعداد سهام عادي طی سال مالی و قيمت سهام در پایان سال مالی 

ته قانونی، اندوخته آید. ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام نيز از مجموع سرمایه ثبت شده، اندوخدست میبه

 .شوداحتياطی، اندوخته طرح و توسعه و سود و زیان انباشته مندرج در ترازنامه شركت حاصل می

LEVj,t نسبت بدهی به سرمایه یا اهرم مالی شركت :j  در پایان سال مالی t.  نسبت اهرمی عموماً به یكی از

ها به حقوق صاحبان سهام  مجموع بدهی ها یا نسبت ها به مجموع داراییدو صورت نسبت مجموع بدهی

 .شود. در این پژوهش از معيار دوم جهت محاسبه نسبت اهرمی استفاده شده استمحاسبه می

εj,t  باقيمانده یا پسماند مدل :. 
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رابطه فوق را با استفاده از رگرسيون مقعطی ساالنه برآورد كرده و با توجه به ضرایب برآوردي كه از این 

 شود. كاري شرطی محاسبه می آید و همچنين رابطه ذیل، محافظه ت میدسرابطه به

(6) C-SCORE: β4j,t= λ1t + λ2tMKVj,t + λ3tMBj,t + λ4tLEVj,t 

 شود. كاري شرطی و بقيه متغيرها به شرح فوق تعریف می محافظه C-SCOREكه در آن 

 

 متغيرهاي كنترلي

  (Gender) جنسيت مدیرعامل

 .پذیرد می 8صورت و در غير این 1كه مدیرعامل مرد باشد عدد  صورتیمتغير دو وجهی كه در

  (Age) عمر شركت

 .هاي فعاليت شركت از تاریخ تاسيس عبارت است از لگاریتم طبيعی تعداد سال

  (Lev) اهرم مالی

 .هاي شركت عبارت است از نسبت كل بدهی به كل دارایی 

  (Market-to-Book) فرصت رشد

 .سبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام شركتعبارت است از ن

  (Operating- Cycle)  چرخه عملياتی شركت

 .هاعبارت است از ميانگين دوره دریافت وجه حاصل از فروش

  (Capital-Intensity) كشش سرمایه

 .هاآالت و تجهيزات تقسيم بر كل داراییعبارت است از خالص اموال، ماشين

  (stdopca) نقدي عملياتی هاي انحراف معيار جریان

سال  1هاي نقدي عملياتی )مستخرج از صورت جریان وجه نقد( طی  عبارت است از انحراف معيار جریان

 .گذشته

  (Size) اندازه شركت

 .عبارت است از لگاریتم طبيعی ارزش بازار سهام شركت

  (Loss) دهی شركت زیان

به  8صورت پذیرد و در غير این می 1دوره عدد  ده بودن شركت طیمتغير دووجهی كه در صورت زیان

 .دهيم آن نسبت می
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 هاي پژوهشمدل

هاي نهایی به شرح منظور آزمون آنها از مدلباشد، بهبا توجه به اینكه پژوهش حاضر داراي دو فرضيه اصلی می

 :گرددزیر استفاده می

مدل 

رگرسيونی 

(1) 

TAccrt = β0 + β1 Acct-Back + β2 Gender + β3 Age + β4 Lev + β5 

Market-to-Book + β6 Operating- Cycle + β7 Capital-Intensity + β8 
stdopca + β9 Size + β10 Loss + Industry effects + Year effects + ε 

 

مدل 

رگرسيونی 

(2) 

Conservatism = β0 + β1 Acct-Back + β2 Gender + β3 Age + β4 Lev + β5 

Market-to-Book + β6 Operating- Cycle + β7 Capital-Intensity + β8 

stdopca + β9 Size + β10 Loss + Industry effects + Year effects + ε 

 

 يافته هاي پژوهش

 شود.می هاي پژوهش پرداختهدر این بخش به آمار توصيفی و استنباطی در ارتباط با تحليل داده
 

 آمار توصيفي

چون ميانگين و  هاي مركزي هم ها با استفاده از شاخص زیه و تحليل دادهدر بخش آمار توصيفی، تج

 هاي پراكندگی همچون انحراف معيار انجام پذیرفته است. شاخص
 . آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش2 جدول شماره

 نام متغير نماد تعداد مشاهدات ميانگين ميانه انحراف معيار

202/8 400/2 118/2 1808 AGE  عمر شركت 

811/8 888/8 884/8-  CSCORE كاري شرطیمحافظه 

140/8 283/8 218/8 1808 
CAPITAL كشش سرمایه 

134/8 410/8 481/8 1808 LEV اهرم مالی 

104/1 111/2 161/2 1808 MB فرصت رشد شركت 

663/144 400/269 100/681 1808 OPERATING چرخه عملياتی 

231/1 903/12 312/12 1808 SIZE زه شركتاندا 

864/8 810/8 843/8 1808 
STDOPCA هابازده دارائی 

 منبع: یافته هاي پژوهش
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 متغيرهاي مصنوعی
 درصد تعداد 

  
 نام متغير

 113 43/16% 
  

 داراي تخصص مالی

 431 21/01% 
  

 فاقد تخصص مالی

دهد باشد كه نشان مییدرصد م 41، مقدار ميانگين براي متغير اهرم مالی حدودا 2با توجه به جدول شماره 

درصد از منابع مالی خودر را از  41هاي نمونه، طور ميانگين شركتها حول این نقطه تمركز یافته و بهبيشتر داده

اند. ميانه یكی دیگر از درصد از منابع مالی را از طریق حقوق صاحبان سهام تامين نموده 23طریق بدهی و 

-، مشاهده می2طور كه در جدول شماره دهد. همانه را نشان میهاي مركزي است كه وضعيت جامعشاخص

هاي نمونه طی دهنده این است كه نيمی از شركتباشد كه نشانمی 11/2شود ميانه متغير رشد شركت حدود 

باشند. انحراف معيار یكی از مهمترین پارامترهاي پراكندگی است و می 11/2دوره پژوهش داراي رشد بيش از 

ست براي ميزان پراكندگی مشاهدات از ميانگين است. مقدار این پارامتر براي متغير عمر شركت برابر معياري ا

 است. 202/8با   

 

 آزمون فروض رگرسيون كالسيك

اي برخوردار هاي رگرسيون، آزمون فروض رگرسيون كالسيك از اهميت ویژهبراي برآورد پارامتر هاي مدل

هاي مدل، عدم وجود هاي مربوط به بررسی نرمال بودن باقيمانده، فرضاست. از جمله مهمترین این فروض

براي  .باشدهاي مدل میخطی و عدم وجود واریانس ناهمسانی بين باقيماندهخود همبستگی، عدم وجود هم

دهد كه برا استفاده شده است. نتایج این آزمون نشان می -ها از آزمون جارکبررسی نرمال بودن باقيمانده

منظور تشخيص وجود خودهمبستگی بين هاي مورد بررسی داراي توزیع نرمال هستند. بهقيمانده مدلبا

-گادفري، استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون نشان می - ها از آزمون خودهمبستگی سریالی بروشباقيمانده

-% می1ل پژوهش كمتر از ، در مدل اوF% مقدار احتمال آماره 31دهد كه با توجه به اینكه در سطح اطمينان 

شود؛ لذا جهت رفع خودهمبستگی سریالی از روش حداقل باشد؛ بنابراین فرضيه صفر در مدل مزبور رد می

خطی از آزمون عامل تورم واریانس استفاده شده گردد. در خصوص بررسی هممربعات تعميم یافته استفاده می

هاي زان تورم واریانس متغيرهاي مستقل و كنترلی مدلدهد كه مياست. نتایج حاصل از این آزمون نشان می

منظور بررسی وجود واریانس پژوهش در حد مجاز خود قرار داشته و لذا از این بابت مشكلی وجود ندارد. به

دهد كه ها، از آزمون وایت استفاده شد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد كه نشان میهمسانی بين باقيمانده

شود. بنابراین، به منظور رفع ناهمسانی هاي پژوهش رد میمبنی بر وجود همسانی واریانس در مدل فرضيه صفر

 .كنيمواریانس از رگرسيون حداقل مربعات تعميم یافته استفاده می
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 ليمر( و هاسمن Fآزمون چاو )

شناسی خش روشها و نحوه گردآوري اطالعات كه در بهاي استخراج دادهدر این پژوهش براساس محدودیت

 1200هاي هاي نمونه براساس اطالعات ارائه شده در بخش توصيفی در سالپژوهش توضيح داده شد، شركت

باشد و براي ارزیابی این موضوع الزم است باشد لذا امكان استفاده از روش پانل دیتا مییكسان می 1231تا 

-هاي پولينگ مورد آزمون قرار گيرد. لذا فرضيهدادههاي پانل در مقابل ليمر براي سنجش داده Fابتدا آزمون 

هاي پانل( و نهایتا ليمر و سپس آزمون هاسمن )در صورت استفاده از داده Fهاي پژوهش ابتدا با كمك آزمون 

  فيشر و ضریب تعيين  مورد سنجش قرار خواهيم داد. F، و آزمون tبا كمك آزمون 
 هاي پژوهشهاسمن در مدل ليمر و F  . نتایج آزمون2جدول شماره 

 مدل  نوع آزمون مقدار آماره درجه آزادي احتمال نتيجه

 ليمر F 842/1 -932/1 293/8 روش تلفيقی

مدل 

رگرسيونی 

(1) 

  هاسمن - - - -

 ليمر F 991/94 -906/1 888/8 روش تابلویی

مدل 

رگرسيونی 

(2) 

 هاسمن 962/189 11 888/8 اثرات ثابت
 

 پژوهشمنبع: یافته هاي 

باشد؛ % می1ليمر مدل اول پژوهش بيش از   F ، منعكس گردیده احتمال2طور كه در جدول شماره همان

ليمر و هاسمن براي مدل  Fشود. همچنين نتایج آزمون لذا براي تخمين مدل مزبور از روش تلفيقی استفاده می

 بایستی استفاده نمود.ثابت می دوم مبين این موضوع است كه جهت مدل مزبور از روش تابلویی و اثرات

 

 آمار استنباطي

هاي رگرسيونی مورد بررسی پس از بررسی توصيفی متغيرهاي پژوهش الزم است توزیع متغيرهاي وابسته مدل

منظور تخمين پارامترهاي مدل رگرسيونی از روش رگرسيون چندمتغيره قرار گيرند. در انجام این پژوهش به

  .ایماستفاده نموده
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 مون فرضيه اولآز

منظور آزمون این فرضيه، داري وجود دارد. به بين تخصص مالی هيئت مدیره و ميزان مدیریت سود رابطه معنی

-، بهره گرفته شده است. مقدار احتمال )یا سطح معنی6از نتایج تخمين مدل تحقيق ارائه شده در جدول شماره 

درصد رد  31است، فرض صفر در سطح اطمينان  81/8ز بوده و چون این مقدار كمتر ا 888/8برابر  Fداري( 

باشد كه این مقدار، عدم وجود می 442/1واتسون  -دار است. مقدار آماره دوربينشود، یعنی مدل معنیمی

دهد، شده نشان میدهد. نتایج مربوط به ضریب تعيين تعدیلخودهمبستگی خطاها )مرتبه اول( را نشان می

شوند. در ييرات متغير وابسته به وسيله متغيرهاي مستقل و كنترلی مدل، توضيح داده میدرصد از تغ 24تقریباً 

دهنده رابطه بوده كه نشان 826/8دهد كه ضریب متغير تخصص مالی هيئت مدیره، حالت كلی نتایج نشان می

كه  (884/8)داري باشد. كه با توجه به سطح معنیمثبت تخصص مالی هيئت مدیره و ميزان مدیریت سود می

شود. به عبارتی باشد. با توجه به موارد فوق، فرضيه اول تحقيق تایيد میدار میباشد، معنیدرصد می 1كمتر از 

باشد، ميزان هایی كه مدیریت داراي تخصص مالی مینتایج تحقيق مبين این موضوع است كه در شركت

 باشد.ها بيشتر میمدیریت سود نسبت به سایر شركت

 فرضيه اول پژوهش . نتایج آزمون6ماره جدول ش

 متغيرها

 فرضية اول پژوهش

 مدیریت سود

 ضریب نماد
خطاي 

 استاندارد
t احتمال آماره 

C 266/8 عرض از مبدأ  892/8  912/6  888/8  

ACCTBACK 826/8 تخصص مالی هيئت مدیره  883/8  921/2  884/8  

GENDER 886/8 جنسيت مدیرعامل  861/8  832/8  321/8  

AGE 884/8 عمر شركت  880/8  939/8 621/8  

LEV 889/8 اهرم مالی  813/8  233/8  403/8  

MB 882/8 فرصت رشد  882/8  311/8  223/8  

OPERATING 888/8 چرخه عملياتی  888/8  126/1  241/8  

-CAPITAL 821/8 كشش سرمایه  828/8  862/1-  239/8 

STDOPCA 888/8 انحراف معيار جریان هاي نقدي  888/8  414/4  888/8  

-SIZE 882/8 اندازه شركت  886/8  261/1-  888/8  

LOSS 814/8 زیاندهی شركت  818/8  428/1  181/8  
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 متغيرها

 فرضية اول پژوهش

 مدیریت سود

 ضریب نماد
خطاي 

 استاندارد
t احتمال آماره 

INDUSTRY 888/8 شاخص صنعت  888/8  326/8  218/8  

YEAR 822/8 شاخص سال مالی  821/8  461/8  121/8  

 244/8 ضریب تعين تعدیل شده 201/8               ضریب تعيين       

 F 290/6  آماره        442/1 واتسون -دوربين      

   F 888/8  آماره  احتمال       

 

 دوم فرضيه آزمون

 پژوهش این در. دارد وجود داري معنی رابطه حسابداري كاريمحافظه ميزان و مدیره هيئت مالی تخصص بين

 در شده، استفاده كل كاريحافظهم و شرطی كاريمحافظه شاخص دو از كاريمحافظه گيرياندازه منظوربه

 .است شده تبيين هاشاخص از یك هر با فرضيه این آزمون نتایج ادامه

 

 كاري كلشاخص محافظه

، بهره گرفته شده است. 1به منظور آزمون این فرضيه، از نتایج تخمين مدل تحقيق ارائه شده در جدول شماره 

است، فرض صفر در  81/8بوده و چون این مقدار كمتر از  888/8برابر  Fداري( مقدار احتمال )یا سطح معنی

باشد می 149/2واتسون  -دار است. مقدار آماره دوربينشود، یعنی مدل معنیدرصد رد می 31سطح اطمينان 

دهد. نتایج مربوط به ضریب تعيين كه این مقدار، عدم وجود خودهمبستگی خطاها )مرتبه اول( را نشان می

درصد از تغييرات متغير وابسته به وسيله متغيرهاي مستقل و كنترلی مدل،  16 دهد، تقریبامیتعدیل شده نشان 

 888/8دهد كه ضریب متغير تخصص مالی هيئت مدیره، شوند. در حالت كلی نتایج نشان میتوضيح داده می

باشد. كه با می كاري حسابداريدهنده رابطه مثبت تخصص مالی هيئت مدیره و ميزان محافظهبوده كه نشان

باشد. با توجه به موارد فوق، دار میباشد، معنیدرصد می 1( كه كمتر از 862/8داري )توجه به سطح معنی

شود. به عبارتی نتایج تحقيق مبين این موضوع است كه كاري كل تایيد میفرضيه دوم تحقيق با شاخص محافظه

ها كاري كل نسبت به سایر شركت، ميزان محافظهباشدهایی كه مدیریت داراي تخصص مالی میدر شركت

 باشد.بيشتر می
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 كاري كلفرضيه دوم پژوهش با استفاده از شاخص محافظه . نتایج آزمون1جدول شماره 

 متغيرها

 فرضية دوم پژوهش

 كاري حسابداريمحافظه

 ضریب نماد
خطاي 

 استاندارد
t احتمال آماره 

C 821/8 عرض از مبدأ  889/8  084/2  881/8  

ACCTBACK 888/8 تخصص مالی هيئت مدیره  888/8  929/1  862/8  

-GENDER 882/8 جنسيت مدیرعامل  886/8  100/8-  114/8  

AGE 888/8 عمر شركت  888/8  286/8 020/8  

-LEV 881/8 اهرم مالی  882/8  161/2-  822/8  

MB 881/8 فرصت رشد  888/8  113/6  888/8  

OPERATING 888/8 چرخه عملياتی  888/8  212/2  826/8  

CAPITAL 888/8 كشش سرمایه  881/8  111/8  480/8 

STDOPCA 888/8 انحراف معيار جریان هاي نقدي  888/8  280/1  131/8  

-SIZE 881/8 اندازه شركت  888/8  931/1-  888/8  

-LOSS 884/8 زیاندهی شركت  888/8  246/2-  810/8  

INDUSTRY 888/8 شاخص صنعت  888/8  849/1-  204/8  

YEAR 881/8 شاخص سال مالی  881/8  394/8  223/8  

 161/8     ضریب تعين تعدیل شده 142/8               ضریب تعيين       

 F 439/3 آماره        149/2 واتسون -دوربين      

   F 888/8 آماره  احتمال       

 

 كاري شرطيشاخص محافظه

كاري شرطی، از نتایج تخمين مدل تحقيق ارائه شده در محافظه به منظور آزمون این فرضيه دوم با شاخص

بوده و چون این  888/8برابر  Fداري( )یا سطح معنی ، بهره گرفته شده است. مقدار احتمال4 جدول شماره

دار است. مقدار شود، یعنی مدل معنیدرصد رد می 31است، فرض صفر در سطح اطمينان  81/8مقدار كمتر از 

باشد كه این مقدار، عدم وجود خود همبستگی خطاها )مرتبه اول( را نشان می 890/2واتسون  -بينآماره دور

درصد از تغييرات متغير وابسته به  10دهد، تقریباً دهد. نتایج مربوط به ضریب تعيين تعدیل شده نشان میمی
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دهد كه ضریب ایج نشان میشوند. در حالت كلی نتوسيله متغيرهاي مستقل و كنترلی مدل، توضيح داده می

دهنده رابطه مثبت تخصص مالی هيئت مدیره و ميزان بوده كه نشان 888/8متغير تخصص مالی هيئت مدیره، 

دار باشد، معنیدرصد می 1( كه كمتر از 100/8داري )باشد. كه با توجه به سطح معنیكاري شرطی میمحافظه

 شود. كاري شرطی تایيد نمیتحقيق با شاخص محافظه باشد. با توجه به موارد فوق، فرضيه دومنمی

 

 شرطی كاريفرضيه دوم پژوهش با استفاده از شاخص محافظه . نتایج آزمون4جدول شماره 

 متغيرها

 فرضية دوم پژوهش

 كاري حسابداريمحافظه

 

 ضریب نماد
خطاي 

 استاندارد
t احتمال آماره 

-C 884/8 عرض از مبدأ  889/8  313/8-  210/8  

ACCTBACK 888/8 تخصص مالی هيئت مدیره  888/8  816/8  100/8  

-GENDER 886/8 جنسيت مدیرعامل  886/8  129/1-  211/8  

AGE 881/8 عمر شركت  888/8  063/1 846/8  

-LEV 881/8 اهرم مالی  881/8  033/2-  882/8  

MB 888/8 فرصت رشد  888/8  694/2  888/8  

OPERATING 888/8 چرخه عملياتی  888/8  898/8  366/8  

CAPITAL 881/8 كشش سرمایه  882/8  481/8  160/8 

STDOPCA 888/8 انحراف معيار جریان هاي نقدي  888/8  609/8  421/8  

-SIZE 888/8 اندازه شركت  888/8  229/8-  924/8  

-LOSS 882/8 زیاندهی شركت  881/8  212/2-  826/8  

INDUSTRY 888/8 شاخص صنعت  888/8  439/2-  889/8  

YEAR 888/8 شاخص سال مالی  882/8  169/8-  002/8  

 101/8 ضریب تعين تعدیل شده 282/8               ضریب تعيين       

 F 432/11  آماره        890/2 واتسون -دوربين      

   F 888/8 آماره  احتمال       
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 گيرينتيجه

هاي آماري متناظر با اطالعات كه براساس تحليل روش هاي پژوهش راهاي متناظر با فرضيهدر این بخش یافته

 ایم.استنباط شده است ارائه نموده 1231تا  1200هاي شركت در سال 121

ي  رفت كه بين تخصص مالی هيئت مدیره و مدیریت حسابداري سود رابطه برمبناي فرضيه اول انتظار می

دهد كه ضریب متغير تخصص مالی هيئت مدیره، یداري وجود داشته باشد. در حالت كلی نتایج نشان م معنی

باشد. كه با توجه به مثبت بوده كه نشان دهنده رابطه مثبت تخصص مالی هيئت مدیره و ميزان مدیریت سود می

شود. به باشد. با توجه به موارد فوق، فرضيه اول تحقيق تایيد میدار میداري، از نظر حسابداري معنیسطح معنی

باشد، هایی كه مدیریت داراي تخصص مالی میتحقيق مبين این موضوع است كه در شركت عبارتی نتایج

نتایج آزمون این فرضيه مطابق با نتایج تحقيق بائولی  .باشدها بيشتر میميزان مدیریت سود نسبت به سایر شركت

 .( مطابقت ندارد2819( بوده ولی با نتایج تحقيق هو و همكاران )2810و همكاران )

كاري حسابداري رفت كه بين تخصص مالی هيئت مدیره و محافظه رمبناي فرضيه دوم نيز انتظار میب

كاري كل و داري وجود داشته باشد. با توجه به اینكه در این پژوهش از دو شاخص محافظه ي معنی رابطه

ها تبيين ز این شاخصكاري شرطی استفاده شده است، در ادامه نتایج آزمون این فرضيه با هر كدام امحافظه

دهد كه ضریب متغير تخصص كاري كل نتایج نشان میشده است. نتایج آزمون فرضيه دوم با شاخص محافظه

كاري دهنده رابطه مثبت تخصص مالی هيئت مدیره و ميزان محافظهمالی هيئت مدیره، مثبت بوده كه نشان

باشد. با توجه به موارد فوق، دار میر آماري معنیداري، از نظباشد. كه با توجه به سطح معنیحسابداري می

شود. به عبارتی نتایج تحقيق مبين این موضوع است كه كاري كل تایيد میفرضيه دوم تحقيق با شاخص محافظه

ها كاري كل نسبت به سایر شركتباشد، ميزان محافظههایی كه مدیریت داراي تخصص مالی میدر شركت

دهد كه ضریب كاري شرطی نشان میكه نتایج آزمون فرضيه دوم با شاخص محافظهیباشد. در حالبيشتر می

دهنده رابطه مثبت تخصص مالی هيئت مدیره و ميزان متغير تخصص مالی هيئت مدیره، مثبت بوده كه نشان

وق، فرضيه باشد. با توجه به موارد فدار نمیداري، معنیكه با توجه به سطح معنی .باشدكاري شرطی میمحافظه

نتایج آزمون این فرضيه مطابق با نتایج تحقيق هو و . شودكاري شرطی تایيد نمیدوم تحقيق با شاخص محافظه

باشد. بنابراین و با توجه به نتایج تحقيق در خصوص تاثير مثبت  ( می2811(، چی و همكاران )2819همكاران )

گذاران و شود سرمایهكاري كل، پيشنهاد میفظهسوابق حسابداري مدیریت بر مدیریت حسابداري سود و محا

هاي مالی به این موضوع توجه داشته باشند و در هنگام اخذ تصميمات مبتنی بر كنندگان از صورتسایر استفاده

صورت كاري و مدیریت سود و بهتواند محافظهعنوان شاخصی كه میهاي مالی به سوابق مدیریت بهصورت

عنوان متصدیان ي مالی را تحت تاثير قرار دهد، توجه نمایند. همچنين حسابرسان بهتر كيفيت گزارشگركلی
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هاي مالی را برعهده دارند، در هنگام حسابرسی و هاي مالی كه وظيفه حسابرسی صورتاعتباربخشی به صورت

و  هاي مالی، به این موضوع توجه داشته باشند كه ميزان تخصصانجام رسيدگی جهت كنترل صحت صورت

تواند ميزان كيفيت سود و به تبع آن ریسك حسابرسی را تحت تاثير قرار دهد. تجربه حسابداري مدیریت، می

ها در هنگام تعيين ریسك حسابرسی و تعيين حجم رسيدگی، به ميزان تخصص و تجربه شود آنلذا پيشنهاد می

 حسابداري مدیریت شركت نوجه داشته باشند.

 

 منابع

 (. بررسی مدیریت سود مبتنی بر اقالم 1236دُري سده، مصطفی؛ نرگسی، مسعود. ) نيا، ناصر؛ایزدي

هاي قبل و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ایران. دانش  تعهدي و مدیریت واقعی سود در دوره

 .19-01 ،(21) 4حسابداري، 

 ( .بررسی رابطه بين ویژگی1200آقایی، محمدعلی؛ چاالكی، پري .)ميت شركتی و مدیریت هاي حاك

 .16-99(، 6ته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقيقات حسابداري، )فهاي پذیرسود در شركت

 (. رابطه بين تقارن و عدم تقارن اطالعاتی و محافظه1201) طينت، محسن؛ اسماعيلی، فرشته.خوش-

 (.28كاري. مطالعات حسابداري، )

 (. عدم اطمينان محيطی، مدیریت سود و بازده سهام 1239د. )زاده، سيدمحمدرضا؛ رمضانی، جواریيس

 .121-122(، 24) 9 ،كننده توانایی مدیران(. دانش حسابداري و حسابرسی مدیریت)نقش تعدیل

 ( .محافظه1204سدیدي، دكتر مهدي؛ ثقفی، دكتر علی؛ احمدي، شاهين .) كاري حسابداري و تأثير

 .123-123(،  4ده سهام. دانش حسابداري، )ها و بازكيفيت سود بر بازده دارایی

 (. تاثير بيش اعتمادي مدیریت بر مدیریت واقعی 1231نژاد؛ ساروكالئی، مهدي. )طاهري، آرزو؛ علی

المللی مدیریت و هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، كنفرانس بينسود در شركت

 ، تهران.31حسابداري، تير 

 هاي  (. رابطه بين افشاي گزارش كنترل1239اعظم؛ رحمانی، علی، ساده؛ شقایق. )زاده الریجانی، ولی

 .23-68(، 21) 9هاي نمایندگی و مدیریت سود. دانش حسابداري و حسابرسی مدیریت،  داخلی، هزینه
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