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 سود مدیریت و نهادی سهامدارن بر کاری محافظه تأثیر بررسی

 

 معصومه طباطبائی3دکتر علیرضا غیاثوند ،2،پگاه شریفات1

 بروجرد،ایران اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد ،گروه حسابداری 1

 بروجرد،ایران اسالمی، آزاد بروجرد،دانشگاه واحد حسابداری، گروه 2

 ایران بروجرد، نخبگان، و جوان پژوهشگران باشگاه بروجرد، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه3

 

 

 چکیده

 های شرکت سود مدیریت و نهادی سهامداران تمرکز بر حسابداری کاری محافظه تأثیر بررسی پژوهش این اصلی هدف

 و نهادی سهامداران تمرکز و مستقل متغیر عنوان به کاری محافظه. باشد می تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 ها شرکت مالی صورتهای اطالعات آماری جامعه.  است شده گرفته نظر در پژوهش وابسته متغیرهای عنوان به سود مدیریت

 فرعی فرضیه دو و اصلی فرضیه یک دارای حاضر پژوهش.است 9818 تا 9831 های سال طی تهران بهادار اوراق بورس در

 عبارت که پژوهش های فرضیه OLS رگرسیون روش به EVIEWS 7 افزار نرم کمک به آماری مراحل انجام از پس.است

 سود مدیریت بر حسابداری کاری محافظه و.است تأثیرگذار نهادی سهامداران تمرکز بر حسابداری کاری محافظه: از بودند

 گرفتند قرار آزمون مورد است تأثیرگذار سود مدیریت و نهادی سهامداران تمرکز بر حسابداری کاری محافظه و است تأثیرگذار

 .است گذار تأثیر سود مدیریت و نهادی سهامداران تمرکز بر حسابداری کاری محافظه لذا. شدند تأیید فرضیه سه هر که

 .سود نهادی،مدیریت سهامداران کاری،تمرکز محافظه: کلیدی های واژه
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 قدمهم

 بنگاههای مالکیت شدن عمومی به توان ایران،می اقتصادی محیط در بنیادی تغییرات ایجاد در اساسی عوامل جمله از

 چنین در.برد نام را اقتصادی بنگاههای و دولتی های بخش سازی خصوصی و عمومی مشارکت طریق از مالی اقتصادی،تأمین

 گذاران، سرمایه اقتصادی بهینه های گیری تصمیم اساس و پایه مالی،که اطالعات مطلوب کیفیت و شفافیت شرایطی

 سود مدیریت واقع باشددر می برخوردار ای ویژه اهمیت از است، اطالعات از کنندگان استفاده اعم بطور و اعتباردهندگان

 نمایند وارد صورتی به مالی های گزارش و ثبت نحوه در و مالی گزارشگری در را خویش قضاوت مدیران که دهد می رخ زمانی

 دیگر سوی از و.نمایند گمراه شرکت اقتصادی عملکرد به نسبت را سهامدارن از مالی،برخی های گزارش محتوای در تغییر که

 کیفیت آوردن بوجود جهت در اساسی حاکم،نقش حسابرسی اقتصادی،محیط بنگاه یک در مقابل،اصوال نقطه در درست

 گزارشگری نظری مفاهیم اساس بر معتقدند( 91)  همکاران و ریچاردسون. . نماید می ایفا مالی اطالعات مطلوب

 و بودن اطالعات،مربوط محتوای با مرتبط اصل کیفی خصوصیات.باشد کیفی خصوصیات دارای که است مفید مالی،اطالعاتی

 مالی گزارشگری مفاهیم در .اتکاست قابلیت اصلی های ویژگی از یکی کاری محافظه همان یا احتیاط.است بودن اتکا قابل

 انجام برای قضاوت اعمال در که مراقبت از ای درجه کاربرد از است عبارت احتیاط:» شود می تعریف زیر صورت به احتیاط

 واقع از کمتر های بدهی و ها هزینه و واقع از بیشتر ها دارایی یا آمدها در که ای گونه است،به نیاز مورد ابهام شرایط در برآورد

 .پرداخت خواهیم سود مدیریت و نهادی گذاران سرمایه با کاری محافظه میان رابطه بررسی به پژوهش این در ما.« نشوند ارائه

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 کیم) است آمیخته درهم حسابداری عمل و تئوری با قبل ها مدت از که است مالی گزارشگری بارز هایویژگی از کاریمحافظه

. شودمی توصیف اطمینان عدم به آمیز احتیاط واکنش عنوان به کاریمحافظه نظری، هایچارچوب اغلب در(. 7112 جانگ، و

 یا بدهی واقع از کمتر شناسایی عدم و درآمد یا دارایی واقع از بیش شناسایی عدم بر کاریمحافظه مالی، گزارشگری مفاهیم در

 و خرید به که هستند ای موسسه یا شخصیت نهادی سهامداران طرفی از(. 9819حسابداری، استانداردهای)دارد داللت هزینه

 سایر در که... ، بازنشستگی های ،صندوق وخصوصی دولتی های بانک مانند: پردازند می بهادار اوراق از عظیمی حجم فروش

 طور به مدیران های فعالیت بر تاثیرگذاری بالقوه توان دارای سهامداران این.  کنند می گذاری سرمایه عام سهامی های شرکت

 مدیریت مدیران های فعالیت این از یکی.باشند می خود سهام مبادله طریق از مستقیم غیر طور به و مالکیت طریق از مستقیم

 در تغییر هدف با معامالت، ساختار و مالی گزارشگری برای مدیران که دهد می رخ زمانی سود مدیریت. باشد می سود

 بر یا کنند گمراه شرکت اقتصادی عملکرد مورد در را ذینفعان از برخی تا گیرند می کار به را خود قضاوت مالی، گزارشهای

 مدیریت برای روش سه حسابداری ادبیات در . بگذارند اثر دارد، بستگی شده گزارش حسابداری ارقام به که قراردادهایی نتایج

 از منظور پژوهش این در که. واقعی های فعالیت دستکاری و تعهدی سود مدیریت متقلبانه، حسابداری: دارد وجود سود

 رابطه آیا که که هستیم سؤال این جواب به رسیدن دنبال به پژوهش این در ما.است تعهدی سود سود،مدیریت مدیریت

 خیر؟ یا دارد وجود سود مدیریت و نهادی سهامدارن با حسابداری کاری محافظه میان معناداری

 موضوع این بررسی به سود، مدیریت بر کاری محافظه تأثیر بررسی بر عالوه پژوهشی در( 2) اوسما گارسیا و الرا گارسیا

  سود مدیریت افزایش طریق از کاری محافظه کاهش به تعهدی اقالم دستکاری مورد در محدودیت اعمال آیا که پرداختند
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 بین مثبت رابطه یک و تعهدی اقالم دستکاری و کاری محافظه بین منفی رابطه یک پژوهش نتایج شود؟ می منجر واقعی

 .دهد می نشان را واقعی سود مدیریت و کاری محافظه

 را باسو مدل آنها.پرداختند کاری محافظه با مدیران مالکیت درصد رابطه بررسی به پژوهشی در( 3) رویچودهاری و الفوند

 های یافته.گرفتند نظر در کنترلی متغیرهای را حقوقی ادعاهای ریسک و بدهی شرکت، اندازه و دادند قرار کاری محافظه معیار

 سطح افزایش با است؛یعنی برقرار معناداری و مثبت رابطه کاری محافظه با بدهی نسبت بین که بود این بازگوکننده ایشان

 شدن شدیدتر  به منجر مدیریتی مالکیت بودن پایین که دادند توضیح آنها. یابد می افزایش کاری محافظه برای تقاضا بدهی

 . یابد می افزایش حسابداری کاری محافظه برای تقاضا وسیله بدین و  شود می نمایندگی مشکالت

  های شرکت بیشتر که دریافتند و کردند بررسی را گذاری سرمایه کارایی و کاری محافظه بین ارتباط( 6)همکاران و گارسیا

  محافظه میان مثبت  رابطه یک این بر عالوه.دارند حد از تر کم و حد از بیش گذاری سرمایه به کمتری ،تمایل کار محافظه

 سرمایه تر ریسک کم  های طرح در تر کار محافظه های شرکت که این بر مبنی شواهدی گونه هیچ و یافتند وری بهره و کاری

 .نیافتند کنند گذاری

 شرطی غیر و مشروط کاری محافظه با شرکت سرمایه هزینه و ،اندازه بدهی نسبت ی رابطه بررسی به( 8) مشایخی و شهبازی

 وجوددارد معنادار و مثبت ای رابطه بدهی نسبت با مشروط غیر و مشروط کاری محافظه بین دهد می نشان نتایج و پرداختند

 مشروط کاری محافظه بین معناداری رابطه و  وجوددارد معنادار منفی رابطه شرکت اندازه و مشروط غیر کاری محافظه بین و

 .ندارد وجود سرمایه هزینه با مشروط غیر و

 این به و پرداختند مالکانه حقوق هزینه بر مشروط غیر و مشروط کاری محافظه رابطه بررسی به( 7)غفارلو و حیدری پور

 مشخصی ارتباط هیچ ولی است معنادار و معکوس مالکانه حقوق هزینه و مشروط کاری محافظه بین ارتباط که رسیدند نتیجه

 نیامد بدست مالکانه حقوق هزینه و مشروط غیر کاری محافظه بین

 و ها شرکت راهبردی نظام های مکانیزم برخی بین رابطه بررسی" عنوان با خود تحقیق در( 9) وهمکاران نهندی بادآور

 مالکیت بین رابطه بررسی به( 1) واتز و هاری رویچود و( 4) باسو مدل دو از استفاده با "مالی گزارشگری در کاری محافظه

 محافظه و ها شرکت راهبری نظام های مکانیزم عنوان به مدیره هیات اعضای استقالل و مالکیت تمرکز نهادی، سهامداران

 .است مالی گزارشگری در کاری محافظه و ها شرکت راهبری نظام های مکانیزم بین رابطه عدم بیانگر نتایج. پرداختند کاری

 پژوهش روش

 همبستگی نوع از اطالعات تحلیل و تجزیه نظر از و توصیفی اطالعات آوری جمع نظر از کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش

 شرایط بیشتر شناخت برای و است بررسی مورد ، های پدیده یا شرایط کردن توصیف آن هدف که دلیل این به توصیفی.است

 تحقیقات جزء روش نظر از و.است نظر مورد متغیرها بین رابطه تحقیق این در اینکه دلیل به همبستگی و باشد می موجود

 .باشد می تحقیق موجود شرایط و ها واقعیت بر علی عوامل یافتن هدف که چرا.شود می محسوب تجربی شبه
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 آماری جامعه

 .دهد می تشکیل  تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته های شرکت را پژوهش این آماری جامعه  

 نمونه گیری و روش نمونه گیری

 5برای دوره  9818تا  9831شرکت برای یک سال به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد،که با استفاده از داده های سال 991  

  .فرضیه ها قرار گرفته استساله محاسبه و مبنای آزمون 

 پژوهش و مدل های فرضیه

 تأثیرگذار است. سود مدیریت و نهادی تمرکز سهامداران بر حسابداری کاری محافظه:  اصلی فرضیه

 ( می باشد.7194مدل های استفاده شده برای فرضیه های این پژوهش برگرفته از پژوهش فینجی و همکاران)

 مدل فرضیه اصلی:

  𝜺+ itLEVβ4+ itROAβ3+tDA β2+ itCONC β0 + β1=C  

C  محافظه کاری = 

= ثابت مدل β0 

ضریب متغیرها = β1 

itDA مدیریت سود شرکت =i  در سالt . 

itROA =  بازده دارایی های شرکتi  در سالt . 

itCONC .تمرکز سهامداران = 

itLEV  اهرم مالی شرکت =i  در سالt . 

=  𝜺 .خطای رگرسیون 

 تأثیر گذار است. تمرکز سهامداران نهادی بر حسابداری کاری محافظه: اول  فرعی فرضیه

 مدل فرضیه فرعی اول:

 𝜺+ itLEVβ2+ itCONC β0 + β1=C  

C  محافظه کاری = 

= ثابت مدل β0 

ضریب متغیرها = β1 
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itCONC .تمرکز سهامداران = 

 

 

itLEV  اهرم مالی شرکت =i  در سالt . 

=  𝜺 .خطای رگرسیون 

 تأثیر گذار است. سود مدیریت بر حسابداری کاری محافظه: دوم  فرعی فرضیه

 مدل فرضیه فرعی دوم:

   𝜺+ itROAβ2+tDA β0 + β1=C  

C  محافظه کاری = 

= ثابت مدل β0 

ضریب متغیرها = β1 

itDA مدیریت سود شرکت =i  در سالt . 

itROA =  بازده دارایی های شرکتi  در سالt . 

=  𝜺 .خطای رگرسیون 

 متغیرهای پژوهش

 :)متغیر وابسته( محافظه کاری حسابداری

 ( به شرح زیر استفاده می شود9112برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل  باسو)

Earn/pt-1=β 0+β 1 Neg i,t+β 2 Ret i,t+β 3 Neg i,t*Ret+ 𝜺 i,t 

1-tEarn/p سود هر سهم شرکت قبل از اقالم غیر عادی در سال =t  در ابتدای سال.ارزش بازار سهام ، تقسیم بر 

Ret.ابتدای در سهم هر قیمت و دوره پایان در شرکت سهم هر قیمت تفاوت صورت به که = بازده شرکت 

دوره  ابتدای در سهم هر قیمت بر تقسیم....( و جایزه سهام تقسیمی، سود شامل) سهام عایدات از ناشی تعدیالت عالوه به دوره

 .است شده تعریف

Neg شاخصی است که اگر =Ret  منفی باشد برابر با یک و اگرRet .مثبت باشد برابر با صفر است 

 .پاسخ سود را نسبت به بازده های مثبت اندازه گیری می کند  2βدر مدل رگرسیونی باال 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

166 
 

 پاسخ سود را نسبت به بازده های منفی اندازه گیری می کند.  3β+2β و

 

 

𝜀 .باقی مانده مدل : 

 حال براساس مدل رگرسیونی باال سطح محافظه کاری براساس فرمول زیر بدست می آید:

c =
β2 + β3

β2
 

C =محافظه کاری  

 :متغیرهای مستقل

قویترین مدل برای جونز  ، مدل تعدیل شده (9115دیگران ) بر اساس مطالعات انجام شده توسط دچاو ومدیریت سود: الف (

حاضر از مدل مذکور برای محاسبه اقالم تعهدی اختیاری استفاده  پژوهشاین اساس در  .  برتمدیریت سود اساندازه گیری 

 در مدل تعدیل شده جونز ابتدا کل اقالم تعهدی به شرح زیر محاسبه می گردد: شده است.

 
          

 tدر سال   iشرکت  اقالم تعهدیکل :  

itE  : سود قبل از اقالم غیر مترقبه برای شرکتi   در سال t  

  tدر سال    iجریان های نقدی حاصل از عملیات برای شرکت :  

321پس از محاسبه کل اقالم تعهدی ، پارامترهای  ,,   به منظور تعیین اقالم تعهدی غیراختیاری ، از طریق فرمول زیر

 آورد می شوند :بر

 

 

 که در آن:

itTA کل اقالم تعهدی شرکت:i    در سالt  

1, tiA ارزش دفتری کل دارایی های شرکت:i  1در پایان سال-t 

itREV تغییر در درآمد فروش شرکت :i   بین سالt 1و-t 

itTA

itOCF

ititit OCFETA 

 



 1

3

1

2

1

1

1

1

it

t

ititit

it

A

PPE

A

REV

AA

TA
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itPPEاموال ، ماشن آالت و تجهیزات ناخالص شرکت:  i   در سالt 

 

 

it اثرات نامشخص عوامل تصادفی: 

321 ,,  پارامترهای برآورد شده ی شرکت :i   

321پس از محاسبه ی پارامترهای  ,,  به شرح  اختیاری، از طریق روش حداقل مربعات طبق فرمول ذیل اقالم تعهدی غیر

 زیر تعیین می شود :

1

3

1

2

1

1

1







it

it

it

itit

it

it
A

PPE

A

RECREV

A
NDA  

 که در آن : 

itNDA  : اقالم تعهدی غیر اختیاری شرکتi   در سالt. 

itREC∆  : تغییر در حساب های دریافتنی شرکتi   بین سالt  1و -t 

                                         :به صورت زیر محاسبه می شود  NDAپس از تعیین  (DAدر نهایت اقالم تعهدی اختیاری )

NDA
A

TA
DA

it


1

 

 . است اختیاری تعهدی اقالم جمع معادل که tدر سال  iمطالعه تحت شرکت تعهدی اقالم ی شده مدیریت اجزای DAکه 

که با استفاده از شاخص  tدر پایان سال  i شرکت نهادی سهامدارن تمرکز:  ((CONCسهامداران نهادی تمرکزب( 

این شاخص یک شاخص اقتصادی بوده و به منظور سنجش میزان انحصار در بازار  آید می دست به هرفیندال هریشمن 

 می شود  سپس با هم جمع رسیده و 7به توان استفاده می گردد بدین ترتیب که درصد سهم بازار هریک از عرضه کنندگان 

هر چقدر به صفر نزدیکتر باشد نشان  .حاصل بین صفر تا یک بوده که این عدد هرچقدر به یک نزدیکتر باشد بیانگر تمرکز و

     می شود. دهنده عدم تمرکز ،از این رابطه تمرکز سهامداران نهادی سنجیده

 متغیرهای کنترلی

itLEV  اهرم مالی شرکت =i  در سالt .که از تقسیم کل بدهی به کل دارایی ها به دست می آید. 

itROA =  نسبت بازده دارایی های شرکتi  در سالt  به دست می آید. داراییها جمع بر خالص سود.که از تقسیم 

 بررسی نرمال بودن متغیر وابسته
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 مربوط آماری های فرضیه. است شده استفاده اسمیرنوف-کلموگروف آزمون از ها داده بودن نرمال بررسی برای تحقیق این در

 

 

 

 به این آزمون به صورت ذیل می باشد.

0H .توزیع داده ها نرمال است : 

1H  : .توزیع داده ها نرمال نیست 

 آمده است.( 7)نتایج حاصل از آزمون آماری فوق در جدول 

 : آزمون نرمال بودن متغیر وابسته7جدول 

 سطح معنی داری اسمیرنف-کلموگروف درجه آزادی متغیر وابسته
 13111 73582 551 محافظه کاری حسابداری

 پژوهش های یافته:منبع

اسمیرنف برای متغیر وابسته پژوهش یعنی  -مشاهده می شود سطح معنی داری آزمون کلموگروف( 7)همانطور که در جدول 

گردد.برای برطرف  نمی تأیید وابسته متغیر بودن نرمال فرض کمتر است و 1315از می باشد که  1311محافظه کاری برابر با 

نمودن این مشکل از تک تک داده های متغیر وابسته پژوهش لگاریتم طبیعی می گیریم.و سپس دوباره آزمون می کنیم که 

 آمده است. (8)نتایج حاصل از این آزمون در جدول 

 وابسته: آزمون نرمال بودن متغیر 8جدول 

 سطح معنی داری اسمیرنف-کلموگروف درجه آزادی متغیر وابسته
 13149 13581 551 لگاریتم محافظه کاری حسابداری

 منبع:یافته های پژوهش

می باشد که از  13149مشاهده می شود سطح معنی داری لگاریتم متغیر وابسته پژوهش برابر با (8)همانطور که در جدول 

 فرض صفر یعنی نرمال بودن داده های متغیر مربوطه تأیید می گردد.بیشتر است لذا  1315

 آمار استنباطی

    1آزمون وایت

 که صورتی در. شود می پرداخته وایت آزمون کمک به  رگرسیونی مدل برای مناسب الگوی انتخاب ها،به فرضیه آزمون از قبل

                                                           
1 White test 
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 تعمیم مربعات حداقل)  GLS مدل از فرضیه آزمون برای و ناهمسان ها داده باشد %5 از کمتر آزمون این آماره احتمال مقدار

 )حداقل مربعات جزئی( استفاده خواهیم کرد. OLS7استفاده خواهیم کرد و در غیر این صورت از مدل  (یافته

 

 :نتایج حاصل از آزمون وایت4جدول

 روش رگرسیونی نتیجه P-VALE احتمال مقدار آماره شرح فرضیه ها

 فرعی فرضیه

 اول

F-statistic 0.456118 0.900 P >0.05 از استفاده واریانس همسانی OLS 

Obs*R-squared 4.333131 0.888 
فرضیه فرعی 

 دوم

F-statistic 0.230649 0.989 P >0.05 استفاده از  همسانی واریانسOLS 

Obs*R-squared 2.233894 0.987 

 OLSاستفاده از  همسانی واریانس F-statistic 1.026460 0.615 P >0.05 فرضیه اصلی
Obs*R-squared 3.924361 0.613 

 منبع:یافته های پژوهش

برای فرضیه های فرعی اول و دوم و اصلی  این آزمونمشاهده می کنید سطح معنی داری آماره ( 4)همچنان که در جدول

 .استفاده می شود OLSمی باشد لذا برای آزمون این فرضیه ها از روش  1315یشتر از ب

 و هاسمن چاو آزمون

و چاو برای تعیین به کارگیری مدل داده های تابلویی در مقابل تلفیق کل داده ها)مدل یکپارچه شده( انجام می شود. آزمون

 فرضیه برای آزمون این نتایج گیرد. می صورت تصادفی اثرات مدل و ثابت اثرات مدل میان گزینش منظور آزمون هاسمن به

 .         است آمده (5)جدول در تحقیق های

 هاسمن آزمون و چاو آزمون نتایج:  5 جدول

 منبع:یافته های پژوهش

برای فرضیه فرعی اول و فرضیه فرعی دوم و اصلی   Fمالحظه می کنید سطح معنی داری آماره  ( 5)همچنان که در جدول 

است لذا از مدل داده های تابلویی استفاده می گردد. در نتیجه انجام آزمون هاسمن الزم است که سطح  کمتر 1315پژوهش از 
                                                           

2 Ordinary Least Square 

آزمون  نتیجه P-value احتمال لیمر F آزمون رضیه ف

 هاسمن

 نتیجه P-value احتمال

های داده  p< 0.05 0.000 2.045210 فرضیه فرعی اول

 تابلویی

0.215002 0.000 p< 0.05 اثرات ثابت 

 های داده p< 0.05 0.000 3.397339 فرضیه فرعی دوم

 تابلویی

0.266522 0.000 p< 0.05 اثرات ثابت 

 های داده p< 0.05 0.000 1.290041 فرضیه اصلی

 تابلویی

0.323986 0.000 p< 0.05 اثرات ثابت 
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کمتر است لذا از مدل اثرات ثابت استفاده می  1315فرعی اول و دوم و اصلی  از  معنی داری آماره این آزمون برای فرضیه های

 شود.

 

 

 آزمون فرضیه ها )برازش مدل(

 تأثیر گذار است. تمرکز سهامداران نهادی بر حسابداری کاری محافظه فرضیه فرعی اول:

 اگر این فرضیه را به صورت آماری بیان کنیم به صورت زیر درمی آید:

 تأثیر گذار نیست. تمرکز سهامداران نهادی حسابداری بر کاری محافظهفرضیه صفر: 

 تأثیر گذار است. تمرکز سهامداران نهادی بر حسابداری کاری فرضیه مقابل: محافظه

 برای فرضیه فرعی اول OLS: نتایج حاصل از آزمون  (6)جدول 

C =β0 + β1 CONCit +β2LEVit + 𝜀   

 1315 با مقایسه سطح معنی داری  tآماره  متغیرهاضرایب  متغیرها

 کوچکتر 13111 734426 5136185 ثابت مدل

 تمرکز سهامداران نهادی

(CONS) 

 کوچکتر 13111 731399 6532969

 کوچکتر 963965 853631 13111 (LEVاهرم مالی )

 1345تعیین:  ضریب 7713825 آماره درست نمایی

 93156 دوربین واتسون

 13111 معنی داری مدلسطح 

 منبع:یافته های پژوهش

سطح معنی داری متغیر مربوط به ،  OLS براساس نتایج حاصل از رگرسیون ،شودمشاهده می (6)لطور که در جدوهمان

 همچنین معنادار می باشد. %15کوچکتر است لذا در سطح  1315می باشد.که از 13111تمرکز سهامداران نهادی  متغیر 

 735 تا 935 فاصله در مقدار این که باشد می93156 با برابر واتسون دوربین می باشد. آماره 1345تعیین مدل برابر با ضریب 

  نمایی درست آماره( prob)داری معنی ،سطح 6-4 جدول در طرفی از. می باشد متغیرها بین همبستگی خود عدم از نشان

 مدل کل بنابراین است، دار معنی %15اطمینان سطح در که باشد می 13111 با برابر( Log likelihood: 220.375 مدل)

 لذا فرضیه فرعی اول تأیید می گردد و مدل آن بدین صورت است: .می باشند معنادار آماری لحاظ از
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C =50.6035 + 65.7161CONS +16.165 LEV 

 است.تأثیر گذار  مدیریت سود بر حسابداری کاری محافظه فرضیه فرعی دوم:

 

 

 اگر این فرضیه را به صورت آماری بیان کنیم به صورت زیر درمی آید:

 تأثیر گذار نیست. سود بر مدیریت حسابداری کاری فرضیه صفر: محافظه

 تأثیر گذار است. سود مدیریت بر حسابداری کاری فرضیه مقابل: محافظه

 برای فرضیه فرعی دوم OLS: نتایج حاصل از آزمون  2جدول

C =β0 + β1 DAt+β2ROAit + 𝜀   

 1315 با مقایسه سطح معنی داری  tآماره  ضرایب متغیرها متغیرها

 کوچکتر 13111 534724 643114 ثابت مدل

 مدیریت سود

(DA) 

 کوچکتر 13111 736411 137619

 کوچکتر 83989 735637 13111 (ROAبازده دارایی ها )

 1355تعیین:  ضریب 7863889 آماره درست نمایی

 93136 دوربین واتسون

 13111 سطح معنی داری مدل
 منبع:یافته های پژوهش

 به مربوط متغیر داری معنی سطح ، OLS رگرسیون از حاصل نتایج براساس شود، می مشاهده (2) جدول در که طورهمان

 تعیین ضریب همچنین. باشد می معنادار %15 سطح در لذا است کوچکتر 1315 از که.باشد می0.000(DA) سود مدیریت

 خود عدم از نشان 735 تا 935 فاصله در مقدار این که باشد می93136 با برابر واتسون دوربین آماره. باشد می 1355 با برابر مدل

 Log) مدل نمایی درست آماره( prob)داری معنی ،سطح 2 جدول در طرفی از. باشد می متغیرها بین همبستگی

likelihood: 236.331 )لحاظ از مدل کل بنابراین است، دار معنی %15اطمینان سطح در که باشد می 13111 با برابر 

 :است زیر صورت به آن مدل و.گردد می تأیید دوم فرعی فرضیه لذا.باشند می معنادار آماری

C =64.094 +0.2601DA+3.131ROA   

 تأثیر گذار است. سود مدیریت و نهادی تمرکز سهامداران بر حسابداری کاری محافظه:  اصلی فرضیه

 اگر این فرضیه را به صورت آماری بیان کنیم به صورت زیر درمی آید:
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 تأثیر گذار نیست. سود مدیریت و نهادی تمرکز سهامداران بر حسابداری کاری فرضیه صفر: محافظه

 است.تأثیر گذار  سود مدیریت و نهادی تمرکز سهامداران بر حسابداری کاری فرضیه مقابل: محافظه

 

 

 برای فرضیه اصلی OLS: نتایج حاصل از آزمون  3جدول

C =β0 + β1 CONCit +β2 DAt+β3ROAit +β4LEVit + 𝜺  

 1315 با مقایسه سطح معنی داری  tآماره  ضرایب متغیرها متغیرها

 کوچکتر 13119 437786 613798 ثابت مدل

 تمرکز سهامداران نهادی

(CONS) 

 کوچکتر 13111 731618 934133

 مدیریت سود

(DA) 

 کوچکتر 13111 738657 135696

 کوچکتر 131917 732461 13111 (ROAبازده دارایی ها )

 کوچکتر 836879 931114 13118 (LEV) مالی اهرم

 1366تعیین:  ضریب 7153495 آماره درست نمایی

 73116 دوربین واتسون

 13111 سطح معنی داری مدل

 پژوهش های یافته:منبع

 به مربوط متغیر داری معنی سطح ، OLS رگرسیون از حاصل نتایج براساس شود، می مشاهده( 3) جدول در که طورهمان

 همین و. باشد می معنادار %15 سطح در لذا است کوچکتر 1315 از که.باشد می13111  نهادی سهامداران تمرکز متغیر

 %15 سطح در لذا است کوچکتر 1315 از که.باشد می0.000(DA) سود مدیریت به مربوط متغیر داری معنی طورسطح

 این که باشد می 73116 با برابر واتسون دوربین آماره. باشد می1366 با برابر مدل تعیین ضریب همچنین. باشد می معنادار

 از. شود می پذیرفته خطاها استقالل فرض که.باشد می متغیرها بین همبستگی خود عدم از نشان 735 تا 935 فاصله در مقدار

 می 13111 با برابر( Log likelihood: 295.415) مدل نمایی درست آماره( prob)داری معنی ،سطح( 3) جدول در طرفی

 می تأیید اصلی فرضیه لذا.باشند می معنادار آماری لحاظ از مدل کل بنابراین است، دار معنی %15اطمینان سطح در که باشد

 :است زیر صورت به آن مدل و.گردد

C =60.123+1/4988 CONCit +0/5616 DAt+0/9192ROAit +3/6321LEVit + ε 

 پژوهش کلی گیری نتیجه
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 سهامداران تمرکز بر حسابداری کاری محافظه تأثیر بر مبنی پژوهش های فرضیه آزمون کلی گیری نتیجه و بندی جمع در

 محافظه که کرد عنوان توان می پژوهش های فرضیه تأیید به توجه با و 9818 تا 9831 زمانی دوره در سود مدیریت و نهادی

 .دارد معناداری و مثبت تأثیر سود مدیریت و نهادی سهامداران تمرکز بر حسابداری کاری
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