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چکیده
این تحقیق رابطه میان محافظهکاری اجتماعی و مدیریت سود را از دیدگاه رفتاری مورد بررسی قرار می دهد.
محافظه کاری اجتماعی به معنی پایبندی افراد به سنت ها و ارزش های اجتماعی است .مبانی نظری تحقیق از طریق
مطالعات کتابخانه ای و داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمعآوری شده است .فرضیه تحقیق بر اساس روش
همبستگی و از طریق ازمون رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفته است .نتایج این تحقیق نشان می دهد که
رابطهای مستقیم و مثبت میان سطح محافظهکاری اجتماعی و تمایل به مدیریت سود از نوع فرصت طلبانه وجود
دارد .همچنین شواهد این پژوهش نشان می دهد مردان در مقایسه با زنان تمایل بیشتری به مدیریت سود فرصت
طلبانه دارند .رتبه شغلی و تجربه کاری رابطه معنی داری با مدیریت سود فرصت طلبانه ندارد.
واژههای كلیدی :محافظه کاری اجتماعی ،مدیریت سود فرصت طلبانه و رویکرد رفتاری.

 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم وتحقیقات
 - 2استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج (مسئول مکاتبات)
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 - 3استاد گروه حسابداری و مالی دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم وتحقیقات
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رشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و

 -1مقدمه
مطالعات انجام شده در حوزه فرهنگ ،نشان می

نیاز به سرمایه گذاری خارجی اهمیت خاصی به خود

دهد حسابداری خرده فرهنگی است که در درون

گرفته است .لذا انتظار می رود افرادی که محافظه

فرهنگ ملی بزرگتری قرار گرفته است .به بیان دیگر،

کاری اجتماعی باالیی دارند ،رفتارهای حرفهای

رفتار حسابداران در تهیه و گزارش اطالعات ،تحت

محافظه کارانه تری در حرفه حسابداری داشته باشند.

تاثیر فرهنگ و ارزشهای اجتماعی است (گری،

فقدان پژوهش کافی در زمینه نگرش حسابداران

 . )1811محافظه کاری فرهنگی یکی از مشخصه های

درباره محافظه کاری اجتماعی و هم چنین اهمیت

فرهنگی جوامع است .این نوع محافظه کاری متمایز

ویژه ای که محافظه کاری اجتماعی به عنوان یک

از محافظه کاری حسابداری است .محافظه کاری

مشخصه رفتاری بر رفتار حرفهای حسابداران دارد،

فرهنگی یعنی تمایل افراد به حفظ چیزها همان گونه

این انگیزه را در نویسندگان این مقاله به وجود آورد

که هستند .در محافظهکاری فرهنگی ،حرمت

تا موضوع محافظه کاری اجتماعی و رابطه آن با

نگهداشتن و حفظ ارزش های اجتماعی ،سیاسی و

تمایل به رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت سود را

خصوصاً ارزش هایی که به تدریج طی دوره ای

مورد مطالعه قرار دهند .بنابراین پرسش اصلی این

طوالنی حاصل آمده ،از اهمیت خاصی برخوردار

پژوهش آن است که آیا رفتار حسابداران در بیش

است (محمدی اصل . )1311 ،محافظه کاری فرهنگی

نمایی سود ،تحت تاثیر محافظه کاری اجتماعی قرار

به دو جزء محافظه کاری اجتماعی و محافظه کاری

می گیرد؟ هدف نخست این پژوهش ،سنجش و

اقتصادی طبقه بندی می شود .محافظه کاری اقتصادی

شناسایی میزان تمایل حسابداران به محافظه کاری

گرایش افراد به لیبرالیسم اقتصادی و عدم دخالت

اجتماعی است .هدف دوم بررسی رابطه بین محافظه

دولت در اقتصاد را نشان می دهد .محافظه کاری

کاری اجتماعی با رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت

اجتماعی ،بیانگر تمایل افراد به حفظ ارزش های

سود می باشد .هدف سوم این پژوهش نیز آگاه نمودن

سنتی جامعه است .به بیان دیگر ،محافظه کاری

جامعه حسابداران رسمی کشور ،سازمان بورس اوراق

اجتماعی نشان دهنده پایبندی اشخاص به سنت ها و

بهادار ،سرمایه گذاران ،دانشجویان ،پژوهشگران

مذهب است .اشخاصی که محافظه کاری اجتماعی

حسابداری و سایر استفاده کنندگان صورتهای مالی در

باالیی دارند معموالً با تردید و احتیاط بیشتری

مورد اثر ارزش های اجتماعی نظیر محافظه کاری

قضاوت و تصمیم گیری می کنند .از این رو محافظه

اجتماعی بر رفتارهای حسابداران در بیش نمایی سود

کاری اجتماعی با موضوعات رفتاری در حسابداری

است .

می تواند ارتباط داشته باشد .مسئولیت اجتماعی

انتظار می رود نتایج این پژوهش بتواند دستاورد و

حسابداران در ارتقای شفافیت اطالعات و اعتماد

ارزش افزوده علمی به شرح زیر داشته باشد:

بخشی به عموم ،نقش و مسئولیتی خطیر است.

اول اینکه نتایج این پژوهش میتواند موجب

حسابداران و حسابرسان وظیفه دارند تا مصادیق فساد

گسترش مبانی نظری پژوهش های گذشته در ارتباط

نظیر پولشویی و تقلب را گزارش نمایند .این مهم بعد

با ارزش های فرهنگی حسابداری و رفتاری شود .دوم

از تشکیل جامعه حسابداران رسمی و هم چنین بروز

این که شواهد پژوهش نشان خواهد داد که آیا

تقلب و فساد در نظام مالی کشور و نیز با گسترش و

محافظه کاری اجتماعی عامل تاثیر گذاری در نگرش
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حسابداران در بیش نمایی سود خواهد بود یا خیر؟

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

این موضوع به عنوان یک دستاورد علمی می تواند

تحقیقات در حوزه فرهنگ و حسابداری ،حرفه

اطالعات سودمندی را در اختیار نهادهای قانونگذار

حسابداری را متاثر از ارزشهای اجتماعی می شناسد.

در حرفه حسابداری قرار دهد .سوم این که این مقاله

یعنی حسابداری خرده فرهنگی است که در درون

می تواند درک بهتری از این که هنجارها و ارزش

فرهنگ ملی بزرگتری قرار دارد .به بیان دیگر ،ارزش

های اجتماعی چگونه بر حرفه حسابداری تاثیر

های حسابداری زیر مجموعه ای از ارزش های

خواهد گذاشت ،به خوانندگان بدهد .چهارم این که

اجتماعی هستند .این تحقیقات نشان می دهند آن

نتایج این پژوهش می تواند ایده های جدیدی برای

دسته از ارزش یا رفتارهای حسابداران که از ارزش

انجام پژوهش های جدید در حوزه حسابداری

های اجتماعی مشتق می شوند ،توسعه ارزش های

رفتاری ،پیشنهاد نماید .در ادامه مبانی نظری ،متغیرها

حسابداری را تحت تاثیر قرار خواهد داد .گری

1

و آزمون فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار می

( )1811ارتباط بین حسابداری و فرهنگ را می توان

گیرد.

به صورت نمودار زیر نشان داد.

پیامدهای قانونی

اثرات خارجی

سیستم قانونی

عوامل محیطی

مالکیت شركتها

سرمایهگذاری

بازار سرمایه
انجمنهای حرفهای

ارزشهای اجتماعی

سیستم آموزش

اثرات محیطی
جغرافیایی

مذهب

اقتصادی
ارزشهای حسابداری

سیستمهای حسابداری

جمعیتی
وراثتی
تاریخی
تکنولوژی
منطقهای

(نمودار شماره ) 1

این نمودار نشان می دهد که ارزش های

امثالهم اثر گذار هستند .کوهن و همکاران ()1883

حسابداری تحت تاثیر ارزش ها و هنجارهای

معتقدند حسابداران در کشورهای مختلف دارای

اجتماعی است .این همان موضوعی است که جامعه

ارزش های اخالقی و فرهنگی مختلفی هستند و الزم

شناسان بر آن تاکید دارند .به عقیده آن ها ،هنجارهای

است مولفه های فرهنگی بر

قضاوت و تصمیم

اجتماعی بر تصمیم گیری و رفتارهای اقتصادی نظیر

گیری آن ها مورد مطالعه قرار گیرد .ساندر ()2001

مصرف ،تنظیم قراردادهای تجاری ،سرمایه گذاری و

هنجارهای اجتماعی را عامل مهمی در تصمیم گیری
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نتایج

اعتماد اجتماعی نسبت به شرکت باال است ،در آن

های حسابداری و حسابرسی می داند.

پژوهشی بیانگر آن است که فشارهای اجتماعی در

صورت ریسک شرکت پایین خواهد بود و در نتیجه

جوامعی که فاصله قدرت باال بوده و فرد گرایی پایین

حق الزحمه کمتری را پیشنهاد خواهند کرد .آن ها

است ،بر قضاوت حسابرس تاثیر گذار است .در چنین

اعتقاد دارند که هنجارها و ویژگی های اجتماعی بر

جوامعی حسابرسان ،قضاوت محافظه کارانه تری را

کار حسابرسان و گزارشگری مالی تاثیرگذار هستند.
1

ارائه می نمایند( .( Nasution and Ostermark, 2012

لی و همکاران ( )2013رابطه مشخصههای

کانگ و همکاران )2002( 2نشان دادند در کشورهایی

فرهنگی با ریسک پذیری را در  31کشور مورد

که محافظه کاری فرهنگی باالیی دارند ،رابطه ای

مطالعه قرار دادند .آنها نشان دادند که فردگرایی

مستقیم میان محافظه کاری اجتماعی و محافظه کاری

رابطهای مستقیم و اجتناب از عدم اطمینان رابطه ای

حسابداری وجود دارد .به عقیده آن ها محافظه کاری

منفی با ریسک پذیری دارد .نتایج پژوهش آن ها نشان

اجتماعی می تواند در رفتار مدیران در انتخاب رویه

داد که مشخصههای فرهنگی هر کشور میتواند عاملی

های حسابداری به ویژه رویه های محافظه کارانه

برای ریسک پذیری و جذب سرمایه گذاری باشد.

3

سیزلویچ )2013( 8فرهنگ اقتصاد ملی شامل فرهنگ

( )2012اعتقاد دارند که هنجارها و ارزش های

؛ رهبری و سازمان را عاملی در پذیرش و تغییرات

اجتماعی هر منطقه بر فعالیت شرکت تاثیرگذار است.

استانداردهای بین المللی در هر کشور می شناسد او

آن ها می گویند که مدیران شرکتها برای جلوگیری از

اعتقاد دارد که سیستم مدیریت و رهبری ،نهادها و

تحمیل هزینه و جریمه بر شرکت ،مجبور هستند که

سازمانهای ملی در هر کشور بر سیستم حسابداری و

در چارچوب هنجارهای اجتماعی عمل کنند .نتایج

پذیرش استانداردهای بین المللی تاثیر گذار است .او

تحقیق دیرنگ و همکاران )2012( 2نشان داد

اعتقاد دارد که افراد شاغل در حرفه حسابداری نیز

هنجارهای اجتماعی ناشی از مذهب ،موجب کاهش

رفتار خود را بر اساس فرهنگ اقتصاد ملی تنظیم می

اجتناب مالیاتی و گزارشگری غیر محافظه کارانه می

نمایند .به عبارت دیگر رفتار حرفهای آنان بازتابی از

( )2012دریافتند که

فرهنگ اقتصاد ملی است .به عقیده او تغییر در

هنجارهای اجتماعی بر تصمیم گیری و قضاوت

استانداردهای حسابداری ناشی از تفکر مردم آن

حسابرسان اثرگذار هستند .آنها نشان دادند

کشور نیست بلکه ناشی از تغییر در سیستم مدیریتی و

حسابرسانی که تمایالت مذهبی بیشتری دارند،

اقتصادی کشور است .تغییر در تدوین استانداردهای

رفتارهای حرفهای محافظه کارانه تری دارند .لونتیس

حسابداری از رویکرد مبتنی بر قواعد به رویکرد مبتنی

و همکاران )2013( 6اثر هنجارهای اجتماعی را بر

بر اصول در تدوین استانداردهای حسابداری را می

قیمتگذاری حسابرسی بررسی نمودند .نتایج پژوهش

توان نمونه ای از آن دانست .یا تغییر در استانداردهای

آن ها نشان داد شرکتهایی که هنجارهای اجتماعی

حسابداری در کشورهای کمونیستی نمونه ای دیگر از

را رعایت نمی کنند ،ریسک دعاوی حقوقی و

آن است.

حسابداری اثر گذار باشد .مک گیر و همکاران

شود .عمر و همکاران

1

اجتماعی در آن ها باال است و حق الزحمه حسابرسی

پررا و همکاران

10

( )2012حرفه گرایی

7

حسابداری که یکی از مشخصه های فرهنگی

( )2013نشان دادند هرگاه حسابرسان درک کنند که

حسابداری است را در دو کشور نیوزلند و ساموآ

آن ها بیشتر از سایر شرکتها است .برگ لند و کنگ
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مورد مطالعه قرار دادند .آن ها نشان دادند که حرفه

رابطه ای معنی دار و مستقیم بین افشای داوطلبانه

گرایی حسابداری در دو کشور تفاوت با اهمیتی با هم

اطالعات اجتماعی و زیست محیطی و ارزش های

دارند .شواهد پژوهش آنها نشان داد که این موضوع

فرهنگی وجوددارد.

می تواند بر اندازه گیری ؛ افشاء و ارزشهای اخالقی
را در حرفه حسابداری تحت تاثیر قرار دهد .مورفی

11

 -3روش شناسی پژوهش

( )2012طی پژوهشی نشان داد حسابدارانی که تمایل

جامعه آماری پژوهش حاضر کارشناسان ،رئیس

به افشای نادرست اطالعات حسابداری دارند ،سطح

های حسابداری و مدیران مالی شاغل در شرکتهای

فرصت طلبی در آنها باالست .این دسته از حسابداران

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشند .روش

بابت افشای نادرست اطالعات نگرانی و یا احساس

نمونه گیری تصادفی است .در این تحقیق تعداد200

پشیمانی نیز ندارند .او پیشنهاد میکند که این موضوع

پرسش نامه میان پاسخ دهندگان به صورت تصادفی

می تواند باعث بروز تقلب در حرفه حسابداری شود.

توزیع شد و 118پرسش نامه دریافت گردید .با توجه

بنابراین نهادهای نظارت کننده بر حرفه حسابداری

به قاعده حد مرکزی و نرمال بودن متغیرهایی که

باید نظارت بیشتری بر حسابداران حرفهای داشته

پرسشنامه ،آنها را اندازهگیری مینماید ،میتوان اظهار

باشد .چند )2012( 12تفاوت قضاوت محافظه کارانه

داشت که این تعداد از پرسش نامه به عنوان نمونه

حسابرسان نژاد فیجیایی را با حسابرسان هندی تبار

اماری کافی است.

مقیم کشور فیجی در تفسیر استانداردهای بین المللی

این تحقیق با توجه به ماهیت ،از نوع تحقیقات

گزارشگری مالی مورد مطالعه قرار داد .او نشان داد که

کاربردی است .زیرا هدف آن توسعه دانش و آگاهی

میزان محافظه کاری حسابرسان هندی تبار بیشتر از

زمینه محافظه کاری فرهنگی یعنی محافظه کاری

حسابرسان فیجی تبار است .نتیجه پژوهش او بر این

اجتماعی و اقتصادی در حرفه حسابداری است .هم

نکته تاکید داشت که نژاد می تواند عامل تاثیرگذاری

چنین از نظر روش پیمایشی است .چارچوب نظری و

بر ارزش های فرهنگی حسابداری باشد.

پیشینه تحقیق نیز از روش کتابخانه ای و جمع آوری

دیزندر و همکاران )2011( 13نشان دادند ارزش

داده ها و نتیجه نهایی ،برای آزمون رد یا پذیرش

های فرهنگی با مدیریت سود رابطه معنی داری دارد.

فرضیه ها از طریق پرسش نامه انجام می شود .از

آن ها نشان دادند کشوری که در آن مشخصه فرهنگی

آنجاییکه این تحقیق در یک محیط واقعی یعنی

فرد گرایی باالیی وجود دارد ،مدیریت سود کمتر

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام

است .هم چنین در کشورها با مشخصه فرهنگی

شده است ،جزو تحقیقات میدانی به شمار می آید .در

عدالت گرایی ،رابطه ای منفی بین مدیریت سود و

این پژوهش از پرسش نامه اِوقِت )2013( 11برای

عدالت گرایی وجود دارد .به عقیده آن ها ،فرهنگ

سنجش محافظه کاری اجتماعی و نیز از پرسش نامه

عامل مهمی برای استقرار نظام راهبری برای

بلسکی و همکاران )2001( 16برای سنجش تمایل به

جلوگیری از رفتارهای فرصت طلبانه مدیران است.

مدیریت سود و هم چنین برای آزمون فرضیه ها ،از

او ریج )2010( 12رابطه ارزش های فرهنگی و افشای

رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

داوطلبانه اطالعات اجتماعی را در  22کشور مورد
مطالعه قرار داد .نتیجه پژوهش او بیانگر آن بود که
مجله حسابداري مديريت  /شماره بيست و نهم
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 -6یافته های پژوهش

 -4متغیرهای پژوهش
متغیرهای مستقل پژوهش عبارت است از محافظه

 -1-6آمار توصیفی

کاری اجتماعی و متغیر وابسته نیز تمایل به مدیریت

جدول شماره یک نشان می دهد که مقادیر میانه و

سود می باشد .هم چنین متغیرهای جنسیت ،رتبه

میانگین به هم نزدیک است .از این رو می توان اظهار

شغلی وتجربه کاری از جمله متغیرهای کنترل در این

داشت که توزیع متغیرها نرمال باشد .هم چنین نتایج

پژوهش هستند.

این جدول بیانگر آن است که حداقل تمایل به

متغیر محافظه کاری اجتماعی بر اساس پرسش

محافظه کاری اجتماعی برابر 23وحداکثر آن  70می

نامه در یک طیف لیکرت از امتیاز صفر تا ده امتیاز

باشد .در حالی که حداقل تمایل به مدیریت سود طبق

بندی می شود .تعداد سئوال ها  7سئوال می باشد.

طیف لیکرت برابر  1/16و حداکثر آن  7است.

بنابراین حداکثر امتیازی که یک فرد می تواند کسب

همچنین حداقل تجربه کاری برابر یک سال و حداکثر

کند برابر  70می باشد  .هم چنین متغیر تمایل به

آن  38سال است.

مدیریت سود بر اساس پرسش نامه در یک طیف

جدول شماره  2آمار توصیفی محافظه کاری

لیکرت از امتیاز یک تا هفت امتیاز بندی می گردد.

اجتماعی و مدیریت سود برحسب جنسیت پاسخ

متغیرهای کنترل تحقیق نیز به صورت زیر قابل اندازه

دهندگان نشان داده شده است .این جدول نشان می

گیری است:

دهد سطح محافظه کاری مردان در مقایسه با زنان

جنسیت :یک متغیر اسمی است که با مقدار یک و

بیشتر است .هم چنین تمایل مردان به مدیریت سود

صفر نشان داده می شود .یک برای جنسیت مرد و

کمتر از زنان است.

صفر برای جنسیت زن .

جدول شماره  – 1آمار توصیفی

رتبه شغلی :یک متغیر رتبه ای است و عبارت است
از کارشناس حسابداری،رئیس حسابداری و مدیر
مالی که به ترتیب با مقدار یک ،دو و سه نشان داده
میشود.

تمایل به
شرح

تمایل به

مدیریت محافظهكاری
سود

اجتماعی

تجربه

سن

تعداد

118

118

118

118

تجربه كاری :عبارت است از تعداد سالهایی که پاسخ

میانگین

2/101

11/286

23/2

1/81

دهندگان پرسش نامه در رشته حسابداری اشتغال

میانه

2/222

12

33

7

انحراف معیار

0/8123

8/0317

6/681

6/730

حداقل

1/16

23

21

1

حداکثر

7

70

18

38

داشته اند.
 -5فرضیه های پژوهش
فرضیه اول :میان محافظه کاری اجتماعی و مدیریت

جدول شماره  - 2محافظه كاری اجتماعی ،تمایل به
مدیریت سود به تفکیک جنسیت

سود رابطه معنی داری وجود دارد.

13

محافظه كاری

تمایل به

اجتماعی

مدیریت سود
2/008
2/271

جنسیت

تعداد

مرد

123

12/823

زن

66

21/227
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محافظه کاری اجتماعی و تمايل به مديريت سود  :يک رويکرد رفتاری

 -7نتیجهگیری و بحث

 -2-6آزمون فرضیه
در این بخش برای تایید یا رد فرضیه تحقیق

یافته های این تحقیق نشان داد میانگین محافظه

آزمون های مربوطه انجام می شود .از آن جایی که

کاری اجتماعی در میان مردان بیشتر از زنان است.

فرضیه تحقیق رابطه بین محافظه کاری اجتماعی و

همچنین شواهد این پژوهش نشان داد که میانگین

تمایل به مدیریت سود فرصت طلبانه را مورد بررسی

مدیریت سود فرصت طلبانه میان مردان و زنان

قرار می دهد؛ از این رو از طریق آزمون رگرسیون

متفاوت است .نتایج آزمون فرضیه بیانگرآن است که

خطی چند متغیره این رابطه مورد آزمون قرار می

هرچه سطح محافظه کاری اجتماعی ارتقاء یابد در آن

گیرد.

صورت مدیریت سود فرصت طلبانه افزایش می یابد.

 -1-2-6آزمون فرضیه

همچنین این نتایج نشان داد جنسیت رابطه مثبت و

فرضیه تحقیق به صورت زیر بیان می شود:

معنی داری با تمایل به مدیریت سود فرصت طلبانه

 =H0میان محافظه کاری اجتماعی و مدیریت سود

دارد .به بیان دیگر جنسیت مرد موجب افزایش تمایل

فرصت طلبانه رابطه معنی دار وجود ندارد .

به مدیریت سود فرصت طلبانه میشود .همچنین

 = H1میان محافظه کاری اجتماعی و مدیریت سود

متغیرهای رتبه شغلی و تجربه کاری که به عنوان

فرصت طلبانه رابطه معنی دار وجود دارد .

متغیر کنترل در این پژوهش در نظر گرفته شده است

نتایج آزمون فرضیه در جدول شماره  3نشان

رابطه معنی دار با مدیریت سود فرصت طلبانه ندارد.

داده شده است .در این جدول ،مقدار سطح معنی

نتایج تحقیق نشان میدهد هرچه سطح محافظه

داری محافظه کاری اجتماعی برابر  0/7درصد یعنی

کاری اجتماعی افزایش یابد ،تمایل به رفتارهای

کمتر از  1درصد است .بنابراین در سطح اطمینان 81

فرصت طلبانه در بیش نمایی و مدیریت سود ،افزایش

درصد ،بین متغیر مستقل یعنی محافظه کاری اجتماعی

می یابد .به عبارت دیگر ارزش فرهنگی محافظه کاری

و تمایل به مدیریت سود فرصت طلبانه رابطه معنی

موجب افزایش رفتارهای فرصت طلبانه در بیش

دار وجود دارد .از اینرو فرض صفر آماری یعنی H0

نمایی و دستکاری درسود در راستای منافع شخصی

رد و فرض مقابل آن یعنی فرض  H1تائید میگردد.

می شود .این نتیجه مغایر با نتایج تحقیق کانگ و
17

همکاران ( )2002می باشد .یافته های تحقیق آن ها
بر این نکته تاکید داشت که هر چه سطح محافظه

جدول شماره  - 3نتایج آزمون فرضیه
شرح

ضرایب

آمارهT

عرض از مبدا

سطح عامل تورم
معنی واریانس
داری

)(VIF

2/811

6/178

0/000

-

محافظه کاری اجتماعی 0/023

2/706

0/007

1/001

جنسیت

0/217

2/062

0/020

1/021

تجربه کاری

0/012

1/318

0/118

1/121

رتبه شغلی

0/216 - 1/070 - 0/212

1/103

F= 3/106

سطح معنی داری
=0/000

کاری اجتماعی بیشتر شود ،در آن صورت استفاده از
رویههای محافظه کارانه حسابداری برای کم نمایی
سود بیشتر میشود .به عقیده آن ها محافظه کاری
فرهنگی و اجتماعی میتواند در رفتار مدیران در
انتخاب رویههای حسابداری به ویژه رویههای
محافظه کارانه حسابداری اثر گذار باشد .هم چنین
شواهد این پژوهش با نتایج تحقیق دیرنگ و
11

ضریب تعیین =

دوربین واتسن =

همکاران (  )2012مغایرت دارد .آن ها نشان دادند

0/061

1/137

هنجارهای اجتماعی ناشی از محافظه کاری اجتماعی،
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