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  مقدمه  
در مفاهیم نظري گزارش . کاري یکی از خصوصیات کیفی مرتبط با محتواي اطالعات مالی استمحافظه

اي از مراقبت که در اعمال قضاوت براي انجام کاري عبارت است از کاربرد درجهگري مالی محافظه
ها یا تـر از واقع و هزینهها بیشاي که درآمدها یا داراییگونهبه. آورد در شرایط ابهام مورد نیاز استبر

اگر ابهام وجود . کاري واکنشی محتاطانه نسبت به ابهام استمحافظه. تر از واقع ارائه نشودها کمبدهی
تري وجود داشته باشد، نیاز یشکاري نیست و هرچه ابهام و ریسک بنداشته باشد، نیازي به محافظه

هایی را براي تواند انگیزهکاري حسابداري میمحافظه]. 5[کاري وجـود دارد تري به محافظهبیش
گذاري مدیران را تسهیل نماید گذاري کارا بوجود آورده و نظارت بر تصمیمات سرمایهتصمیمات سرمایه

]3[ .  
 را شناسایی هازیان يهمه اما نکنید، شناسایی سودي هیچ«ي جمله با سنتی طور به کاريمحافظه     

 انداختن تعویق به و هازیان شناسایی در تسریع به تمایل ]10[ باسو .]18[است  شده بیان» کنید
   .است شده بیان  توسط که سودها شناسایی

ذاران و دیگر سود است که همواره توجه سرمایه گ هاي مالی،صورتیکی از اطالعات مهم و اصلی      
ي شرکت، از جملـه اطالعات ارائه شده .هاي مالی را به خود جلب کرده استکنندگان صورتاستفاده

هاي کـه استفاده کنندگان صورتحـال آن. اطالعات مربـوط به سود، مبتنی بر رویدادهاي گذشته است
بینی سود توسط مدیریت، در واقع پیش . ي شرکت هستندي آیندهمالی، نیازمند اطالعاتی درباره

بینی پیش که دهندمی نشانهاي قبلی پژوهش .]11[کند ي شرکت فراهم میاطالعاتی در مورد آینده
 دهد می قرار تأثیر تحت را تحلیلگران بینی پیش و سهام بازار نقدینگی ،مسها قیمت هاي مدیریت،

 و اطالعاتی محتواي دارايدیریت متوسط  شده بینی پیش سود که است آن از حاکی نتایج این .]13[
هاي تواند به بهبود تصمیم گیري استفاده کنندگان از گزارشو اگر با خطا همراه نباشد می بوده کارایی

نیز در فضاي ایران نشان دادند که انحراف باالي پیش  ]8[مرادزاده و همکاران  .حسابداري منجر شود
  .دهدد و اقالم تعهدي را کاهش میبینی سود توسط مدیریت، محتواي اطالعاتی سو

از آن جایـی که اقتصاد و محیط عملیاتی شـرکت آکنده از ابهام است، معمـوالً سودي که مدیران    
به عالوه، مدیران به منظور افزایش منافع شخصی خود . بینی می کنند با سود واقعی تفاوت داردپیش

شود این است جا مطرح میپرسشی که در این. ایندممکن است در پیش بینی سود، جانبدارانه عمل نم
هاي سیستم حسابداري واحـد تجاري نظیر میزان محافظه کاري، بر جانبداري مدیر در که آیا ویژگی

توانند به درك بیشتر اطالعات ارائه هاي حاصل از این بحث میگـذارد؟ یافتهپیش بینی سود تاثیر می
 1[ ینی سود و ارتباط این پیش بینی با محافظه کاري یاري رساندشده توسط مدیران در هنگام پیش ب

   .]19و 
کند که محافظه کاري بـه وسیله ملـزم کردن به قابلیت تائید بیشتر، رفتار بیان می) 2003(واتـز    

ران از این رو، اگر مدی. اندازدکند و شناسایی سود را به تاخیر میطلبانه و جانبدارانه را محدود میفرصت
بینی شده، بیشتر از سودهاي واقعی در پیش بینی سود محافظه کاري را نادیده بگیرند، سودهاي پیش
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شود و افزایش انحراف ي سود توسط مدیر میاین موضوع منجر به پیش بینی خوش بینانه. خواهند بود
  . ]19[ بینی سود را به همراه خواهد داشتپیش

هایی با عدم در شرکت. داندرا محصول عدم اطمینان و ابهام میمحافظه کاري  ]7[مجتهد زاده     
هاي غیر گذاريهاي نمایندگی و جلوگیري از سرمایهاطمینان باال، وام دهندگان به منظور کاهش هزینه

معتقدند که محافظه  ]12[خان و واتز  .باشندبهینه توسط مدیر، خواهان افزایش سطح محافظه کاري می
، ابهامی است نسبت به وقوع عدم اطمینان شرکت. یابدافزایش می عدم اطمینان شرکت، کاري با افزایش

   . گیردیک نتیجه در آینده که این تردید از محیط داخلی شرکت نشات می
ها با عدم اطمینان باال، داراي سودهایی آینده باشند که از قبل قابل تایید رود شرکتانتظار می     

- هاي با عدمهمچنین، در مقایسه با شرکت. اندنسبت به تغییر شرایط بسیار حساساین سودها . نیستند
هاي خود مواجه رود که با بازدهی نامطلوب از محل سرمایه گذاريتر، بیشتر انتظار میاطمینان پایین

 کاري ایجادکارگیري محافظهلذا، موضوع عدم اطمینان یک تقاضاي قراردادي و نظارتی براي به. شوند
   .]16[کند می
ها اجتناب در این شرایط پیش بینی دقیق سود توسط مدیران دشوار شده و خطا در پیش بینی آن    

ي مدیر را در تواند جانبداري آگاهانهبه عالوه، شرایط عدم اطمینان در شرکت می. گرددناپذیر می
دشواري پیش بینی، منجر به لذا، افزایش عدم اطمینان در شرکت و . پردازش اطالعات تشدید نماید

کاري ي بین محافظهرود رابطهاز این رو، انتظار می. گرددي سود توسط مدیر میپیش بینی خوش بینانه
   .]19[و انحراف پیش بینی سود تحت تاثیر دشواري پیش بینی و عدم اطمینان شرکت قرار گیرد 

عملیاتی یک واحدتجاري، ي چرخه. استي عملیاتی هاي عدم اطمینان، طول چرخهیکی از شاخص     
- تبدیل نهایی آن"و  "شودتحصیل موادي که وارد فرآیند عملیات می"معموالً متوسط فاصله زمانی بین 

هاي مختلف متفاوت است و به نوع فعالیت آن شرکت طول این چرخه در شرکت. است "نقدها به وجه 
ي عملیاتی هاي تولیدي از طول چرخهتی شرکتي عملیابه عنوان مثال، طول چرخه. بستگی دارد

ي عملیاتی در برخی هاي بازرگانی نیز طول چرخهدر بین شرکت. هاي بازرگانی بیشتر استشرکت
  . ]19[ پردازند بسیار کوتاه تر استهایی که به خرید و فروش محصوالت پر فروش و ضروري میشرکت

تا جایی که در تعریف . ز از اهمیت خاصی برخوردار استي عملیاتی در مفاهیم نظري نیطول چرخه     
ها از یکدیگر، این چنین بیان شده که یک سال هاي جاري و غیر جاري و تفکیک آنها و بدهیدارایی

هاي جاري از غیر ها و بدهیتر باشد، معیار تفکیک داراییي عملیاتی هر کدام طوالنیمالی یا چرخه
ي عملیاتی بر کیفیت سود و پایداري شود که آیا طول چرخهژوهش بررسی میدر این پ. جاري قرار گیرد

ي سود موثر است یا خیر؟ این مساله از این بابت داراي اهمیت و قابل بررسی است که طول چرخه
  .  بندي شناسایی درآمد و سود موثر واقع شودتواند بر زمانعملیاتی می

پذیري سود یکی نوسان. شود، نوسان سود استاطمینان می شاخص دیگر که منجر به افزایش عدم     
ریسک باالتر  نوسان بیش تر با. گیرداز فاکتورهایی است که از عدم اطمینان محیط تجاري نشات می
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عوامل اقتصادي و حسابداري از جمله عواملی است که رابطه . همراه است و معلول عوامل متعددي است
   .]9[ دهندبینی سود را تحت تأثیر قرار میي نوسانپذیري و قابلیت پیش 

بینی سود مدیریت و این پژوهش در پی بررسی این موضوع است که آیا در ایران بین انحراف پیش    
سطح محافظه کاري ارتباطی وجود دارد؟ آیا مشکالت مدیـریت در هنگام پیش بینی و شرایط عدم 

   شود؟  اعث تقـویت ایـن رابطـه میب) ي عملیاتی و نوسان سودطول چرخه(اطمینان 
  ي پژوهش   پیشینه

  : هاي داخلی و خارجی که تا کنون در این زمینه انجام شده به شرح زیر استدر این بخش، پژوهش      
 دریافت "مدیران سود بینی پیش رفتار و کارانه حسابداري محافظه" عنوان با پژوهشی در ]17[لی      

 .یابدمی کاري افزایش محافظه سطح با آنها متناسب تکرار و سود بینیپیشاي هکه انتشار اعالمیه
  .طور مثبت به سطح محافظه کاري مربوط استهاي مدیریت، بههمچنین، محتواي اطالعاتی پیش بینی

با بررسی  بینی سود توسط مدیریتکاري و پیشبه بررسی رابطه بین محافظه ]13[هوي و همکاران      
هاي پژوهش آنها یافته. پرداختند 2007تا  2000هاي  کنک در طی سالت از کشور هنگشرک 216

. کاري و دفعات پیش بینی سود مدیران وجود داردنشان داد که ارتباط منفی معناداري بین محافظه
همچنین، این پژوهش نشان داد که عمل به حسابداري محافظه کارانه از طریق گزارشگري به موقع 

  .شودامساعد منجر به کاهش عدم تقارن اطالعاتی در بازار و کاهش دعواي حقوقی میاخبار ن
کاري مشروط حسابداري ي بین محافظهدر پژوهش خود به بررسی رابطه ]14[کیم و همکاران وان     

نتایج پژوهش حاکی . پرداختند 2007تا  2000هاي  شرکت طی سال 295با بررسی و اخبار منفی آتی 
. شودکاري مشروط حسابداري منجر به کاهش اخبار منفی آتی مین بوده است که محافظهاز ای

کنند کاري بیشتري اعمال میهایی که محافظههمچنین، آنان نتیجه گرفتند که بازده سهام در شرکت
  . شودمنجر به ایجاد اخبار مثبت در بازار می

با بررسی  بینی سود رابا انحراف مدیریت در پیش کاريي محافظهرابطه ]19[ هونگسان و ويیان     
بررسی کرده، سپس اثر تعدیلی نوسانات سود، مدت  2009تا  2003هاي  شرکت در طی سال 338

آنها به این نتیجه رسیدند که اوالً . چرخه عملیاتی  و تامین مالی را برروي این رابطه سنجیده اند
هاي بیشتر بینی سود توسط مدیریت دارد و ثانیاً  نوسانکاري ارتباط منفی با انحراف پیش محافظه

تر و انگیزه هاي فرصت طلبانه مدیر در هنگام تامین مالی، باعث تقویت سود،  چرخه عملیاتی طوالنی
  . شوداین رابطه منفی می

 147در  سود بینیپیش انحراف بر مؤثر عوامل شناساییپژوهشی با موضوع  ]4[ها و آشتاب ساربان     
 نتایج. انجام دادند 1385 تا 1378هاي سال طی تهران بهادار اوراق بورس به جدیدالورود هاي شرکت
 بینی پیش انحراف و سودآوري نسبت بین مطالعه، يدوره طی در که داد نشانآنان  پژوهش از حاصل

    .دارد وجود معکوس يرابطه سود
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شرکت بورس  124بر دقت سود پیش بینی شده در  به بررسی عوامل مؤثر ]9[ملکیان و همکاران      
هاي ترکیبی نتایج پژوهش به روش تحلیل داده. پرداختند 1388تا  1384ي زمانی تهران طی دوره

بیانگر رابطه منفی بین دوره پیش بینی، اهرم مالی و عمر شرکت با دقت پیش بینی است و وجود رابطه 
   . أیید کردبین گزارش حسابرس با دقت پیش بینی را ت

 88کاري بر خطاي مدیریت در پیش بینی سود در به بررسی تأثیر محافظه ]5[لطفی و حاجی پور      
نتایج پژوهش . پرداختند 1387تا  1378ي شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره

، خطاي مدیریت در پیش هایی که حسابداري محافظه کارانه تري دارنددر شرکتکه  حاکی از آن است
 .  بینی سود کمتر است

شرکت بورسی  94به بررسی عوامل موثر بر اعمال محافظه کاري حسابداري در  ]6[فروغی و عباسی      
نتایج پژوهش حاکی از آن بود که ضریب همبستگی بین . پرداختند 1388تا  1385ي زمانی طی دوره

از سویی دیگر، این ضریب براي متغیرهاي . عنادار استمحافظه کاري با متغیر عمر شرکت منفی و م
  .    گذاري و عدم اطمینان خاص شرکت مثبت و معنا دار استي سرمایهطول چرخه

  هاي پژوهش فرضیه
بین سطح محافظه کاري و انحراف پیش بینی سود توسط مدیریت ارتباط منفی معناداري : ي اولفرضیه

  .  دارد وجود
بینی سود کاري و انحراف پیشي منفی بین محافظهي عملیاتی بر رابطهچرخهطول : ي دومفرضیه

 .   توسط مدیریت، تاثیر معناداري دارد
بینی سود توسط مدیریت، کاري و انحراف پیشي منفی بین محافظهنوسان سود بر رابطه: ي سومفرضیه

  .  تاثیر معناداري دارد
  ها و متغیرهاي پژوهش مدل

  

  : ]19[شود  برآورد می) 1(ي فرضیه اول پژوهش مدل رگرسیون به صورت مدل شمارهبراي آزمون 
  

MFEit = b0  + b1C- Scoret-1  + b2FINt  + b3 Horizont   + b4  Returnt + b5  ROAt-1  + b6 
LnSalest-1 + b7 ACCRt-1 + ԑ                                                                                       ( ۱) 

  ): 1(که در مدل 
MFEit :انحراف پیش بینی مدیریت در سالt  براي شرکتi  

C- Scoret-1 : شاخص محافظه کاري شرکت براي سالt-1    
Horizont  :  افق پیش بینی که هر چه محدود تر باشد پیش بینی خوش بینانه کمتر صورت

 ) tپیش بینی مدیریت تا پایان سال تعداد روزهاي تقویمی از زمان ( .گیرد می
Returnt :براي کنترل عملکرد (بینی مدیریت روزه قبل از پیش 90ي بازده سهام براي یک دوره اندازه

  ). شرکت
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: ROAt-1 ها براي سال بازده دارایـیt-1 )هـا از طـریق نسبت سود خالص به جمـع کل دارایی
  )شودمحـاسبه می

ACCRt-1  : براي سال اقالم تعهديt-1 ) از طریق تفاوت بین سود خالص و جریان وجه نقد عملیاتی
   )شودمحاسبه می

LnSalest-1: سال شرکت در  فروش لگاریتم طبیعی درآمدt-1   
FINt : متغیر دو وجهی است که برابر با یک است اگر تامین مالی خارجی شرکت در سالt از ،

  . تر باشد در غیر این صورت برابر با صفر استبزرگ t ي سالجمع دارایی هاي اول دوره10%
  

  : شوداستفاده می) 2(ي براي آزمون فرضیه دوم از مدل رگرسیون شماره
MFEit = b0  + b1 C-Scoret-1  + b2 FINt  + b3 Horizont + b4  Returnt+ b5  ROAt-1 

+ b6 LnSalest-1 + b7 ACCRt-1 + b8 Ope-cyclet-1+ b9 C-Scoret-1*Ope-cyclet-1 + 
ԑ 

            (2) 
  .  اندي متغیرها قبالً تعریف شدهي عملیاتی بوده و بقیهطول چرخه: Ope-cyclet-1، )2(که در مدل 

  : شوداستفاده می) 3(ي براي آزمون فرضیه سوم هم از مدل رگرسیون شماره
MFEit = b0  + b1 C- Scoret-1  + b2FINt  + b3 Horizont   + b4  Returnt + b5  ROAt-1 

+ b6 LnSalest-1 + b7 ACCRt-1+  b8 Earn-volt-1+ b9 C-Scoret-1*Earn-volt-1 + ԑ                  
                                                                                            (3) 

  .  اندتغیرها قبالً تعریف شدهنوسان سود است و بقیه م: Earn-volt-1، )3(که در مدل 
  

و اولین  tمتغیري است که از تقسیم تفاضل سود هر سهم در سال  :انحراف پیش بینی سود هر سهم
 در .شودحاصل می t-1بر قیمت هر سهم در پایان سال  tبراي سال  سود پیش بینی شده توسط مدیر

 انتشار قبل سال سود اعالم با نهمزما که است سودي سهم هر سود بینی پیش اولیناین رابطه، 
 و گرددمی تشکیل تیرماه در عمدتاً هاشرکت مجامع تهران بهادار اوراق بورس در که آنجایی از. یابد می

 پیش سود عنوان به سودي گردد،می عرضه عموم به تاریخ این در نیز شده حسابرسی مالی هايصورت
این متغیر از . باشد شده ارائه عموم به تیرماه پایان از لقب که گردیده لحاظ ي مزبوررابطه در شده بینی

  )4(        : شودگیري میاندازه) 4(ي ي شمارهطریق رابطه
 )اولین سود پیش بینی شده توسط مدیریت (  - ) tسود واقعی هرسهم در سال (

  )                t-1در پایان سال  iقیمت سهام شرکت (
کاري را گرایش حسابداري به الزام درجه باالتري از تائیدپذیري محافظه) 1997(باسو : کاريمحافظه

براي شناسایی اخبار خوب در مقایسه با میزان تائید پذیري الزم براي شناسایی اخبار بد تعریف کرده 

MFE = 
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تر هاي اقتصادي را نسبت به سودها به موقعشود حسابداران زیاناست که این موضوع منجر می
 )5(ي شماره مدل رگرسیون از خود پیش بینی هاي آزمون باسو براي. عکس کنندشناسایی و من

  : کرد استفاده
Earn = β0 + β1 Negit + β2 Re tit + β3 Negit * Ret + εjt                                      (۵) 

بازار حقوق به ارزش  غیرعادي اقالم از قبل شرکت سهم هر نسبت سود:  Earn ): 5(که در مدل  
از  قبل تا و t-1 مجمع سال از بعد به که شرکت يسهام ساالنه بازده: Ret صاحبان سهام شرکت و 

با  باشد برابر منفی Ret به صورتی که اگر است شاخصی دو وجهی:  Neg. شودمی ختم tسال  مجمع
- بازده به نسبت را دسو پاسخ β2 مدل رگرسیون در این .است صفر با باشد، برابر مثبتRet اگر  یک و

 کاريمحافظه. کندمی گیرياندازه هاي منفیبازده به نسبت سود را  پاسخ (β2+β3) مثبت و  هاي
 و نامید سود زمانی عدم تقارن ضریب را β3. باشدمی  β3>0یعنـی β2+β3>β2 است که  بیانگر این

معرفی  کاريمحافظه گیريندازها معیاري براي عنوان به زمانی سود را تقارن عدم معیار بدین ترتیب
 -1: ایـن سه متغیر عبارتنـد از. به مدل باسو سه متغیر کنتـرلی اضافه کـردند ]15[خان و واتس . کرد

ضریب موجود در  4ها پس آن. اندازه شرکت - 3نسبت ارزش بـازار بـه ارزش دفتـري و  -2اهـرم مالی، 
، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و اندازه ي شرکت به متغیر شرکت یعنی اهرم مالی 3مدل باسو را با 

  . گذارندنمایش می
(a) C Score=β2=μ0 + μ1*LEV+ μ2*M/Bt+ μ3*SIZE                                     (۶) 
(b) GScore=β3= k0 + k1*LEV+ k2*M/Bt+ k3*SIZE                                     ($ ) 
(c) Β0=α0 + α1*LEV+ α2*M/Bt+ α3*SIZE                                                  (( ) 
(d) Β1= ρ0 + ρ1 *LEV+ ρ2 *M/Bt+ ρ 3*SIZE                                               (₫) 

  : می رسیم) 10(به مدل ) 5(با جایگذاري ضرایب در مدل 
Earn = α0 + α1*LEV+ α2*M/Bt+ α3*SIZE + ρ0*Negit + ρ1LEV* Negit + ρ2*M/Bt* 
Negit + ρ3*SIZE* Negit+ μ0 * Reti+ μ1*LEV* Reti+ μ2*M/Bt* Reti+ μ3*SIZE * Reti+ 
k0* Negit * Ret + k1*LEV* Negit * Ret + k2*M/Bt* Negit *Ret + k3*SIZE * Negit * 
Ret                                                                                                                                           (۱۰) 

گیري خان و واتس که بر گرفته ي اندازهي محافظه کاري از شیوهدر این پژوهش نیز، براي محاسبه      
هاي سري زمانی در هر شرکت به این مدل، در سطح داده. از مدل باسو می باشد استفاده شده است

   . زا تخمین زده شده استصورت مج
به فاصله زمانی بین خرید کاال تا دریافت وجه نقد حاصل از فروش آن اشاره  ي عملیاتیطول چرخه

  .  گرددمحاسبه می) 11(ي ي شمارهدارد و از رابطه
 طول چرخه عملیاتی  ) =  یهاي دریافتنمتوسط حساب +           متـوســــط موجـــودي کاال(×     365

 فروش                       بهاي تمام شده کاالي فروش رفته                
  

)11(  
به پیروي از . شودسال گذشته محاسبه می 5مربوط به  از طریق انحراف معیار سود خالص نوسان سود

هر چه انحراف ). هاده داراییباز(شود ها تقسیم میسود خالص به جمع دارایی ]19[هونگ سان و ويیان
  .  معیار بیشتر باشد، نوسان سود نیز باالتر است
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  شناسی پژوهش روش
. تحقیق حاضر بر اساس هدف، از نوع کاربردي و بر اساس ماهیت و روش، از نـوع همبسـتگی اسـت        

    .با استفاده از رویکرد پس رویدادي است و این تحقیق بر اساس طرح تحقیق نیمه تجربی
در  1381- 1391هاي هایی است که بین سالي شرکتي آماري در این پژوهش شامل کلیهجامعه      

روش انتخاب . انداند و عضویت خود را در این دوره حفظ کردهبورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده
هاي رکتي شبه این تـرتیب که از بین کلیه. نمونه در این پژوهش روش حذف سیستماتیک است

- اند، حذف شده و در نهایت تمامی شرکتهایی که واجد هر یک از شرایط زیر نبودهپذیرفته شده، آن
  . هاي باقیمانده جهت انجام آزمون انتخاب شدند

هاي مالی مانند ترازنامه، صورت سود و زیان و ي صورتها باید اطالعات کامل را براي همهشرکت     
ها باید طی شرکت. اسفند ماه باشد 29ها منتهی به سال مالی آن. ا باشندصورت گردش وجوه نقد دار

ي زمانی پژوهش تغییر سال طی دوره. ي زمانی پژوهش در بورس اوراق بهادار فعالیت داشته باشنددوره
 .  گري مالی نباشندگذاري یا واسطهها از نوع سرمایهشرکت. مالی نداده باشند

مورد ) از صنایع مختلف(شرکت  162هاي ذکر شده، توجه به محدودیت در پژوهش حاضر با      
هاي نمونه طی هاي شرکتهاي پژوهش داده  گیري متغیرها و آزمون فرضیه براي اندازه. انداستفاده بوده
اما، به دلیل نوع متغیرها و روش عملیاتی  .گردآوري و استفاده شده است 1391تا  1381دوره زمانی 

به عنوان مثال، براي . شودهاي چند سال قبل استفاده میدر هر سال از اطالعات و داده هاکردن آن
هاي  هاي سال از داده 1386در سال (هاي پنج سال قبل نیاز است گیري نوسان سود به دادهاندازه

 162هاي هر مقطع در این پژوهش، عمالً تعداد مشاهده بنابراین،). استفاده شده است 1386تا  1381
  . است 1391تا  1386ساله  6ي زمانی و شامل دوره) شرکت(مشاهده 

. است هاي مورد نظر از سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده شدهبراي گردآوري داده     
براي . انجام شده است Eviews 8افزار آماري  ها به کمک نرم ها و آزمون فرضیهتجزیه و تحلیل داده

ها هاي پژوهش از آزمون مدل رگرسیون چند متغیره با تکیه به رویکرد ترکیبی دادهیهآزمون فرض
  .   استفاده شده است

  

 
 هاي پژوهش یافته
  هاي توصیفی   آماره

مقادیر مذکور شمایی کلی از . ارائه شده است) 1(ي هاي توصیفی پژوهش در جدول شمارهآماره    
در خصوص متغیر وابسته یعنی انحراف پیش بینی سود . کننده میهاي پژوهش ارائوضعیت توزیع داده

- دهد و اکثر دادهباشد که این نشان میمی 0.094شود که میانگین آن مشاهده می) MFE(مدیریت 
دارد که بوده و بیان می 0.091ي این متغیر میانه. هاي مربوط به این متغیر حول این مقدار قرار دارند

نزدیک . اندهاي این متغیر بیشتر از این مقدار و نیمی دیگر کمتر از این مقدار بودهحدود نیمی از داده



 103 .   ...نانیعدم اطم طیشرا ریتاث

 
 

به دست  0.216انحراف معیار نیز که . هاي این متغیر استبودن این دو آماره حاکی از نرمال بودن داده
یرها نیز به ي متغبقیه. صدم بوده است 21ها حول میانگین به میزان دهد که نوسان دادهآمده نشان می

  . همین صورت قابل تفسیر هستند
  هاي توصیفی متغیرهاي پژوهشآماره): 1(جدول 

  انحراف معیار  حداقل  حداکثر  میانه  میانگین    متغیرها
MFEFirst    0.0941-  0.0917-  0.9278  0.1208-  0.2167  
MFELast    0.0716-  0.0628-  0.7837  0.1625-  0.1349  

C-Scoret-1    0.1452  0.1287  0.6254  0.2269-  0.1726  
FINt    0.8673  0.2653  1.0000  0.0000   0.1688  

Horizont    79.3248  82.8991  156.0000  39.0000   24.5662  
Returnt     0.0491  0.0426  0.6129  0.3266-  0.0298  
ROAt-1    0.3218  0.2809  0.7839  0.4258-  0.2238  

LnSalest-1    5.4139  5.3673  7.6894  3.0866   1.2683  
ACCRt-1    0.1196-  0.1282-  0.4348  0.6831-  0.2134  

 Ope-Cyclet-1   3.6873  2.9172  24.4278  0.0614   0.8994  
Earn-Volt-1   8.2994  6.8927  17.4228  3.4125   1.6258  

  هاي پژوهشگر یافته: منبع    
 

  هاي ترکیبی  آزمون تشخیص مدل مناسب در داده
شرکت مختلـف و از سـوي    162ي پژوهش از یک سو، در میان و وابسته ي متغیرهاي مستقلرابطه     

هاي ترکیبی به طور کلـی  لذا، در تحلیل داده. شوندآزمـون می 1391تا  1386ي زمانی دیگـر، در دوره
هـاي  براي بررسی نوع آزمون مدل در مقاطع و دوره. استفاده شده است) شرکت -سال(مشاهده  972از 

نتایج آزمون چـاو  . و هاسمن استفاده شده است) چاو(لیمر  Fهاي ترکیبی، از آزمون هزمانی مختلف داد
  . ارائـه شده است) 2(ي در جدول شماره

پژوهش، فرض صفر این آزمون  هايي مدلشود، نتایج آزمون چاو در همهطور که مشاهده میهمان     
        زیـرا (  اییـد کـرده و فـرض یـک رد شـده اسـت      ها را تمبنی بر مشابه بودن عرض از مبدا در تمام دوره

p-value    ــیش از ــدل ب ــه م ــوط ب ــت  0.05مرب ــوده اس ــین داده ). ب ــذا، روش تخم ــی  ل ــاي تلفیق         ه
)pooled data( طبق این روش، تمامی . تري استي مناسبهاي این پژوهش گزینهبراي برآورد مدل

  .شودتخمین زده می 1گـرسیون حداقـل مربعات معمولیي رها با یکدیگر ترکیب شده و بـه وسیلهداده

                                                           
1 - Ordinary Least Square Regressions (OLS)  
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  هاي ترکیبینتایج آزمون انتخاب مدل مناسب در داده): 2(جـدول 
 نتیجه آزمون p-value  ي آزمون چاوآماره  مدل مورد آزمون

 مدل تلفیق داده ها  2907/0  4498/2  )1(مدل 

 مدل تلفیق داده ها  4980/0  6528/0  )2(مدل 
 مدل تلفیق داده ها  2794/0  2264/1  )3(مدل 
  هاي پژوهشگر یافته: منبع                    

  ي اول  نتایج حاصل از آزمون فرضیه
ي بین محافظه کاري و انحراف پیش بینی سـود مدیــریت  ي اول پژوهش به بررسی رابطـهفـرضیه     
هاي مستقل به روش پول دیتـا بـراي   و بررسی ضرایب متغیر) 1( نتایج آزمون معناداري مدل. پردازدمی

، بـا سـطح اطمینـان     F يآمـاره . قابل مشاهده است) 3(ي شماره در جدول 1391تا  1386سال هاي 
دار بوده و متغیرهاي مستقل شود که مدل پژوهش در کل معنیبنابراین، نتیجه می. دار استمعنی% 99

ي حاصل بر این، ضریب تعیین تعدیل شده عالوه. ندي مدل را دارو کنترلی توانایی توضیح متغیر وابسته
درصد از تغییرات متغیر وابسته  38دهد که حدوداً این رقم نشان می. بوده است 0.3854از آزمون مدل، 

یعنی انحراف پیش بینی سود مدیریت ناشی از تغییرات متغیرهاي مستقل و کنترلـی موجـود در مـدل    
  . ناشی از سایر عوامل بوده که براي محقق ناشناس استدرصد دیگر تغییرات آن  62بوده و 

هاي مدل رگرسیون از آزمون دوربین واتسون استفاده شده ماندهبراي بررسی خود همبستگی باقی     
 2.5تا  1.5اگر مقدار این آماره بین . باشدمی 2میزان مطلوب آن براي عدم وجود خود همبستگی . است

ي آزمون دوربین واتسون مدل رگرسیون آماره. شوددیر انحراف مدل رد میباشد، خود همبستگی در مقا
ي دوربین واتسون حاصل شده، وجود خود همبستگی در با توجه به میزان آماره. باشد می 1.7782اول 

  . شودمقادیر انحراف مدل رد می
در مدل پژوهش توجه   b1 ي اول باید به معنادار بودن ضریببه منظور بررسی تایید یا رد فرضیه       
و سطـح  C-Scoret-1مربـوط بـه متغیـر مستقل  tي آمـاره) 3(با توجـه به نتایـج جــدول . نمود

 خطاي که سطـحاین نظـر به. بوده است 0.0000و  -6.2107به ترتیب ) p-value( معناداري آن
توان چنین نتیجه گرفت که بنابراین در مورد این متغیر می کمتر بوده است، 01/0 حاصل شده از

به . با متغیر وابسته در مدل، ارتباط معناداري داشته است% 1کاري با سطح انحراف شاخص محافظه
کاري و سطح ي بین محافظهدر نتیجه، نوع رابطه. باشدمنفی می) b1(عـالوه، ضـریب متغیر مزبور 

دیگـر، بـا افزایش سطـح اعمال  به بیان. اي معکوس استانحراف پیش بینی سود مدیریت رابطه
هاي عضو نمونه، میزان انحراف حاصل از پیش بینی سود توسط کاري در حسابداري شرکتمحافظه

  .هاي مزبور کاهش یافته استمدیریت شرکت
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 )1(ي اول فرضیه نتایج آزمون مدل): 3(جـدول 

 t-static p-value  ضریب  پارامتر  شــرح

  b0 0.0463-  4.4268-  0.0163 ضریب ثابت

C-Scoret-1 b1 0.2264-  6.2107-  0.0000  
FINt  b2 0.4236  3.6253  0.0286  

Horizont  b3 0.0044-  1.7884-  0.0837  
Returnt   b4 0.0687  4.6627  0.0021  
ROAt-1  b5 1.0624  3.2669  0.0175  

LnSalest-1  b6 0.0004  4.8342  0.0000  
ACCRt-1  b7 0.2169-  6.8243-  0.0000  

Adjusted R2  0.3854   
F-static (p-value)  6.8397 )0.000(  

D-W  1.7782   
  هاي پژوهشگر یافته: منبع                    

  ي دوم نتایج آزمـون فـرضیه
ي بـین محافظـه کـاري و    ي دوم پژوهش به بررسی تاثیر طول چرخه عملیـاتی بـر رابطــه   فـرضیه     

و بررسـی ضـرایب   ) 2( نتـایج آزمـون معنـاداري مـدل    .  پـردازد انحراف پیش بینی سـود مدیـریت مـی 
گونـه کـه   همـان . قابل مشـاهده اسـت  ) 4( در جدول 1391تا  1386متغیرهاي مستقل براي سال هاي 

شـود کـه مـدل    بنابراین، نتیجه مـی . دار استمعنی% 99با سطح اطمینان  F يشود، آمارهمشاهـده می
ي مـدل را  تغیرهاي مستقل و کنترلی توانـایی توضـیح متغیـر وابسـته    دار بوده و مپژوهش در کل معنی

این رقم نشان . بوده است 0.2796ي حاصل از آزمون مدل بر این، ضریب تعیین تعدیل شده عالوه. دارند
درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی انحراف پیش بینی سـود مـدیریت ناشـی از     28دهد که حدوداً می

درصد دیگر تغییرات آن ناشـی از سـایر    72ي مستقل و کنترلی موجود در مدل بوده و تغییرات متغیرها
 .  عوامل است

  
 )2(ي دوم فرضیه نتایج آزمون مدل): 4(جـدول 

 t-static p-value  ضریب  پارامتر  شــرح 

  b0 0.0389-  4.6458-  0.0078 ضریب ثابت

C-Scoret-1  b1 0.1986-  5.8826-  0.0004  
FINt  b2 0.1829  4.1902  0.0182  
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 t-static p-value  ضریب  پارامتر  شــرح 

Horizont  b3 0.0002-  2.0839-  0.0792  
Returnt   b4 0.0008  0.9801  0.3877  
ROAt-1  b5 0.3244-  8.2983-  0.0000  

LnSalest-1  b6 0.0283-  4.6476-  0.0004  
ACCRt-1  b7 0.0929  3.7383  0.0388  

Ope-cyclet-1  b8 0.0288-  4.1002-  0.0073  
C-Scoret-1*Ope-cyclet-1  b9 0.0893-  4.7801-  0.0000  

Adjusted R2  0.2796   
F-static (p-value)  5.3092 )0.000(  

D-W  1.9885   
  هاي پژوهشگریافته: منبع                    

قابل مشاهده است، ) 4(ي رگرسیون دوم که در جدول شماره ي آزمون دوربین واتسون مدلآماره
ي دوربین واتسون حاصل شده، وجود خود همبستگی در زان آمارهبا توجه به می. باشد می 1.9885

و  C-Scoret-1مربوط به متغیر مستقل  tي آمـارهي اول، در وحله. شودمقادیر خطاي مدل رد می
توان چنین نتیجه لذا، می. بوده است 0.0004و  -5.8826به ترتیب ) p-value( سطح معناداري آن

با متغیر وابسته در مدل، ارتباط معناداري % 1ترتیب با سطح خطاي  کاري بهگرفت که شاخص محافظه
مربـوط بـه متغیـر مستقل  tي آمـاره. کندرا تایید می) 1(داشته و این موضوع نتایج پیشین در مدل 

C-Scoret-1*Ope-cyclet-1 و سطـح معناداري آن )p-value ( 0.0000و  -4.7801به ترتیب 
از لحاظ آماري معنادار % 99دهد که ضریب متغیر مزبور با سطح اطمینان ان میاین اعداد نش. بوده است

توان نتیجه گرفت که می) 2(بنابـراین، از تخمین مدل . بوده و عالمت ضریب متغیر نیز منفی است
ي به بیان دیگر، با افزایش طول چرخه. شودرد نمی% 99ي دوم پژوهش با سطح اطمینان فرضیه

کاري حسابداري هاي مورد آزمون و دشوار شدن شرایط پیش بینی، اعمال محافظهکتعملیاتی در شر
  .   منجر به کاهش خطا در پیش بینی سود توسط مدیریت شده است

  
  ي سوم نتایج آزمـون فـرضیه

ي بین محافظه کاري و انحـراف پـیش   ي سوم پژوهش به بررسی تاثیر نوسان سود بر رابطـهفـرضیه     
و بررسـی ضـرایب متغیرهـاي مسـتقل     ) 3( نتایج آزمون معناداري مدل. پردازدد مدیـریت میبینی سـو

فیشـر بـا سـطح اطمینـان      F يآماره. قابل مشاهده است) 5( در جدول 1391تا  1386براي سال هاي 
ي دوربـین  و آمـاره  0.27ي حاصل از آزمون مـدل سـوم   ضریب تعیین تعدیل شده. دار استمعنی% 99

-p( و سـطح معنـاداري آن   C-Scoret-1مربوط به متغیر مستقل  tي آمـاره.  بوده است 1.98 واتسن
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value ( توان چنین نتیجه گرفت که شـاخص محافظـه  لذا، می. باشدمی 0.000و  -6.0028به ترتیب-
با متغیر وابسته در مدل، ارتباط معناداري داشته و این موضوع نتـایج پیشـین   % 1کاري با سطح خطاي 

  . کندرا تایید می) 1(در مدل 
 )3(ي سوم فرضیه نتایج آزمون مدل): 5(جـدول 

 t-static p-value  ضریب  پارامتر  شــرح

  b0 0.0054  4.6434  0.0023 ضریب ثابت
C-Scoret-1  b1 0.1286-  6.0028-  0.0000  

FINt  b2 0.0087  3.8994  0.1264  
Horizont  b3 0.0435-  2.2436-  0.1125  
Returnt   b4 0.3434  4.7904  0.0000  
ROAt-1  b5 0.2126  4.0894  0.0000  

LnSalest-1  b6 0.0046  4.2446  0.0243  
ACCRt-1  b7 0.0936-  3.7758-  0.0785  

Earn-volt-1  b8 0.0327-  5.2231-  0.0008  
C-Scoret-1* Earn-volt-1  b9 0.4437-  6.2099-  0.0000  

Adjusted R2  0.4237   
F-static (p-value)  8.1099 )0.000(  

D-W  2.2548   
  هاي پژوهشگر یافته: منبع                    

با  .توجه نمود) 3(در مدل   b9ي سوم باید به معنادار بودن ضریب به منظور تایید یا رد فرضیه     
-C-Scoret-1* Earnمربـوط بـه متغیـر مستقل  tي توجـه بـه نتایج حاصل از تخمین مدل، آمـاره

volt-1 و سطـح معناداري آن )p-value ( این اعداد نشان . بوده است 0.000و  - 6.2099به ترتیب
از لحاظ آماري معنادار بوده و عالمت ضریب % 99دهد که ضریب متغیر مزبور با سطح اطمینان می

پژوهش با ي سوم توان نتیجه گرفت که فرضیهمی) 3(بنابـراین، از تخمین مدل . متغیر نیز منفی است
هاي مورد آزمون و به بیان دیگر، با افزایش نوسان سود در شرکت. شودرد نمی% 99سطح اطمینان 

کاري حسابداري منجر به کاهش خطا در پیش بینی سود دشوار شدن شرایط پیش بینی، اعمال محافظه
  .    توسط مدیریت شده است

 

  گیري   بحث و نتیجه
  دهد که ضریب متغیر مستقل مورد نظر در مدل ون اول پژوهش نشان مینتایج برآورد مدل رگرسی      

کاري و انحراف پیش بینی ي منفی و معکوسی بین محافظهکاري معنادار بوده و رابطهاول یعنی محافظه
 ،در نتیجه. یه بوده استفرض تایید اینهاي پژوهش بیانگر یافتهبه بیان دیگر، . سود مدیریت وجود دارد
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هاي در بین شرکتکاري و انحراف پیش بینی سود توسط مدیـریت محافظـهادعا نمود که بین  توانمی
معموالً سودي که مدیران  .معناداري وجود دارد ي منفیرابطهپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

شخصی خود  به عالوه مدیران به منظور افزایش منافع. کنند با سود واقعی تفاوت داردپیش بینی می
کاري در از سوي دیگر، اعمال محافظه. ممکن است در پیش بینی سود، جانبدارانه عمل نمایند

هایی شود که تواند منجر به استفاده از روشحسابداري و در زمان وجود عدم اطمینان و ابهام می
کاري در عمال محافظهلذا، انتظار بر این است که ا. تري نشان دهدها و سودها را به شکل واقعیدارایی

. حسابداري و گزارشگري مالی، منجر به کاهش میزان انحراف پیش بینی سود توسط مدیریت شود
سان و وي یانو  ]17[لی ، ]13[هوي و همکاران هاي ي اول با نتایج پژوهشهاي حاصل از فرضیهیافته

   . همخوانی دارد ]19[هونگ زو 
دهد که ضریب متغیر مستقل مورد نظر معنادار م پژوهش نشان مینتایج برآورد مدل رگرسیون دو      

کاري و انحراف پیش بینی سود مدیریت را ي منفی بین محافظهي عملیاتی، رابطهبوده و طـول چرخه
توان در نتیجه می. بوده است ي دومیهفرضتایید هاي پژوهش بیانگر یافتهبه بیان دیگر، . کندتشدید می

کاري و ي منفی بین محافظهي عملیاتی بر رابطهطول چرخه هاي مورد مطالعهر شرکتدادعا نمود که 
     .دارد تاثیر معناداريبینی سود توسط مدیریت انحراف پیش

دهد که ضریب متغیر مستقل مورد نظر معنادار نتایج برآورد مدل رگرسیون سوم پژوهش نشان می      
- کاري و انحراف پیش بینی سود مدیریت را تشدید میمحافظه ي منفی بینبوده و نوسان سود، رابطه

توان ادعا نمود در نتیجه می. بوده است ي سومیهفرضتایید هاي پژوهش بیانگر یافتهبه بیان دیگر، . کند
بینی سود کاري و انحراف پیشي منفی بین محافظهنوسان سود بر رابطه هاي مورد مطالعهدر شرکتکه 

     .دارد ثیر معناداريتاتوسط مدیریت 
بینی سود توسط مدیر منعکس هاي دوم و سوم باید اظهار کرد که پیشبراي توضیح نتایج فرضیه     

ي چشم انداز آتی شرکت است و با افزایش عدم اطمینان، مدیران قادر به کننده باورهاي وي درباره
پیش بینی دقیق سود توسط مدیران  در این شرایط،. ارزیابی درست از دورنماي تجاري شرکت نیستند

لذا، افزایش عدم اطمینان شرکت و . گردددشوار می شود و خطا در پیش بینی آنها اجتناب ناپذیر می
هایی که با لذا، شرکت. شودي سود توسط مدیر میدشواري پیش بینی، منجر به پیش بینی خوش بینانه

سودهاي آتی روبرو هستند، انحراف بیشتري در شرایط عدم اطمینان محیطی و دشواري در پیش بینی 
کاري و انحراف پیش بینی سود تحت ي بین محافظهاز این رو، رابطه. پیش بینی سودهاي آتی دارند

نیز در این  ]19[هونگ زو سان و ويیان. گیردتاثیر دشواري پیش بینی و عدم اطمینان شرکت قرار می
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کارانه، منجر به شدت ارتباط منفی بین ال حسابداري محافظهخصوص به این نتیجه دست یافتند که اعم
  . شودکاري و انحراف پیش بینی سود میمحافظه
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Accounting standards have required the Forecast of earnings per share in financial 
reporting. The deviation is less earnings forecasts by management; investors’ 
confidence to invest in the company becomes greater. Previous research has shown 
that compliance with the more conservative accounting lead to reduced errors of the 
earnings forecasts. The purpose of this research is the effect of uncertainty 
conditions on the relationship between conservatism and errors of earnings per share 
forecast by management. We used Basu (1997) model for measurment of 
conservatism. Errors of Earnings per share forecast be defined as the difference 
between earnings forecast by management and reported actual earnings. The 
uncertainty conditions in firm can caused the damage in the management forecasts. 
In this research, the effect of environmental uncertainty is investigated by earnings 
volatility and operating cycle. To test the hypothesis, we used data on 162 
companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 1391-1381 as the 
sample by Panel Data. We selected Suitable models in Panel Data by Chow and 
Husman tests. The results of the study indicate that the conservatism and earnings 
forecast error by management, there is a significant negative relationship. 
Furthermore, the impact of conservatism on earnings per share forecast errors; in an 
environment of high uncertainty have increased. By increasing the operating cycle, 
the impact of conservatism on earnings per share forecast error has increased.   

Keywords: Conservatism, Errors of Earnings per Share Forecast, Operating Cycle, 
Environmental Uncertainty     
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