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چکیده
محافظه کاری ،یك ویژگي مهم در کیفیت باالی گزارشگری است و اغلب شرکت ها برای دستیابي به
کیفیت گزارش های خود از آن استفاده مي کنند .این پژوهش ،به مطالعه ارتباط محافظهکاری
حسابداری ،ساختار سرمایه و پرداخت سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران مي پردازد .هدف پژوهش حاضر بررسي فرضیه های محافظه کاری با ساختار سرمایه و پرداخت
سود به سهامداران است .در راستای تحقیق این هدف ،دو فرضیه اصلي طراحي و با انتخاب شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي بازده زماني  5ساله  8319 ،الي  ، 8393آزمون شده است.
روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های پژوهش ،روش داده های ترکیبي است .نتایج حاصل
از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان مي دهد که بین محافظهکاری مشروط و ساختار
سرمایه رابطه منفي و معنادار وجود دارد و بین محافظهکاری غیرمشروط و ساختار سرمایه رابطه مثبت و
معنادار وجود دارد .بنابراین ،فرضیه اول پژوهش در سطح اطمینان  95درصد پذیرفته شد و همچنین
نتایج بیان مي کند که بین محافظهکاری مشروط و پرداخت سود سهام بین سهامداران رابطه منفي و
معنادار وجود دارد .بین محافظه کاری غیرمشروط و پرداخت سود سهام بین سهامداران رابطه منفي و

معنادار وجود دارد .بنابراین ،فرضیه دوم پژوهش در سطح اطمینان  95درصد پذیرفته مي شود.
واژگان کلیدی :محافظه کاری  ،ساختار سرمایه  ،پرداخت سود سهام
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مقدمه
است که نفوذ آن درحسابداری سابقه ای طوالني دارد .رویه
یکي از مفاهیم مؤثر در گزارشگری مالي شرکت ها ،محافظه
های حسابداری محافظه کارانه ،مدیران را از رفتار فرصت طلبانه و خوش بیني بیش از حد در ارائه سود باز مي دارد ( مهراني و
همکاران .) 8319 ،محافظه کاری در حسابداری به عنوان عدم تقارن زماني در شناسایي اخبار خوب در مقابل اخبار بد ،در
صورت های مالي تفسیر شده است .در مفاهیم نظری حسابداری ،محافظه کاری به عنوان عکس العملي محتاطانه در قبال عدم
اطمینان و به منظور حمایت از حقوق و ادعاهای صاحبان سهام و اعتباردهندگان تعریف شده است .به طوری که برای شناسایي
اخبار خوب درصورت های مالي نسبت به اخبار بد ،سطح باالتری از قابلیت رسیدگي ( تاییدپذیری) را الزامي مي نماید.
سود سهام  ،قسمتي از سود قابل تقسیم شرکت است که به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومي صاحبان سهام به سه
شکل شامل ،سود سهام نقدی ،سود سهام غیر نقدی و سود سهام جایزه بین سهامداران تقسیم مي شود .معموال سود به نسبت
مساوی به سهام تعلق مي گیرد ،مگر اینکه در اساسنامه در مورد تقسیم سود  ،امتیاز خاصي برای گروهي از سهام منظور شده
باشد(دواني8311 ،8ص  .)99از طرف دیگر خوشبیني مدیران نسبت به واحد تجاری موجب ميشود که دارایيها و درآمد
بیشتر از واقع بیان شود .با توجه به آن چه ذکر شده  ،دراین پژوهش  ،رابطه محافظه کاری با ساختار سرمایه و سود سهام
پرداختني در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  ،مورد بررسي قرار مي گیرد.
بیان مساله
محافظهکاری حسابداری را ميتوان بهعنوان گرایش حسابداری به بکارگیری درجه باالتری از تائیدپذیری برای شناسایي اخبار
خوب در مقایسه با اخبار بد تعریف کرد .تحقیقات اخیر باسو )2995(2و بیور و رایان )2995(3محافظهکاری را به دو نوع
مشروط و نامشروط تقیسم کردند .باسو( )8991بیان مي نماید که  ،محافظه کاری تاییدپذیری متفاوت برای شناسایي درآمدها
و هزینهها است  ،که منجر به کم نمایي سود و دارایيها ميشود .در پایان قرن نوزدهم در انگلیس و در پایان دهه اول قرن
بیست در آمریکا  ،حسابداری به شکل جدید خود رشد نمود .محافظهکاری به تدریج تبدیل به یك بخش دروني حسابداری در
ادامه این قرن شد که به نظر یکي از کاربردهایش مربوط به قراردادهای تقسیم بازدهي میان دارندگان حقوق و ادعاهای
متفاوت شرکت بود .در هنگام تسویه ورشکستگي  ،حسابداران همه زیان ها را قبل از توزیع سود شناسایي ميکردند .هدف ،
اطمینان از این مورد بود که در تسویه ابتدا به افرادی که در تسویه اولویت دارند پرداخت صورت گیرد .خوشبیني مدیران
نسبت به واحد تجاری موجب ميشود که دارایيها و درآمد بیشتر از واقع بیان شود .همچنین به دلیل حساسیت و اهمیت
باالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران  ،ما را برآن داشته که در این تحقیق به بررسي ارتباط محافظهکاری حسابداری ،
ساختار سرمایه و پرداخت سود سهامداران شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران بپردازیم.
اهمیت موضوع
باتوجه به اینکه همه منافع اتخاذ رویکرد محافظهکارانه هزینههای نیز دارد که مهمترین آن کاهش انتظارات از عملکرد آتي
واحد تجاری خواهد بود .فلتام ( )2999در تحقیقي در این زمینه بیان کرد که محافظهکاری نامشروط باعث کاهش خالص
ارزش دارایيهای گزارش شده مي باشد ،در صورتي که محافظه کاری مشروط منجر به کاهش انتظارات از عملکرد آتي ميشود.
زیرا محافظه کاری مشروط با زودتر شناسایي کردن اخبار بد و نامساعد نسبت به اخبار خوب و مساعد ،تصویری نامناسب از
وضعیت واحد تجاری ارائه مي کند .پایین بودن انتظارات از عملکرد آتي ،ارزش کمتر اوراق بهادار شرکت را به دنبال خواهد
داشت .زیرا تحلیلگران و سرمایه گذاران بازار ،تا حدودی اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالي را در نظر ميگیرند ولي قادر
به انعکاس کامل آن نیستند.
کاری8
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همچنین سود سهام نقدی هر سهم به نوعي حاوی پیام خاص خود به بازار است .شرکتها صرفا زماني سود سهام نقدی خود را
افزایش ميدهند که انتظار افزایش در سودهای آتي را داشته باشند ،در غیر این صورت سود سهام نقدی افزایش داده شده باید
به سطح اولیه خود کاهش یابد .بنابراین افزایش سود سهام نقدی حامل پیامي برای بازار است مبني بر اینکه انتظار ميرود
عملکرد شرکت بهبود یابد.
با توجه به مطالب بیان شد ه یکي از مهمترین مزایا و منافع اتخاذ رویکرد محافظه کاری حسابداری ،کاهش فشارها و تهدیدات
رقابتي ميباشد و در مقابل مهمترین هزینه اتخاذ این رویکرد کاهش انتظارات سهامداران و سرمایهگذاران از عملکرد آتي واحد-
های و در نتیجه کاهش ارزش بازار اوراق بهادار واحد تجا ری خواهد بود .باتوجه به تاثیرات و پیامدهایي که اعمال محافظهکاری
حسابداری در گزاشگری مالي ميتواند به همراه داشته باشد ،به نظر ميرسد انجام پژوهش در زمینه تاثیر محافظهکاری
حسابداری بر ساختار سرمایه و پرداخت سود سهامداران و پاسخ به سوالت مطرح شده ضروری باشد.
پیشینه موضوع
ایکسلي ) 2989( 4در تحقیقي با عنوان اثر محافظه کاری حسابداری بر روی هزینهی سرمایه در سطح بینالمللي به این نتیجه
رسید که کشوهایي با رویکرد حسابداری محافظهکارانه هزینه سرمایه به مراتب کمتر نسبت به بقیه کشورها دارند.
دیآنجلو  )2983(5از فرضیه سود تقسیمي انعطاف پذیر برای نمایش نتایج سود تقسیمي مربوط استفاده کردند .بلو و فولر1
( ) 2991به صورت تجربي و تئوریك نشان دادند که فرضیه سود تقسیمي انعطافپذیر بهراستي یك سیاست بخردانه در سود
تقسیمي ميباشد.
لي و همکاران ( )2983دریافتند هنگامي که نرخ رشد شرکتها افزایش ميیابد نسبت پرداخت سود تقسیمي آنها کاهش
مي یابد .همچنین وجود ارتباط غیر خطي میان نسبت سود تقسیمي و ریسك را به اثبات رسانیدند .به عبارت دیگر زماني که
نرخ رشد شرکت بیشتر (کمتر) از نسبت بازده دارایيها است ،ارتباط میان نسبت سود تقسیمي و ریسك به صورت مثبت
(معکوس) ميباشد.
نتایج تحقیق مهراني و همکاران ( )8311نشان دهنده آن بود که سطح محافظهکاری و یا به عبارتي عددم تقدارن زمداني در
شناسایي اخبار خوب نسبت به اخبار بد ،برای اقالم تعهدی( )ACCو جریانهای نقدی عملیاتي( )CFبه ترتیب برابر بدا  9/249و
 9/911مي باشد .یعني ميتوان نتیجه گرفت که وجود محافظهکاری و یا همان شناسایي سریعتر اخبار خوب ،بیشدتر بده دلیدل
وجود اقالم تعهدی است نه اقالم نقدی .در واقع ،مثبت بودن  β3که طبق گفته باسو معیاری برای سنجش محافظه کاری است،
 11درصد وابسته به اقالم تعهدی است و تنها  22درصد وابسته به اقالم نقدی است.
فخاری و یوسفعليتبار ( ) 8319به بررسي رابطه بین سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتي در شدرکتهای پذیرفتهشدده
در بورس تهران پرداختند .یافتههای پژوهش ایشان نشانگر این است که رابطه معکوس معناداری بین شاخص حاکمیت شرکتي
و تقسیم سود وجود دارد .این یافته بیانگر این موضوع است که شرکتهای بورس از تقسیم سود برای کسدب شدهرت و ایجداد
اعتبار استفاده ميکنند و با وجود ارتباط معنادار حاکمیت شرکتي و تقسیمسود ،تأثیر حاکمیت شرکتي بر تقسیم سود اندد
است.
اهداف تحقیق
محافظه کاری  ،یك ویژگي مهم در کیفیت باالی گزارشگری است و اغلب شرکت ها برای دستیابي به کیفیت گزارش های
خود از آن استفاده ميکنند .یکي از مفاهیم مؤثر در گزارشگری مالي شرکت ها ،محافظه کاری است که نفوذ آن در حسابداری
سابقهای طوالني دارد .رویههای حسابداری محافظه کارانه  ،مدیران را از رفتار فرصتطلبانه و خوش بیني بیش از حد در ارائه
سود باز ميدارد.
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هدف اصلي از انجام این مطالعه ،به شرح زیر ميباشد.
تبیین مکانیزم اثرگذاری ساختار سرمایه بر محافظهکاری حسابداری در گزارشهای مالي.
تبیین مکانیزم اثرگذاری پرداخت سود سهامداران بر محافظه کاری حسابداری در گزارشهای مالي.
فرضیه های تحقیق
فرضیه اول :میان محافظه کاری و ساختار سرمایه شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :میان محافظه کاری و پرداخت سود سهام بین سهامداران شرکتها ارتباط معناداری وجود دارد.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی محسوب ميشود .هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در
زمینه خاصي است .همچنین ،از نظر نحوه گردآوری دادهها ،این تحقیق توصیفي و از آن جهت که به شناخت بیشتر شرایط
موجود و یاری دادن به فرآیند تصمیمگیری مي انجامد ،از نوع همبستگي است.
اطالعات و دادههای مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر حسب نوع آنها از منابع مختلفي گردآوری خواهد شد .اطالعات مربوط
به ادبیات تحقیق و مباحث نظری از منابع کتابخانهای و پایگاههای علمي و مقاالت خارجي و داخلي جمعآوری شد.
داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق عموما با اس تفاده از نرم افزار تدبیر پرداز ،پایگاه اطالع رساني سازمان بورس اوراق

بهادار تهران ،صورتهای مالي شرکتها ،گزارشات منتشر شده توسط بورس و روزنامه های اقتصادی بدست آمد.
با این تفاسیر ،جامعه آماری این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری ،کلیه شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار
تهران ،بین سال های  8319و  8393خواهد بود.
تعریف متغیرهای پژوهش
متغیر مستقل
ساختار سرمایه
در این پژوهش ،به پیروی از پار و ژانگ ،)2983( 1با استفاده از نسبت تقسیم کل بدهيها به کل دارایيها محاسبه ميشود.
سود تقسیمي :سود تقسیمي در این پژوهش بهعنوان متغیر مستقل تحقیق ميباشد که همان سود سهام مصوب پرداخت شدده
به سهامداران در پایان سال مالي است .این نسبت از تقسیم سود تقسیمي هر سهم به سود هر سهم در پایان سال مالي بهدست
ميآید.
متغیرهای وابسته
محافظهکاری حسابداری
در این پژوهش برای محاسبه محافظهکاری از دو مدل زیر استفاده خواهد شد.
مدل اول ،مدل احمد و دولمان ( )2991که برگرفته از مدل بیور و رایان )2999( 1ميباشد به شرح زیر است:
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
= شاخص محافظه کاریCON1

(×)-8
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
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در این شاخص بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تأکید شده و بیشتر رویکرد ترازنامه ای دارد و بیدانگر محافظده کداری
غیرشرطي است.
مدل دوم ،مدل احمد و دولمان ( )2991برگرفته از مدل گیولي و هاین (.)2999
(×)-8

جریان نقد عملیاتي-سود خالص

= شاخص محافظهکاریCON2

جمع دارایيها
در این شاخص بر اقالم تعهدی تأکید شده و بیشتر رویکرد سود و زیاني دارد و بیانگر محافظه کاری شرطي است.
در این پژوهش برای اینکه هر دو نوع محافظه کاری شرطي و غیرشرطي بررسي شود و همچنین برای دسدتیابي بده ایدن
سؤال که کدام شاخص در بازار ایران جواب ميدهد از این دو شاخص استفاده شد.
متغیرهای کنترل
اندازه شرکت ( :)SIZEلگاریتم طبیعي دارایيهای شرکت ميباشد.
بازده دارایيها ( :)ROAحاصل تقسیم سود قبل از کسر بهره و مالیات بر جمع دارایيهای پایان دوره ميباشد.
مدل تحقیق
برای آزمون فرضیه اول نیز از مدلهای زیر استفاده خواهیم نمود.

= شاخص محافظهکاری مشروط شرکت  iدر دوره  tميباشد.
= شاخص محافظهکاری غیر مشروط شرکت  iدر دوره  tميباشد.
 =SIZEاندازه شرکت  iدر دوره  tميباشد.
 =ROAبازده دارایيهای شرکت  iدر دوره  tميباشد.
 :CSنشاندهنده ساختار سرمایه شرکت  iدر دوره  tميباشد.
برای آزمون فرضیه دوم از مدلهای زیر استفاده خواهیم نمود.

که در اینجا DP :نشاندهنده سود سهام پرداختي شرکت  iدر دوره  tميباشد.
یافته های تحقیق
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول -محافظهکاری مشروط
برای برآورد مدل فرضیه اول -محافظهکاری مشروط پژوهش ،مبني بر اینکده میدان محافظدهکاری مشدروط و سداختار سدرمایه
شرکتها ارتباط معنيداری وجود دارد ،از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولي به روش دادههای ترکیبي استفاده شده است.
در همین راستا ،برای برآورد مدل از متغیر وابسته یعني محافظهکاری مشدروط بده همدراه متغیدر مسدتقل اسداختار سدرمایه و
متغیرهای کنترلي اندازه شرکت و بازده دارایيها استفاده شده است.
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نتایج حاصل از بررسي مدل – فرضیه اول -محافظهکاری مشروط
نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون ،در جدولهای شماره  8و  2ارائه شده است.
جدول  :8نتایج حاصل از بررسي کلي مدل  -فرضیه دوم -محافظهکاری مشروط
ضریب تعیین

ضریب تعیین
تعدیلشده

9/553

9/532

آماره F
1/531

معناداری آماره F

آماره
دوربین -واتسون
2/899

9/992

در یك معادله رگرسیون چند متغیره ،چنانچه متغیر وابسته تحت تأثیر متغیرهای مستقل و کنترلي قرار نداشته باشد ،باید
تمامي ضرایب متغیرهای مستقل و کنترلي در معادله ،مساوی صفر باشد .از این رو ،باید معنادار بودن معادلده رگرسدیون مدورد
آزمون قرار گیرد .این کار با استفاده از آماره  Fانجام ميشود .همانطور که در جدول شماره  8مالحظه ميشود:
مقدار آماره  Fو سطح معناداری مربوط به این آماره ،بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بديمعندا بدودن کدل
مدل (صفر بودن تمام ضرایب) است ،رد ميشود و مدل رگرسیون برآورد شده ،در کل معنادار است.
ضریب تعیین برابر با  9/553است .یعني  55/3درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مسدتقل و کنترلدي قابدل
توضیح است.
مقدار آماره دوربین -واتسون مدل که برابر با  2/899است ،در فاصله بدین  8/599و  2/599قدرار دارد و نشداندهنده ایدن
است که بین خطاهای مدل خودهمبستگي وجود ندارد.
در ادامه نتایج حاصل از بررسي ضرایب متغیرهای مدل که در جدول شماره  2ارائه شده است ،توضیح داده ميشود.
جدول  :2نتایج حاصل از بررسي ضرایب جزئي مدل  -فرضیه اول -محافظهکاری مشروط
آماره t

معناداری

8/191

-3/518

9/993

اندازه شرکت

5/241

9/988

5/159

9/999

بازده دارایيها

-9/218

9/921

-89/439

9/998

مقدار ثابت

-2/244

8/921

-2/811

9/991

متغیرها

ضرایب

ساختار سرمایه

-1/428

خطای استاندارد

همانطور که در جدول شماره  2مالحظه ميشود ،ضریب متغیر مستقل بیانگر این است که ساختار سرمایه تأثیر منفي بدر
محافظهکاری مشروط است .مقدار آماره  tو معناداری مربوط به این آماره نیز نشاندهنده این است که این تأثیرگذاری از لحاظ
آماری معنادار است .بنابراین ،فرضیه اول -محافظهکاری مشروط پژوهش در سطح اطمیندان  95درصدد پذیرفتده ميشدود و در
مجموع چنین نتیجهگیری ميشود که با افزایش ساختار سرمایه ،میزان محافظدهکاری مشدروط بده صدورت معنداداری کداهش
ميیابد و بالعکس .ضرایب و سطح معناداری آماره  tمربوط به متغیرهای کنترلي نیز نشاندهنده این اسدت کده بدازده دارایيهدا
دارای تأثیر منفي و معنادار بر میزان محافظهکاری مشروط است ،همچنین ضرایب و سطح معناداری آماره  tمربدوط بده متغیدر
کنترلي اندازه شرکت نشاندهنده این است که اندازه شرکت دارای تأثیر مثبت و معنادار بر میزان محافظهکاری مشروط است.
نتایج حاصل از بررسي مدل – فرضیه اول -محافظهکاری غیرمشروط
نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون ،در جدولهای شماره  3و 4ارائه شده است.
جدول  :3نتایج حاصل از بررسي کلي مدل  -فرضیه دوم -محافظهکاری غیرمشروط
ضریب تعیین
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ضریب تعیین
تعدیلشده

آماره F

معناداری آماره F

آماره
دوربین -واتسون
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9/392

9/481

1/829

8/158

9/998

در یك معادله رگرسیون چند متغیره ،چنانچه متغیر وابسته تحت تأثیر متغیرهای مستقل و کنترلي قرار نداشته باشد ،باید
تمامي ضرایب متغیرهای مستقل و کنترلي در معادله ،مساوی صفر باشد .از این رو ،باید معنادار بودن معادلده رگرسدیون مدورد
آزمون قرار گیرد .این کار با استفاده از آماره  Fانجام ميشود .همانطور که در جدول شماره  3مالحظه ميشود:
مقدار آماره  Fو سطح معناداری مربوط به این آماره ،بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بديمعندا بدودن کدل
مدل (صفر بودن تمام ضرایب) است ،رد ميشود و مدل رگرسیون برآورد شده ،در کل معنادار است.
ضریب تعیین برابر با  9/481است .یعني  48/1درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهدای مسدتقل و کنترلدي قابدل
توضیح است.
مقدار آماره دوربین -واتسون مدل که برابر با  8/158است ،در فاصله بدین  8/599و  2/599قدرار دارد و نشداندهنده ایدن
است که بین خطاهای مدل خودهمبستگي وجود ندارد.
در ادامه نتایج حاصل از بررسي ضرایب متغیرهای مدل که در جدول شماره  4ارائه شده است ،توضیح داده ميشود.
جدول :4نتایج حاصل از بررسي ضرایب جزئي مدل  -فرضیه دوم -محافظهکاری غیرمشروط
متغیرها

ضرایب

خطای
استاندارد

آماره t

معناداری

ساختار سرمایه

2/588

9/131

3/992

9/993

اندازه شرکت

-2/181

9/529

-5/831

9/999

بازده دارایيها

-8/893

9/398

-2/181

9/999

مقدار ثابت

2/852

8/818

8/153

9/999

همانطور که در جدول شماره  4مالحظه ميشود ،ضریب متغیر مستقل بیانگر این است که ساختار سرمایه تأثیر مثبت بر
محافظهکاری غیرمشروط است .مقدار آماره  tو معناداری مربوط به این آماره نیز نشاندهنده این است کده ایدن تأثیرگدذاری از
لحاظ آماری معنادار است .بنابراین ،فرضیه دوم -محافظدهکاری غیرمشدروط پدژوهش در سدطح اطمیندان  95درصدد پذیرفتده
ميشود و در مجموع چنین نتیجهگیری ميشود که با افزایش سداختار سدرمایه ،میدزان محافظدهکاری غیرمشدروط بده صدورت
معناداری افزایش ميیابد .ضرایب و سطح معناداری آماره  tمربوط به متغیرهای کنترلي نیز نشداندهنده ایدن اسدت کده انددازه
شرکت و بازده دارایيها دارای تأثیر منفي و معنادار بر میزان محافظهکاری غیرمشروط است.
نتایج حاصل از بررسي مدل – فرضیه دوم -محافظهکاری مشروط
نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون ،در جدولهای شماره  5و  1ارائه شده است.
جدول  :5نتایج حاصل از بررسي کلي مدل  -فرضیه سوم -محافظهکاری مشروط
ضریب تعیین

ضریب تعیین
تعدیلشده

9/335

9/454

آماره F
1/119

معناداری آماره F
9/991

آماره
دوربین -واتسون
8/119

در یك معادله رگرسیون چند متغیره ،چنانچه متغیر وابسته تحت تأثیر متغیرهای مستقل و کنترلي قرار نداشته باشد ،باید
تمامي ضرایب متغیرهای مستقل و کنترلي در معادله ،مساوی صفر باشد .از این رو ،باید معنادار بودن معادلده رگرسدیون مدورد
آزمون قرار گیرد .این کار با استفاده از آماره  Fانجام ميشود .همانطور که در جدول شماره  5مالحظه ميشود:
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مقدار آماره  Fو سطح معناداری مربوط به این آماره ،بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بديمعندا بدودن کدل
مدل (صفر بودن تمام ضرایب) است ،رد ميشود و مدل رگرسیون برآورد شده ،در کل معنادار است.
ضریب تعیین برابر با  9/335است .یعني  33/5درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مسدتقل و کنترلدي قابدل
توضیح است.
مقدار آماره دوربین -واتسون مدل که برابر با  8/119است ،در فاصله بدین  8/599و  2/599قدرار دارد و نشداندهنده ایدن
است که بین خطاهای مدل خودهمبستگي وجود ندارد.
در ادامه نتایج حاصل از بررسي ضرایب متغیرهای مدل که در جدول شماره  1ارائه شده است ،توضیح داده ميشود.
جدول  :1نتایج حاصل از بررسي ضرایب جزئي مدل  -فرضیه سوم -محافظهکاری مشروط
متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

معناداری

سود سهام پرداختي

-9/823

9/981

-1/139

9/999

اندازه شرکت

5/899

8/118

2/139

9/998

بازده دارایيها

-84/119

2/415

-5/933

9/995

مقدار ثابت

38/199

8/182

84/451

9/991

همانطور که در جدول شماره  1مالحظه ميشود ،ضریب متغیر مستقل بیانگر این است کده سدود سدهام پرداختدي تدأثیر
منفي بر محافظهکاری مشروط است .مقدار آماره  tو معناداری مربوط به این آماره نیز نشاندهنده این است که این تأثیرگذاری
از لحاظ آماری معنادار است .بنابراین ،فرضیه دوم -محافظهکاری مشروط پژوهش در سطح اطمینان  95درصد پذیرفته ميشود
و در مجموع چنین نتیجهگیری ميشود که با افزایش سود سهام پرداختي ،میزان محافظهکاری مشدروط بده صدورت معنداداری
کاهش ميیابد و بالعکس .ضرایب و سطح معناداری آماره  tمربوط به متغیرهای کنترلي نیز نشداندهنده ایدن اسدت کده بدازده
دارایيها دارای تأثیر منفي و معنادار بر میزان محافظهکاری مشروط است ،همچنین ضرایب و سطح معناداری آماره  tمربوط بده
متغیر کنترلي اندازه شرکت نشاندهنده این است که اندازه شرکت دارای تأثیر مثبت و معنادار بر میزان محافظهکاری مشدروط
است.
نتایج حاصل از بررسي مدل – فرضیه دوم -محافظهکاری غیرمشروط
نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون ،در جدولهای شماره  1و  1ارائه شده است.
جدول  :1نتایج حاصل از بررسي کلي مدل  -فرضیه دوم -محافظهکاری غیرمشروط
ضریب تعیین

ضریب تعیین
تعدیلشده

9/321

9/389

آماره F
1/151

معناداری آماره F
9/999

آماره
دوربین -واتسون
8/121

در یك معادله رگرسیون چند متغیره ،چنانچه متغیر وابسته تحت تأثیر متغیرهای مستقل و کنترلي قرار نداشته باشد ،باید
تمامي ضرایب متغیرهای مستقل و کنترلي در معادله ،مساوی صفر باشد .از این رو ،باید معنادار بودن معادلده رگرسدیون مدورد
آزمون قرار گیرد .این کار با استفاده از آماره  Fانجام ميشود .همانطور که در جدول شماره  1مالحظه ميشود:
مقدار آماره  Fو سطح معناداری مربوط به این آماره ،بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بديمعندا بدودن کدل
مدل (صفر بودن تمام ضرایب) است ،رد ميشود و مدل رگرسیون برآورد شده ،در کل معنادار است.
ضریب تعیین برابر با  9/321است .یعني  32/1درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مسدتقل و کنترلدي قابدل
توضیح است.
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مقدار آماره دوربین -واتسون مدل که برابر با  8/121است ،در فاصله بدین  8/599و  2/599قدرار دارد و نشداندهنده ایدن
است که بین خطاهای مدل خودهمبستگي وجود ندارد.
در ادامه نتایج حاصل از بررسي ضرایب متغیرهای مدل که در جدول شماره  1ارائه شده است ،توضیح داده ميشود.
جدول  :1نتایج حاصل از بررسي ضرایب جزئي مدل  -فرضیه سوم -محافظهکاری غیرمشروط
متغیرها

ضرایب

خطای استاندارد

آماره t

معناداری

سود سهام پرداختي

-9/249

9/944

5/481
-

9/998

اندازه شرکت

-3/981

8/345

2/988
-

9/999

بازده دارایيها

-3/453

8/291

2/159
-

9/991

مقدار ثابت

413

8/431

3/182

9/991

همانطور که در جدول شماره  1مالحظه ميشود ،ضریب متغیر مستقل بیانگر این است که سود سهام پرداختي تأثیر منفي بدر
محافظهکاری غیرمشروط است .مقدار آماره  tو معناداری مربوط به این آماره نیز نشاندهنده این است کده ایدن تأثیرگدذاری از
لحاظ آماری معنادار است .بنابراین ،فرضیه دوم -محافظدهکاری غیرمشدروط پدژوهش در سدطح اطمیندان  95درصدد پذیرفتده
ميشود و در مجموع چنین نتیجهگیری ميشود که با افزایش سود سهام پرداختي ،میزان محافظهکاری غیرمشروط بده صدورت
معناداری افزایش ميیابد .ضرایب و سطح معناداری آماره  tمربوط به متغیرهای کنترلي نیز نشداندهنده ایدن اسدت کده انددازه
شرکت و بازده دارایيها دارای تأثیر منفي و معنادار بر میزان محافظهکاری غیرمشروط است.
بحث و نتیجه گیری
هدف از انجام این تحقیق بررسي و مطالعه ارتباط محافظهکاری حسدابداری ،سداختار سدرمایه و پرداخدت سدود سدهامداران در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهدران ميشدد .در ایدن تحقیدق محافظدهکاری متغیدر وابسدته ميباشدد ،بدرای
اندازهگیری آن از شاخصهای مدل احمد و دولمان ( )2991که برگرفته از مدل بیور و راین ( )2999بده عندوان محافظدهکاری
غیرمشرط مدل احمد و دولمان ( )2991برگرفته از مدل گیولي و هاین ( )2999به عنوان محافظهکاری مشروط اسدتفاده شدده
است .در ادامه ساختار سرمایه و پرداخت سود سهام بین سهامداران به عنوان متغیر مستقل تحقیق در نظر گرفتده شدده اسدت.
جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد .شرکتهایي کده طدي دوره زمداني 8319 -8393
بودهاند به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیات در ادامه بیدان شدده
است :برای آزمون فرضیه اول پژوهش از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولي به روش دادههای ترکیبي استفاده شدده اسدت.
در همین راستا ،برای برآورد مدل نیز از متغیرهای وابسته یعني محافظهکاری مشروط و غیر مشروط به همدراه متغیدر مسدتقل
ساختار سرمایه متغیرهای کنترلي اندازه شرکت و بازده دارایيها استفاده شده است .نتیجه حاصل از آزمون این فرضیه به شرح
زیر ميباشد.
بین محافظهکاری مشروط و ساختار سرمایه رابطه منفي و معنادار وجود دارد.
بین محافظهکاری غیرمشروط و ساختار سرمایه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
بنابراین ،فرضیه اول پژوهش در سطح اطمینان  95درصد پذیرفته شد و در مجموع چنین نتیجهگیری شد که بدا افدزایش
محافظهکاری مشروط ،ساختار سرمایه صورت معناداری کاهش ميیابدد و بدالعکس .در مقابدل ،بدا افدزایش محافظدهکاری غیدر
مشروط ،ساختار سرمایه صورت معناداری افزایش ميیابد.
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برای آزمون فرضیه دوم پژوهش از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولي به روش دادههای ترکیبي اسدتفاده شدده اسدت.
در همین راستا ،برای برآورد مدل نیز از متغیرهای وابسته یعني محافظهکاری مشروط و غیر مشروط به همدراه متغیدر مسدتقل
پرداخت سود سهام بین سهامداران متغیرهای کنترلي اندازه شرکت و بازده دارایيها استفاده شده است .نتیجه حاصل از آزمون
این فرضیه به شرح زیر ميباشد.
بین محافظهکاری مشروط و پرداخت سود سهام بین سهامداران رابطه منفي و معنادار وجود دارد.
بین محافظهکاری غیرمشروط و پرداخت سود سهام بین سهامداران رابطه منفي و معنادار وجود دارد.
بنابراین ،فرضیه دوم پژوهش در سطح اطمینان  95درصد پذیرفته شد و در مجموع چنین نتیجهگیری شد که بدا افدزایش
محافظهکاری مشروط ،میزان پرداخت سود سهام بین سهامداران صدورت معنداداری کداهش ميیابدد و بدالعکس .در مقابدل ،بدا
افزایش محافظهکاری غیر مشروط ،میزان پرداخت سود سهام بین سهامداران صورت معناداری کاهش ميیابد و بالعکس.
طي انجام هر پژوهش ،ابعاد گسترده و تازهتری از موضوع نمایان ميشود که ميتواند نقطه آغازیني بدرای مطالعدات بعددی
باشد .بنابراین ،با توجه به نتایج حاصل از پژوهش ،پیشنهادهای زیر برای انجام پژوهشهای بعدی پیشنهاد ميشود:
بهمنظور آزمون محافظهکاری ميتوان از مدلهای دیگری مانند معیار باسدو ،معیدار ارزش بدازار بده ارزش دفتدری اسدتوبر
استفاده نمود .که در این تحقیق از معیار مدل احمد و دولمان ( )2991برای تعیین میزان محافظدهکاری اسدتفاده شدده اسدت،
پیشنهاد ميشود در تخقیقات بعدی از سایر معیارهای ارزیابي برای اندازهگیری محافظهکاری استفاده شود.
بررسي تأثیرات سایر متغیرهای کنترل نظیر نوع صنعت ،مالکیدت مددیریتي و غیدره بدر میدزان محافظدهکاری اعمدال شدده در
صورتهای مالي شرکتها از سوی مدیریت.
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