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مقدمه
گزارشهای مالی با کیفیت ،ارزيابی رويدادهای گذشته و حال و پیشبینی آيندده را ممکدن
میسازند و مبنای مناسبی برای تصمیمگیری فراهم میکنند .اطالعات حسابداری و مدالی بايدد
مربوط ،قابل اتکا و بهموقع باشند تا منجر به تصمیمات صحیح شوند .اطالعات مالی ارائه شدده
توسط شرکت می تواند ديدگاه بازار در مورد شرکت و شرايط مالی شرکت را تحت تاثیر قرار
دهد؛ در نتیجه بايد در ارائه اين اطالعات بیشینه تالش و دقت صورت گیرد .صورتهای مالی
بايد اطالعاتی در رابطه با مفروضدات اساسدی و براوردهدای حسدابداری ارائده دهندد (کدانور و
ديگران.)8115 ،
از آنجايی که بدین مدديران و سدرمايهگدذاران (مالکدان) تدداد مندافع وجدود دارد ،احتمداال
مديران در دوره تصدی خود اقدام به بیشنمايی سودها و کمنمايی زيانها میکنند .درصورتی
که کیفیت افشا پايین باشد ،ناقرينگی اطالعاتی میان مديران و سرمايهگذاران باال مدیرود و در
نتیجه امکان مديريت سود فرصتطلبانه بهوجود میآيد .از سوی ديگر بهدلیل وجود هزينههای
نمايندگی و تحمل اين هزينهها توسط مديران ،آنها مشوقهايی برای ارائه گزارشهدای مدالی
باکیفیت دارند .انتظار میرود شرکت های دارای کیفیت افشای باال ،اطالعات قابل تايیددی در
رابطه با عملکرد مالی ،ضعفهای مالی و ساير رويدادهای نامطلوب ارائه کنندد .در ايدن رابطده
يکی از ويژگی های کیفی اطالعات ،محافظهکاری است که سدابقهای طدوالنی در حسدابداری
دارد (باسو .)6339 ،در نوشتههای مختلف محافظهکاری به دو نوع مشروط و نامشدروط تقسدیم
شددده اسددت (ريددان8111 ،؛ اياتريدددز 8166 ،و رودريگددز .)8161 ،محافظددهکدداری نامشددروط،
شناسايی زيان ها به صورت مستقل از نوع اخبار اقتصادی است (مانند شناسايی مخارج تحقیق و
توسعه به عنوان هزينه دوره) و محافظهکاری مشروط به شناسايی سريعتر زيانهدا در مقايسده بدا
سودها اشاره دارد .به اين ترتیب محافظهکاری مشروط و محافظدهکداری نامشدروط محددود را
میتوان از ويژگی های کیفی اطالعات دانست .بر اين اساس پژوهش حاضر بده بررسدی رابطده
کیفیت افشا و اطالعرسانی با مديريت سود و محافظهکاری مشروط و نامشروط میپردازد.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
گزارشددگری مددالی اثددربخش ،بدده تددداوم افشددای داوطلباندده ،بددهروز و بددا کیفیددت اشدداره دارد
(مارستون .)6331 ،منافع حاصل از شفافیت و ارائه گزارشهدای اثدربخش ،بهبدود در عملکدرد
مالی شرکت ،مديريت ريسک ،سیستم کنترل داخلی و نقدشوندگی سهام شرکت است (آمبلر
و نیلی .)8119 ،منافع ناشی از بازار سرمايه ،هزينه نمايندگی و هزينه تهیه و گدزارش اطالعدات
مالی ،بر میزان اطالعات ارائه شده در گزارشهدای مدالی اثدربخش ،مدوثر اسدت (برادبدوری و
ديگران .)8119 ،افشای سودمند عموما زمانی ارائه میشوند که شرکت نیاز به تامین مدالی دارد
(میشل و ديگران 6331 ،و ورچیا و وبر .)8111 ،همچنین کیفیت گزارشهای مالی شدرکتهدا
ممکن است با میزان ناقرينگی اطالعاتی رابطه داشته باشد (چانگ و ديگران.)8111 ،
مطابق با تئوری نمايندگی ،ارزيابی کیفیت گزارشگری مالی شرکت به نظارت بر عملکرد و
تصمیمات مديران و ارزيابی میزان همسويی آنها با منافع سدهامداران کمدک مدیکندد (دلدر و
ديگران .)6333 ،گزارشدگری مدالی اثدربخش ،امکدان تحدت تداثیر قدرار دادن بدازار و کداهش
هزينههای حقوقی شرکت را ايجاد میکند (لو و ديگران .)6338 ،همچندین گزارشدگری مدالی
اثربخش موجب مطرح شدن و تحلیل بیشتر شرکت در بازار داخلی میشود و امکدان ورود بده
بازار خارجی و جذب سرمايهگذاران بینالمللی را فراهم میکند .شرکتهای بدا نقدشدوندگی
پايین به منظور جذب سرمايهگدذاران و افدزايش نقدشدوندگی سدهام ،افشدای بدا کیفیتدی ارائده
میکنند (رودريگز .)8161 ،ارائه گزارش های با کیفیت منجر به افزايش صحت ارزشگدذاری
شرکتهای کوچک و متوسط که در بازارهای بزرگ پذيرفته نشدهاند يدا کمتدر مدورد توجده
هستند ،میشود (اگرول و ديگران 8115 ،و برنان و تامروسکی .)8111 ،بوشدی و میلدر ()8119
نشان دادند که شرکتهای با کیفیت گزارشگری باال ،بهتر ارزشگذاری میشوند.
ناقرينگی اطالعاتی بین مديران و مالکدان ،قیمدت پیشدنهادی سدرمايهگدذاران بدرای سدهام را
کاهش میدهد .همچنین مديران با دستکاری اقالم حسابداری مبنای قراردادها ،باعث باال رفتن
هزينه های نمايندگی و کاهش ارزش شرکت میشدوند (الفوندد و واتدز .)8115 ،بدراين اسداس
انگیزه ارائه اطالعات با کیفیت باال به وجود میآيد .افزايش کیفیت اطالعات حسابداری ارائده
شده در صورتهای مالی از طريق محافظهکاری و کاهش ناقرينگی اطالعاتی میسر است (بدال
و شیواکومار .)8111 ،مديران برای گزارش اخبار خوب ،محافظهکارانه عمل میکنند (از قبیدل
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گزارش بهموقدعتدر زيدانهدا نسدبت بده سدودهدا) .هدمچندین قراردادهدای بددهی مدديران را بده
محافظهکاری تشويق مدیکندد (واتدز و زيمدرمن .)6395 ،بندابراين حسدابداری محافظدهکارانده
نظارت بر رفتار مديريت را همانند ساز و کارهای راهبری شرکتی کارا (مانند نظدارت اعددای
هیات مديره ،تحلیلگران مالی و سدرمايهگدذاران) ،تسدهیل مدیکندد (گارسدیا الرا و ديگدران،
 .)8119جريان های اطالعاتی که کمتر قابل تايید هسدتند ،ممکدن اسدت بده راحتدی دسدتکاری
شوند و در نتیجه سودمندی پايینی داشته باشند و باعدث کداهش ثدروت سدهامداران و مدديران
شوند .بنابراين افشای با کیفیت باال نیاز به محافظهکاری مشروط (که مربوط به درجه تايید بداال
برای شناسايی اخبار خوب در مقايسه با اخبار بد است) و محافظهکاری نامشروط محدود (کده
مستقل از اخبار و مربوط به تالش هدای خوشدبینانه مدديريت اسدت) دارد (برادبدری و ديگدران،
.)8119
به احتمال زياد شرکت های دارای افشای حسابداری با کیفیت پايین به اعمال محافظهکاری
نامشروط ،بهمنظور پیشبرد اهداف مديريتی خود دست میزنند؛ برای مثال در مواقع زياندهدی
و کاهش شديد قیمت سهام ،مديران ممکن است تمايل به ثبت کمتر از واقع ارزش دارايیهدا
داشته باشند تا از روش حساب شويی اقدام به مديريت سدود کنندد و در نتیجده سدود دورههدای
آتی را باال ببرند (جیراپرن و ديگران .)8115 ،همچنین ممکن است از محافظهکاری نامشدروط
برای کاهش ريسک دعاوی حقوقی و دستیابی به بهترين شیوه تامین مالی استفاده شود (کدوپنز
و پیک .)8111 ،جايگزينی مديريت ،قرارداد پاداش مدديريت ،آيندده شدرکت و قیمدت سدهام
شرکت به شددت تحدت تداثیر صدورت هدای مدالی ارائده شدده و اطالعدات حسدابداری مبندای
قراردادها است (الفوند و واتز)8115 ،؛ از اين رو شدرکتهدا مشدوقهدای مهمدی بدرای اعمدال
محافظهکاری و کاهش مديريت سود دارند.
ريچاردسون( ) 6335در مطالعه خود به بررسی رابطه بین ناقرينگی اطالعاتی و مديريت سود
پرداخت .ن تايج حاصل نشانگر رابطه مثبت و معنادار بین نداقرينگی اطالعداتی و مدديريت سدود
است .گراهام و ديگران ( )8111نشان دادند که شرکتها برای کداهش نداقرينگی اطالعداتی و
کاهش ريسک سهام ،اقدام به افشای اطالعات حسابداری سودمند میکنند .الندگ و النددهوم
( )6333دريافتند که شرکتهای با عملکرد مطلوب ،تمايل زيادی بده ارائده افشدای بدا کیفیدت
دارند .رودريگز ( )8161در مطالعه خود دريافت کده محافظدهکداری نامشدروط در شدرکتهدا
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بزرگ ،دارای اهرم باال ،رشد پايین ،ريسک دعاوی حقوقی باال و شهرت پايین ،بیشتر اسدتفاده
میشود .الفوند و واتز ( )8115به بررسی رابطه ناقرينگی اطالعاتی و محافظهکداری پرداختندد.
نتايج حاصل از اين پژوهش نشدان داد کده نداقرينگی اطالعداتی بده طدور مثبدت بدا حسدابداری
محافظهکارانه مرتبط است و ناقرينگی اطالعاتی محافظهکاری را تحت تاثیر قرار میدهد .چدی
و وانگ ( )8161به بررسی رابطه بین ناقرينگی اطالعاتی و حسابداری محافظهکارانه پرداختند.
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که محافظهکاری ناقرينگی اطالعاتی را کاهش میدهدد.
اياتريدز ) 8166( ،به بررسی رابطه بین کیفیدت افشدای حسدابداری و محافظدهکداری مشدروط و
نامشروط پرداخت .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد کده شدرکتهدای بدا کیفیدت افشدای
باالتر کمتر اقدام به مديريت سود میکنندد و محافظدهکداری مشدروط بداالتر و محافظدهکداری
نامشروط پايین تری دارند.
نوروش و حسینی ( ) 6355رابطه بین کیفیت افشای شرکتی (شامل قابلیت اتکداء و بده موقدع
بودن) و مديريت سود را بررسی کردند .يافتههای اين تحقیق نشان داد که بدین کیفیدت افشدای
شرکتی و مديريت سود رابطده منفدی و معنداداری وجدود دارد .سدتايش و ديگدران ( )6331بده
بررسی رابطه بین کیفیت افشا و نقدشوندگی و هزينه سدرمايه پرداختندد .نتدايج حاصدل از ايدن
پژوهش نشان داد که بین اندازه شرکت و نقدشوندگی سهام آن رابطه معنداداری وجدود دارد؛
اما رابطه معناداری بین کیفیت افشا و نقدشوندگی جاری و آتی شرکت وجود نددارد .لطفدی و
حاجیپور ( )6353به بررسی رابطه بین محافظهکاری و خطدای مدديريت در پدیش بیندی سدود
پرداختند .نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که بین حسدابداری محافظدهکارانده و خطدای
مديريت در پیشبینی سود رابطه منفی وجود دارد.
تدوین فرضیهها
اقالم تعهدی اختیاری و کیفیت افشای باال
افشای با کیفیت ،اطالعاتی در رابطه با رفتار مديريت ،تصمیمگیریها و فعالیتهای شدرکت
فراهم می کند و در نتیجه به استفادهکنندگان در پیشبینی عملکرد آتدی شدرکت و تصدمیمات
سرمايهگذاری کمک میکند .افشدای باکیفیدت باعدث کداهش نداقرينگی اطالعداتی مدیشدود
(گلوسدتن و میلگددرام6351 ،؛ چانددگ و ديگددران 8111 ،و ولکددر .)6331 ،در صددورت کدداهش
ناقرينگی اطالعاتی میان مديران و سرمايهگذاران ،امکان مديريت سود کاهش میيابد (تدرومن
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و تیتمن)6355 ،؛ زيرا ناقرينگی اطالعاتی باعث افزايش مديريت سود میشدود (ريچاردسدون،
 .)6335بنابراين ارائه افشای با کیفیت باال ،به طور بالقوه تمايل به کاهش مديريت سود را نشدان
میدهد.
فرضیه یک :شرکتهای با کیفیت افشای باالتر ،اقالم تعهدی اختیاری پايینتدری گدزارش
میکنند.
محافظهکاری و کیفیت گزارشگری
محافظهکاری يک اصل حسدابداری مهدم بدرای قدرنهدا بدوده اسدت (باسدو 6339 ،و واتدز و
زيمرمن .)6351 ،محافظهکاری به عنوان "تمايل حسابداران برای فراهم کردن درجه بدااليی از
قابلیت تايید برای شناسايی اخبار خوب به عنوان سود در مقايسه با شناسايی اخبار بد بده عندوان
زيان" تعريف شده است (باسدو .)6339 ،نوشدته هدای حسدابداری دو ندوع از محافظدهکداری را
شناسددايی کردنددد )6( ،حسددابداری محافظددهکاراندده مشددروط و ( )8حسددابداری محافظددهکاراندده
نامشروط .حسابداری محافظه کارانه مشروط يعنی درجه بداالی قابلیدت تايیدد مدورد نیداز بدرای
شناسايی اخبار خوب (باسو )6339 ،و محافظهکاری نامشدروط يعندی شناسدايی سدريع زيدانهدا
صرف نظر از خبر خوب يا بد اقتصادی است (کیانگ.)8119 ،
مديران برای بهبود در میزان پاداش و ثروت خدود و يدا بهبدود در جنبدههدای مدالی شدرکت،
ممکن است اقدام به بیشنمايی دارايیها و سودها و کمنمايی بدهیها کنند .محافظهکداری بده
کمنمايی دارايیها و سودها و خنثیسازی رفتار فرصتطلبانه مديران تمايل دارد (واتز.)8113 ،
محافظهکاری نامشروط با مالیات ،دعاوی حقوقی و منفعتطلبی مديران رابطه دارد (رودريگز،
 ،)8161که ايدن موضدوع ارزش اطالعدات گدزارش شدده را پدايین مدیآورد (بدال و ديگدران،
 .)8115بددرای مثددال محافظددهکدداری نامشددروط ممکددن اسددت بدده روش اسددتهال  ،يددا روش
ارزشگذاری سهام مربوط باشد کده اهدداف مدديريتی يدا فرصدتطلباندهای را فدراهم مدیکندد.
بنابراين ممکن است محافظهکاری نامشروط در گزارشگری مالی اخدالل ايجداد کندد و باعدث
تصمیمات اقتصادی سوگیرانه و ناکارا شود (بال و شیواکومار .)8111 ،همچنین محافظهکداری
نامشروط به منظور دستیابی به شیوه بهتر تامین مالی ،دستیابی بده سدود هددف ،نهفدتن انتقداالت
معکوس در اقالم مالی شرکت و تصمیمات بد اقتصادی به کار میرود (کدوپنز و پیدک8111 ،
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و بورگستالر و ديگران .)8111 ،تنها محافظهکاری مشروط می تواند کارايی قراردادها را بهبدود
دهد (باسو .)8111 ،شرکت های با هزينه قراردادهای باال ،استفاده از محافظهکداری مشدروط را
در گزارشگری مالی خود در پیش میگیرند (کیانگ .)8119 ،بنابراين محافظهکداری مشدروط
بددر ارتبدداط ارزشددی و سددودمندی اطالعددات گددزارش شددده تمرکددز دارد و مددورد تقاضددای
سرمايه گذاران است؛ زيرا اين نوع محافظهکاری ديدی روشن از نقاط قدرت و ضعف شرکت
ارائه میدهد و به قداوت صحیح و انتخاب سرمايهگذاری کارا کمک میکند (گای و ورچیا،
 .)8119محافظددهکدداری مشددروط بددهخصددوص در زمددانهددايی از قبیددل صدددور سددهام و بدددهی
سرمايهای ،پذيرش در بورس ،يا زمانی که هدف حمايت از سرمايهگذاران موجود است ،مورد
استفاده قرار میگیرد (بال و ديگران8111 ،؛ بوشمن و پیوترسکی 8111 ،و فرانسیس و واندگ،
 .)8115بنابراين محافظهکاری مشروط و نامشروط نمیتوانند به عنوان جانشین يکدديگر باشدند
(باسو .)8111 ،در مقابل ممکن است آنها رابطه معکوس بدا يکدديگر داشدته باشدند (کیاندگ،
 8119و واندر.)8119 ،
فرضیه دو :شرکتهای با کیفیت افشای باال ،محافظهکاری مشروط باالتر و محافظدهکداری
نامشروط پايینتری در مقايسه با شرکتهای با کیفیت افشای پايین اعمال میکنند.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر روششناسی اثباتگرايی ،از نظر هددف پژوهشدی کداربردی ،از نظدر
نوع شبهآزمايشی و روش آن همبستگی است .نتايج حاصل از اين پژوهش میتواند برای طیف
گستردهای از جمله سرمايهگذاران ،سهامداران ،تحلیلگران مالی و پژوهشگران مفید باشد.
مدلهای پژوهش
ئئئئ مدل مورد استفاده در اين پژوهش برای بررسی رابطده بدین کیفیدت افشدا و میدزان اقدالم
تعهدی اختیاری ،مبتنی بر مطالعه تندلو و وانسترال ( )8111است.
مدل (:)6
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 :اقالم تعهدی اختیاری،
 :متغیری سداختگی اسدت کده کیفیدت اطالعدات حسدابداری گدزارش شدده را نشدان
میدهد .اگر کیفیت گزارشگری مالی باالتر از میانگین باشد ،برابر با يک و در غیر اينصورت
صفر در نظر گرفته میشود.
 :جريان نقد حاصل از عملیات،
 :لگاريتم طبیعی کل دارايیها و
 :نرخ بازده کل دارايیها (سود خالص تقسیم بر کل دارايیها) است.
مدل مورد استفاده برای بررسدی رابطده بدین کیفیدت افشدا و محافظدهکداری ،مبتندی بدر مددل
رودريگز ( )8161و اياتريدز ( )8166است.
مدل (:)8

 :اقالم تعهدی اختیاری (قدرمطلق)،
 :متغیری ساختگی که نشان دهنده عالمت جريان نقد است .اگر عالمت جريدان نقدد
منفی باشد ،برابر يک و در غیراينصورت صفر در نظر گرفته میشود،
 :جريان نقد حاصل از عملیات که با استفاده از کل دارايیها هم مقیاس شده است،
ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و محافظهکاری مشروط از طريق

نشان داده میشود.

مثبت بودن اين ضريب به اين معنا است که شرکتهای با کیفیت افشدای بداال ،محافظدهکداری
بیشتری در مقايسه با شرکتهای با کیفیت افشای پايین اعمال میکنند.
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برای به دست آوردن ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و محافظهکاری نامشروط از متغیر
 UCاستفاده شد .متغیر  UCبا استفاده از مدل ( )3انددازهگیدری مدیشدود (مطدابق بدا پدژوهش
رودريگز.)8161 ،
مدل ()3

و

از برازش مدل ( )8به دست میآيند.
برابر نسبتی از شرکتها است که اطالعات حسابداری با کیفیتی افشدا

و جريان نقد منفی گزارش کردهاند.
رودريگز ( )8161نشان داد که محافظدهکداری نامشدروط مسدتقل از اخبدار اسدت ،پدس تنهدا
محافظهکاری مشروط اطالعات جديدی فراهم مدیکندد.

بدرای انددازهگیدری

اقالم تعهدی که مستقل از اخبار خوب يا بد هستند ،استفاده میشود (واندر .)8119 ،اين متغیدر
رابطه معکوسی با محافظهکاری نامشروط دارد.
اندازهگیری کیفیت افشای مالی
برای سنجش کیفیت افشا از امتیاز داده شده به هدر شدرکت توسدط سدازمان بدورس و اوراق
بهادار تهران استفاده شد .معیار بهموقع بودن بر اساس زمان ارسال اطالعات توسدط شدرکت در
مقاطع تعیین شده در دستورالعمل افشای اطالعدات و بدا لحدام نمدودن میدزان تداخیر در ارسدال
اطالعات ،محاسبه میشود .میزان نوسانات و تغییدرات در پدیشبیندیهدای ارسدالی و هدمچندین
تفاوتهای میان مبالغ پیشبینی شده و عملکرد واقعی حسابرسی شده ،معیار قابلیت اتکا اسدت.
در پژوهش حاضر اين متغیر در قالب متغیر ساختگی (به صورت  1و  )6بهکدار رفتده اسدت؛ در
نتیجه برای تبديل امتیاز کلی کیفیت افشا به متغیر مورد استفاده اين گونه عمل میشود که اگدر
امتیاز کلی سال -شرکت مورد نظر از میانگین امتیاز همه شرکتها برای آن سال بداالتر باشدد،
عدد يک و در غیر اين صورت عدد صفر منظور میشود.
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محاسبه اقالم تعهدی اختیاری
اقالم تعهدی اختیاری معادل تفاوت بین مجموع اقالم تعهددی و اقدالم تعهددی غیراختیداری
است .به منظور برآورد اقالم تعهددی غیراختیداری ،ابتددا مددل عرضدی مقطعدی جدونز بدرازش
میشود .اين مطالعه از باقیمانده مدل رگرسیونی ( )4بده عندوان انددازه اقدالم تعهددی اختیداری
استفاده میکند (مطابق با پژوهشهای قبلی مانند بارتو و ديگران8116 ،؛ کوثری و
ديگران 8114 ،وگومز و ديگران.)8111 ،
مدل (:)4

 :مجموع اقالم تعهدی در سال  tکه با جمع دارايیهای سال  t-1هم مقیاس شدهاند.
در اين پژوهش برای محاسدبه مجمدوع اقدالم تعهددی از روش جريدان وجدوه نقدد اسدتفاده
میشود .در روش جريان وجوه نقد ،مجموع اقالم تعهدی (

) به ترتیب زير محاسبه میشود:

مدل (:)5

 :سود قبل از اقالم غیرمترقبه و عملیات غیر مستمر،
 :جريان های نقدی عملیاتی که براساس معادله زير به دست می آيد:
= جريان نقد عملیاتی بر اساس صورت جريان نقد +سود سهام پرداخت شده +بدازده
سرمايه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی  +جربان نقد مربوط به مالیات.
 :کل دارايیها در سال ،t-1
 :تغییر در درآمد سال  tکه با استفاده از جمع دارايیهای سال  t-1هم مقیاس شدده
است.
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اموال ماشین آالت و تجهیزات سال  tکه با استفاده از جمع دارايیهدای سدال t-1

هم مقیاس شده است.
جزء خطای مدل است.
جامعه و نمونه آماری
دوره مورد بررسی در اين پژوهش  1سال از شدامل سدالهدای  6354تدا  6353اسدت .جامعده
آماری پدژوهش شدرکت هدای پذيرفتده شدده در بدورس اوراق بهدادار اسدت کده شدرکتهدای
واسطهگری مالی به دلیل متفاوت بودن ماهیت فعالیتشان حذف شدهاند .نمونه مدورد بررسدی
در اين پژوهش شرکتهايی است که مجموعه شرايط زير را دارا باشند:
شرکت قبل از سال  53در بورس پذيرفته شده باشد.
سال مالی شرکت منتهی به پايان اسفند ماه باشد ،در طی دوره مدورد مطالعده توقدف فعالیدت
نداشته باشند و سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
حداقل  91روز معامالتی در طی سال داشته باشد.
با توجه به شرايط باال تعداد  618شرکت ( 168سال -شرکت) به روش حدذف سیسدتماتیک
برای انجام پژوهش انتخاب شد .دادههای مورد نیاز با استفاده از نرم افزار تدبیرپرداز ،نرم افدزار
رهآورد نوين ،سايت سازمان بورس و صورتهای مالی شرکتها بدرای دوره زمدانی  6353تدا
 6353استخراج شد.
یافتههای پژوهش
برای تجزيه و تحلیل داده های سری زمانی مورد بررسی از روش رگرسیون حدداقل مربعدات
معمولی ( )OLSاستفاده شد .داده های جمدع آوری شدده بده عندوان ورودی ندرم افدزار SPSS

نگارش  61مورد استفاده قرار گرفت و در رابطه با فرضدیههدای پدژوهش آزمدونهدای آمداری
مربوط انجام شد.
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آمارههای توصیفی
آمارههای توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در نگاره ( )6ارائه شده است.
نگاره ( :)1آمارههای توصیفی
آماره

میانگین

خطای استاندارد

کمینه

بیشینه

رتبه کیفیت افشا

18/11

84/115

-61

33

قدرمطلق اقالم تعهدی اختیاری ()DAC

1/615

1/135

1/11

1/96

1/638

1/648

-1/31

1/11

1/443

8/11

-1/45

3/15

دارايیها (لگاريتم طبیعی)

63/851

6/35

61/98

69/93

سود خالص

886431

918941

-6611111

9911111

متغیر

جريان نقد عملیاتی (تقسیم شده بر کل
دارايیها)
سود خالص (تقسیم شده بر کل
دارايیها)

آزمون فرضیه یک
برای بررسی رابطه بین کیفیت افشا و میزان اقالم تعهدی اختیاری از مددل ( )6اسدتفاده شدد.
نتايج حاصل از برازش اين مدل در نگاره ( )8نشان داده شده است .با توجه بده آمداره ( Fبرابدر
 )69/839میتوان نتیجه گرفت مدل در سطح خطای  6درصد معنادار اسدت و آمداره دوربدین-
واتسون (برابر  )6/165از نبود خودهمبستگی اطمینان میدهد .ضريب تعیدین مددل برابدر بدا 61
درصد است که نشان میدهد ،حددود  61درصدد از تغییدر در متغیدر وابسدته توسدط متغیرهدای
مستقل تبیین میشود .با توجه به آماره  tو سطح معناداری نتیجه گیری میشود که همه متغیرها
غیر از  AQ*ROAدر سطح خطای  1درصد معنادارندد .ضدريب متغیدر کیفیدت افشدا برابدر بدا
 -1/934است که در سطح خطای کمتر از  6درصد معندادار مدیباشدد .عالمدت منفدی ضدريب
متغیر کیفیت افشا ،بیانگر وجود رابطه منفی بین کیفیدت افشدا و میدزان اقدالم تعهددی اختیداری
است؛ يعنی با افزايش کیفیت افشا میزان اقالم تعهدی اختیاری کاهش میيابد .اين نتیجه مشدابه
با يافته مقاله ندوروش و حسدینی ( )6355اسدت ،هرچندد در ايدن پدژوهش از مددل رگرسدیونی
متفاوت و دادههای مربوط به دورهای متفاوت استفاده شد.
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نگاره ( :)٢نتایج حاصل از برازش مدل ()1
مدل 1

ضریب

آماره t

سطح معناداری

مقدار ثابت

6/138

86/515

1/111

AQ

-1/934

-1/136

1/111

AQ*OCF

-1/114

-4/554

1/111

AQ*LN

-1/983

-3/113

1/111

AQ*ROA

1/591

1/354

1/381

قدرت مدل

اعتبار مدل

R=1/363

=6/165آماره دوربین واتسون

R 2=1/618

=آماره ANOVA (F)69/839

 R 2= 1/131تعديل شده

 =1/111معناداری مدل

آزمون فرضیه دو
برای بررسی رابطه بین کیفیت افشا و محافظهکاری مشروط از مدل رگرسدیونی ( )8اسدتفاده
شد .نتايج حاصل از برازش مدل مذکور در نگاره ( )3نشان داده شده است .با توجه به آماره F

(برابر  )61/633میتوان نتیجه گرفت که مدل در سطح خطای  1درصد معنادار اسدت و آمداره
دوربین -واتسون (برابر  )6/193از نبود خودهمبستگی اطمیندان مدیدهدد .ضدريب تعیدین مددل
حدود  61درصد است که بیان میکند حدود  61درصد از تغییرات متغیر وابسدته توسدط متغیدر
مستقل تبیین میشود .با توجه به آماره  tو سطح معناداری میتوان بیدان کدرد کده مقددار ثابدت
مدل و متغیرهای مدل شدامل  CFD*OCF ،OCFو  AQ*OCF*CFDدر سدطح خطدای 1
درصد معنادارندد .ضدريب متغیدر  AQ*OCF*CFDنشدان دهندده رابطده بدین محافظدهکداری
مشروط و کیفیت افشا است .همانطور که مشاهده میشود اين ضريب مثبت ( )1/416و دارای
آماره  tبرابر با  8/419است که در سطح خطای کمتر از  1درصد معنادار است .به ايدن ترتیدب
نتیجهگیری می شود که بین کیفیت افشا و محافظهکاری مشدروط در سدطح خطدای کمتدر از 1
درصد رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
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نگاره :3نتایج حاصل از برازش مدل ()٢
مدل ٢

ضریب

آماره t

سطح معناداری

مقدار ثابت

1/418

61/189

1/111

CFD

-1/836

-1/634

1/541

OCF

1/119

8/36

1/114

CFD*OCF

-1/811

-3/685

1/118

AQ

1/646

1/431

1/181

AQ*CFD

-1/614

-1/844

1/519

AQ*OCF

-1/816

-1/613

1/511

AQ*OCF*CFD

0/451

٢/454

1/164

قدرت مدل

مفروضات مدل

R=1/41

=6/193آماره دوربین واتسون

R 2=1/61

=آماره ANOVA (F)61/633

R 2= 1/61اصالح شده

 =1/111معناداری مدل

در ادامه جهت بررسی رابطه بین محافظهکاری نامشروط و کیفیت افشا از مقادير بتای مربوط
به دو متغیر  ) ( AQو  ) ( AQ*CFDاستفاده میشود .مقددار

مطدابق بدا

مدل ( )3برابر با  1/634بهدست میآيد .ارزش مثبت اين متغیر نشان میدهد که شرکتهای بدا
کیفیت افشای باال ،محافظهکاری نامشروط پايینی اعمال میکنند .در نتیجده بدا توجده بده مثبدت
بودن مقدار

میتوان نتیجه گرفت که در جامعه مورد بررسی بین کیفیت افشدا

و محافظه کاری نامشروط رابطه معکوس وجود دارد و با افزايش کیفیت افشدا در شدرکتهدای
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میزان محافظهکاری نامشروط پايین میآيد.
نتیجهگیری
کیفیت افشا و ارائه گزارشهای مالی مربوط و قابل اتکا ،از جمله موضوعات مهم در حدوزه
مالی و حسابداری است .شرکتها می توانند از طريق ارائده گدزارش هدای مدالی بدا کیفیدت بده
ارزش بهتری دست يابند و مورد توجه تحلیلگران و سرمايهگذاران قرار گیرند .گدزارشهدای
مالی با کیفیت به ارزيابی عملکرد مديران و تصمیمات سرمايهگذاری صحیح کمک مدیکندد.
کیفیت اطالعات حسابداری میتواند از طريق اعمال محافظدهکداری و کداهش مدديريت سدود
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افزايش يابد .در اين پژوهش فرض شد که رعايت الزامات افشا منجر به کاهش مدديريت سدود
میشود و شرکت های با کیفیدت افشدای بداال اقددام بده اعمدال محافظدهکداری مشدروط بدااليی
میکنند .برای اندازهگیری کیفیت افشا ،از رتبه کلی داده شدده بده شدرکتهدا توسدط سدازمان
بورس و اوراق بهادار و برای اندازهگیری مديريت سود ،از اقالم تعهدی اختیاری استفاده شدد.
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که با افزايش کیفیت افشدا ،میدزان مدديريت سدود (اقدالم
تعهدی اختیاری) کاهش میيابد .به عبارت ديگر شرکت هايی که الزامات افشای اطالعدات را
رعايت میکنند ،کمتر اقدام به مديريت سود مینمايند .اين يافته مشابه با يافتههای پژوهشهای
قبلی از قبیل ترومن و تیتمن ( ،)6355ريچاردسدون ( ،)6335شداو ( ،)8113تنددلو و وانسدترالن
( ،)8111نوروش و حسینی ( )6355و اياتريدز ( )8166است .با آزمون فرضیه دوم پژوهش اين
نتیجه به دست آمد که با افزايش کیفیت افشا میزان اعمال محافظهکاری مشروط و نامشروط به
ترتیب افزايش و کاهش میيابد .به عبارت ديگر شرکتهايی که الزامات افشدای اطالعدات را
رعايت میکنند ،سعی در کاهش ناقرينگی اطالعات و ارائه اطالعات محافظهکارانه دارند .اين
نتیجه مشابه با يافتههای قبلی از قبیدل کیاندگ ( ،)8119گدای و ورچیدا ( ،)8119چدی و واندگ
( ،)8161اياتريدز ( )8166و رودريگز ( )8161است .همچنین نتايج پژوهش نشان داد کده بدین
محافظددهکدداری مشددروط و نامشددروط رابطدده معکددوس وجددود دارد و شددرکتهددای بددا کیفیددت
گزارشگری باال کمتر اقدام به اعمال محافظهکاری نامشروط میکنند که اين نتیجه نیز مشابه بدا
يافته های قبلی ار قبیل کیانگ ( ،)8119وانددر ( ،)8119رودريگدز ( )8161و اياتريددز ()8166
است.
مديريت سود پايین و اعمال محافظهکاری مشروط از جمله ويژگیهای اطالعات حسابداری
با کیفیت است؛ با توجه به رابطه بین اين ويژگیها و رتبه کیفیت افشای اطالعدات ،الزم اسدت
سرمايهگذاران و تحلیل گران بده رتبده کیفیدت افشدا بده عندوان معیداری بدرای سدنجش کیفیدت
اطالعات (میزان مديريت سود و اعمال محافظهکاری مشدروط) توجده کنندد و بدر ايدن اسداس
تصمیمات سرمايهگذاری خود را اتخاذ کنند .زيرا شرکتهای بدا رتبده کیفیدت افشدای بداالتر،
مديريت سود کمتری اعمال میکنند و محافظدهکداری مشدروط آنهدا بداالتر اسدت ،در نتیجده
ريسک اطالعاتی آنها پايینتر و ناقرينگی اطالعداتی در مدورد آنهدا کمتدر اسدت .هدمچندین
پیشنهاد میشود سازمانها و نهادهای فعال در بازار سرمايه رتبهبندیهای جامعتدری از کیفیدت
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افشای اطالعات ارائه دهند تا به سرمايهگذاران در گزينش گزينههدای سدرمايهگدذاری کمدک
بیشتری شود.
در اين پژوهش از امتیاز کلی کیفیت افشای سال -شرکتها استفاده شد؛ پیشنهاد میشود در
پژوهشهای آتی از امتیازهای به موقع بودن و قابل اتکا بدودن بده صدورت جداگانده اسدتفاده و
رابطه آنها با مديريت سود و محافظهکاری بررسی شود .همچنین ساير جنبدههدا و سدنجههدای
کیفیت افشا ،افزون بر امتیاز سازمان بورس ،مورد بررسی قرار گیرد.
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