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ییآقاو ، اعتماديانیاحمد

مقدمه
هاي تکنیکی و بنیادي گذاران در بازار سرمایه، بر اساس اطالعات موجود و از طریق تحلیلسرمایه

ؤثر بودن متغیرهاي مالی و اقتصادي در این محاکی ازاغلب مطالعات، نتایجگیرند وتصمیم می
گذاران، ها بوده است. در این راستا، گزارشگري مالی باید اطالعاتی ارائه کند که براي سرمایهتحلیل

هاي مالی مفید واقع گردد. بدیهی است اطالعات مالی کنندگان از صورتاعتباردهندگان و سایر استفاده
کنندگان، در راستاي ارزیابی ته باشند تا بتوانند براي استفادهباید خصوصیات کیفی خاصی را داش

]. بدین ترتیب، 8وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیري مالی واحد تجاري مفید واقع گردند [
هاي کیفی اطالعات حسابداري و ارتباط ارزشی آنها همواره مورد توجه پژوهشگران بحث در مورد ویژگی

]. اما یکی از 1ترین موضوعات در ادبیات حسابداري بوده است [ین زمینه، یکی از مهمبوده و تحقیق در ا
شود، آگاهی از این مطلب است که آیا نوسانات هاي متداولی که طی سالیان متمادي بیان میپرسش

هاي محققین حاکی از زمانی و مقطعی اقتصاد کالن بر روابط حسابداري تأثیرگذار است یا خیر؟ بررسی
هاي کیفی اطالعات حسابداري و سایر متغیرهاي هایی که در زمینه ویژگیآن است که اکثر پژوهش

ها مالی انجام شده است؛ بدون در نظر گرفتن آثار عملکرد اقتصاد کالن به تجزیه و تحلیل یافته
ن موضوعاتی تریکاري حسابداري و ارتباط ارزشی سود، از مهم]. در این میان، محافظه25اند [پرداخته

میالدي و به واسطه طرح روابط بین سود و بازده، مطرح شدند و جایگاه قابل 60هستند که از دهه 
هاي شرکت بر این هاي بسیاري در مورد تأثیر ویژگیاند و پژوهشتوجهی را در مباحث مالی داشته

ده، عامل تأثیرات عملکرد هایی که در این حوزه انجام شمتغیرها صورت گرفته است. اما در اکثر پژوهش
اقتصاد کالن نادیده گرفته شده و بیشتر، عوامل اقتصاد خرد و ارقام حسابداري مورد توجه قرار گرفته 
است. این در حالی است که شواهد، اخیراً حاکی از آن است که این دو ویژگی اطالعات حسابداري به 

وص اعتقاد بر این است که میزان ]. در این خص21دهند [چرخه هاي تجاري حساسیت نشان می
هاي رونق اقتصادي در مقایسه با کاري اطالعات حسابداري و ضریب واکنش سود، در دورهمحافظه

هاي هاي رکود و رونق تجاري، به طور بالقوه ناشی از ویژگی]. دوره22هاي رکود باالتر است [دوره
هاي ارتباط ارزشی سود در طول چرخهدهند کههاي پیشین نشان میاقتصاد کالن هستند. پژوهش

تجاري ممکن است توسط عوامل پیچیده متعددي تحت تأثیر قرار بگیرد که این تغییرات به طور کامل 
هاي توسط رشد اقتصادي و پایداري سود قابل توضیح دادن نیست. براي مثال، بیشترین تحریف گزارش

ها و ارائه . همچنین کشف انحرافات و تقلبافتدهاي رکود تجاري اتفاق میمالی، در طول دوره
گذاران و مالکان توجه زیادي هاي رکود تجاري و زمانی که سرمایهرویکردهاي پیشگیرانه، تنها در دوره

رسد که افزایش تمرکز بر یابد. به نظر میبه ریسک تجاري و کاهش ارزش ها دارند، ظهور می
شود که هم مدیران و هم حسابرسان تمایل بیشتري در یهاي رکود، موجب مهاي تجاري در دورهریسک

]. چنان چه 21تر در گزارش سود حسابداري داشته باشند [کارانههاي محافظهرویهجهت بکارگیري
هاي سیستم حسابداري به تقاضاي بازار سرمایه و دیگر متقاضیان گزارشگري محافظه کارانه در دوره

ائه شده به عموم، سازگاري بیشتري با انتظارات و تمایالت رکود تجاري پاسخ دهد، اطالعات ار
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ارزش بیشتري ،گیريکنندگان خواهد داشت و احتماالً در الگوهاي تصمیمگذاران و سایر استفادهسرمایه

هاي رونق کند و در نتیجه ارتباط ارزشی بیشتري نیز به همراه خواهد داشت. در مورد دورهپیدا می
هاي تر هستند و تأثیرات ماندگارتري دارند. در دورهها طوالنین است که این دورهتجاري اعتقاد بر ای

شود.گذاران باال رفته و در نتیجه واکنش سود شدیدتر میرونق تجاري، سطح انتظارات سرمایه
کاري در پژوهش حاضر سعی شده است تغییرپذیري محیط گزارشگري مالی از دو جنبه محافظه

هاي تجاري رونق و رکود مقایسه و تبیین شود. با توجه به اط ارزشی سود در چرخهحسابداري و ارتب
هاي اطالعات ها، بررسی ویژگیهاي اطالعاتی سازمانترین سیستمنقش حسابداري به عنوان یکی از مهم

هاي گیريتواند براي تصمیمارائه شده توسط این سیستم در طول چرخه هاي مختلف تجاري می
کنندگان مفید واقع شود.ذاران و سایر استفادهگسرمایه

ادبیات و چارچوب نظري پژوهش
کاري در سود حسابداري تحت تأثیر شرایط اقتصادي (رونق دالیل متعددي بیان شده است که محافظه

هاي رکود تجاري و زمانی که احتمال گیرد. اول این که، ریسک دعاوي قضایی در دورهیا رکود) قرار می
هاي کاهش ریسک دعاوي یابد. یکی از راهقیمت سهام در بازار سرمایه باال است؛ افزایش میسقوط 

کاري موجب بهبود مفاد ]. محافظه1993کارانه است [واتس، قضایی، گزارشگري مالی محافظه
شود وقراردادهاي بین مالک و نماینده، از طریق سرعت بخشیدن به انتشار اخبار بد مرتبط با شرکت می

]. دوم، احتماالً 23دهد [در نتیجه، ریسک دعاوي قضایی مالکان علیه مدیریت شرکت را کاهش می
هاي رکود تجاري به کارانه حسابداري از جانب سهامداران، در دورههاي محافظهتقاضا براي افزایش رویه

هاي رکود در دورهشود. زیرا نتایج منفیدلیل باال رفتن عدم اطمینان نسبت به نتایج آتی بیشتر می
کاري حسابداري گذاران در چنین شرایطی محافظهدهند و سرمایهتجاري با احتمال بیشتري رخ می

تر شناسایی و کنار گذاشته سریع،هاي با خالص ارزش فعلی منفیکنند تا پروژهبیشتري را تقاضا می
د تجاري، و با توجه به این که در ]. سوم، به دلیل عدم اطمینان به وجود آمده در شرایط رکو14شوند [

شود؛ احتماالً مدیران سعی در پنهان نمودن اخبار بد، هایی احتمال بروز اخبار بد بیشتر میچنین دوره
هاي افشا خواهند کرد. این طرز تلقی باعث خواهد شد حسابرسان با از طریق تجدید نظر در سیاست

هاي مالی اقدام نمایند. بنابراین تقاضا ر خصوص صورتموشکافی و تردید بیشتري نسبت به اظهار نظر د
، مطابق با نظریه سلسله مراتبی، ]. چهارم21یابد [میافزایشهاییلتچنین حاکاري در براي محافظه

ها تأمین مالی از طریق منابع داخلی را به تأمین مالی خارجی و همچنین تأمین مالی از طریق شرکت
هاي رکود تجاري، ممکن است تأمین مالی ]. در دوره24دهند [ترجیح میبدهی را به افزایش سرمایه

ها مجبور داخلی به دلیل کاهش سودآوري، با محدودیت رو به رو باشد. در چنین شرایطی، شرکت
کاري . اصوالً اعتباردهندگان باید درخواست محافظهخواهند شد به تأمین مالی از خارج روي بیاورند

ها و عدم رشگري مالی بنمایند تا ریسک پنهان نمودن اخبار بد توسط مدیران شرکتباالیی را در گزا
].2تأدیه مبالغ تأمین مالی شده کمتر شود [
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هاي تجاري مختلف کاري حسابداري، در طول چرخهرسد که محافظهبا توجه به مطالب فوق به نظر می

شود هاي رونق، بیشتر اعمال مینسبت به دورههاي رکود تجاري تغییرپذیر است و به طور بالقوه در دوره
شود:]. بر این اساس، فرضیه اول پژوهش به صورت زیر مطرح می2[

کاري در هاي رکود تجاري بیشتر از محافظهکاري سود حسابداري در طول دورهمحافظهفرضیه اول:
دوران رونق تجاري است.

رساند که اخبار بد به ور تلویحی این مفهوم را میکارانه در گزارش سود به طهاي محافظهاعمال رویه
گونه گه قبالً اشاره شد؛ اصوالً ]. همان11تر از اخبار خوب در سود منعکس شده است [تر و سریعموقع

کاري حسابداري بیشتري تقاضا هاي رکود تجاري نیروهاي بازارهاي مالی و سرمایه، محافظهدر دوره
هاي رکود تجاري کاري در سود در طول دورهافزایش تقاضا براي محافظهها بهکنند. چنانچه شرکتمی

شده مقبولیت تري را به بازار سرمایه گزارش نمایند؛ سود گزارشکارانهپاسخ دهند و سودهاي محافظه
بیشتري در بازار خواهد داشت و بنابراین ارتباط ارزشی آن افزایش خواهد یافت. در مقابل، نیروهاي بازار 

دهند. کاري حسابداري نشان میکمتري براي محافظههاي رونق تجاري تقاضايتماالً در دورهاح
هاي رشد نسبتاً باال هستند و از آنجا که ارقام هاي رونق تجاري، فرصتهمچنین، در طول دوره

هاي شوند؛ فاصله بین ارقام حسابداري با فرصتحسابداري بر اساس بهاي تمام شده تاریخی سنجیده می
گذاران در تبیین انتظارات آتی شود. در نتیجه، احتماالً سرمایههاي رونق تجاري بیشتر میرشد در دوره

بیشتر از اطالعات ،هاي جاريخصوص عملکرد و ارزش شرکت به اطالعات مبتنی بر ارزشدرخود 
ابداري در طول کنند. بر این اساس، احتماالً ارتباط ارزشی سود حستاریخی حسابداري اعتماد می

کاهش ،گذاران به ارقام حسابداري در چنین شرایطیهاي رونق تجاري به دلیل اعتماد کمتر سرمایهدوره
شود:]. بنابراین، فرضیه دوم پژوهش به صورت زیر بیان می2[و ]21یابد [می

ط ارزشی سود هاي رکود تجاري بیشتر از ارتباارتباط ارزشی سود حسابداري در طول دورهفرضیه دوم:
حسابداري در دوران رونق تجاري است.

پیشینه پژوهش
پیشینه خارجی

] به بررسی ارتباط بین چرخه هاي تجاري با بازدهی اوراق بهادار و سود شرکت ها پرداخته 22جانسون [
و روش مورد استفاده، رگرسیون تلفیقی بوده 1987تا 1970هاي سال،است. دوره مورد بررسی وي

هاي تجاري قرار دارد و ثبات ها تحت تأثیر چرخهتایج پژوهش وي نشان داد که سود شرکتاست. ن
گذاري در طی دوران رونق به طور چشمگیري نسبت به دوران هاي سرمایهسودها، به دلیل ایجاد فرصت

به دهد که بازده اوراق بهادار در دوران رونق نسبترکود بیشتر است. همچنین نتایج تحقیق نشان می
هاي رکود هاي رونق تجاري باالتر از دورهدوران رکود بیشتر است و ضریب واکنش سود در طول دوره

بوده است.
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هاي تجاري هاي بازده سهام در مقاطع تغییر چرخه] به بررسی نوسان26پرزکوروز و تیمرمن [

هاي تجاري ع تغییر چرخههاي بازده سهام در مقطاند. نتایج مطالعه آنان نشان داد که نوسانپرداخته
قابل توجه است.

هاي کاري و ارتباط ارزشی سود حسابداري در طول چرخه] به بررسی محافظه21جنکینز و همکاران [
کاري و ارتباط ارزشی سود حسابداري تجاري مختلف پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند که محافظه

هاي رونق تجاري است. آنها همچنین ثابت کردند؛ چنانچه هاي رکود تجاري باالتر از دورهدر طول دوره
باشد؛ ارتباط ارزشی ها ضعیفهاي رشد آتی شرکتارتباط بین اقالم تاریخی حسابداري با فرصت

هاي رونق تجاري، باالتر است.سودهاي آتی مورد انتظار در طول دوره
الن را بررسی نمودند. آنها با بررسی تأثیر بازده و نوسانات اقتصاد ک] رابطۀ سود18کلینچ و همکاران [

عملکرد شدید اقتصاد کالن شامل رکود و یا رشد اقتصادي بیشتر از متوسط، رابطۀ سود و بازده را مورد 
بازده را ارزیابی قرار داند. نتایج پژوهش آنها بیانگر این مطلب است که عملکرد اقتصاد کالن رابطۀ سود

.دهدتر نشان میقوي

نتایج حاکی از هاي تجاري پرداخته است. ] به بررسی رابطۀ بین پایداري سود در طول چرخه27[تامی 
سود در دورة رونق نسبت به دورة رکود پایداري بیشتري دارد. وي همچنین به بررسی آن بود که

پرداخت و بر این اساس دریافت که)بخش نقدي و غیر نقدي سود(دهندة سود پایداري اقالم تشکیل
پایداري بخش نقدي، بیشتر از بخش تعهدي است.

پیشینه داخلی
] به بررسی رابطه میان برخی معیارهاي کیفیت سود حسابداري و وضعیت کلی 7کرمی و افتخاري [

اقتصاد پرداختند. معیارهاي کیفیت سود در پژوهش آنان، ضریب واکنش سود و پایداري سود بوده است. 
حاکی از آن بود که وضعیت اقتصادي بر پایداري سود 1391تا 1380دورهبراي هانتایج پژوهش آن

گذارد؛ به طوري که پایداري سود در دورة رونق نسبت به دورة رکود کمتر است. همچنین تأثیر می
اي که این واکنش گذارد؛ به گونهگذاران به سود حسابداري تأثیر میوضعیت اقتصادي بر واکنش سرمایه

رکود نسبت به دور ة رونق بیشتر است.به سود، در دورة
کاري و محتواي اطالعات حسابداري در بورس اوراق ] به بررسی رابطه محافظه9مشایخ و هجرانی [

کاري از مدل باسو و در مورد محتواي اطالعات براي محافظه،بهادار تهران پرداختند. در پژوهش آنها
هاي تجربی تحقیق، ضمن تأیید رعایت فاده شد. یافتهحسابداري از هر دو مدل بازده و مدل قیمت است

کاري در ایران، نشان دادند افزایش محتواي اطالعات حسابداري همگام با افزایش سطح محافظه
ها از کم به زیاد، با استفاده از مدل قیمت معنادار است، همچنین نتایج بررسی روند کاري شرکتمحافظه
حسابداري در طول دوره مورد بررسی، با استفاده از مدل قیمت، حاکی کاري و محتواي اطالعات محافظه

کاري بود، با این حال چنین از افزایش محتواي اطالعات حسابداري در جهت افزایش سطح محافظه
الگویی با استفاده از مدل بازده، دیده نشد.
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عنوان معیاري براي ارزیابی به (] به بررسی تأثیر رشد اقتصادي و آزادي اقتصادي 6حجازي و همکاران [
گیري شاخص رشد قتصادي، از بر عدم شفافیت سود پرداختند. آنها براي اندازه)وضعیت اقتصاد کالن

هاي گزارش دادهگیري آزادي اقتصادي از) و براي اندازهGDPداخلی (معیار رشد ساالنۀ تولید ناخالص 
1377نتایج بررسی آنها براي یک دورة ده ساله از مؤسسۀ تحقیقاتی فریزر استفاده کردند. 2009ساالنه 

داري دارد. ولی بین عدم دهد که عدم شفافیت سود با رشد اقتصادي رابطۀ معنینشان می1386تا 
داري وجود ندارد.شفافیت سود و آزادي اقتصادي رابطۀ معنی

هاي تجاري مورد چرخه] در پژوهشی، رفتار برخی متغیرهاي حسابداري را با4پورحیدي و عالی پور [
بررسی قرار دادند. متغیرهاي حسابداري مورد بررسی شامل رشد فروش، تغییرات حاشیه سود ناخالص، 

ها بوده است. نتایج این پژوهش نشان سود قبل از مالیات، تغییرات سود خالص و تغییرات در کل دارایی
دار وجود دارد اما در ري رابطه معنیهاي تجاداد که بین رشد فروش و حاشیه سود ناخالص با چرخه

نشد.گزارشهاي تجاري داري با چرخهمورد بقیه متغیرهاي مورد بررسی، رابطه معنی
گیريروش پژوهش، جامعه آماري و شیوه نمونه

پژوهش مذکور از حیث هدف کاربردي و با توجه به روش اجرا در حوزه تحقیقات توصیفی است. 
ها از نوع نسبی باشد و مقیاس دادهر این تحقیق تاریخی (پس رویدادي) میهاي مورد استفاده دداده

است. جهت دستیابی به اطالعات مورد نظر و براي اجرایی شدن پژوهش، از نرم افزارهاي رهاورد نوین و 
هاي مرتبط با بورس اوراق بهادار استفاده شده است. همچنین براي آزمون ي سایتتدبیر و کلیه

جامعه آماري این استفاده شده است. Eviewsهاي تحقیق، از نرم افزار تغیرها در فرضیهمعناداري م
هاي شده در بورس اوراق بهادار تهران، به استثناي شرکتهاي پذیرفتهپژوهش، کلیه شرکت

شرکت پذیرفته شدة بورس اوراق بهادار، 145اي هستند. نمونۀ پژوهش را گذاري، بانکی و بیمهسرمایه
تشکیل داده است که به روش حذف سیستماتیک از میان جامعه 1393تا 1381هاي بین سالدر 

:هاي زیر برخوردارندهاي در نظر گرفته شده از ویژگیاند. نمونهانتخاب شده

اسفند باشد؛29سال مالی شرکت ها منتهی به .1
غییر داده باشند؛هاي بررسی شده نباید سال مالی خود را تهاي مورد مطالعه طی سالشرکت.2
بورس اوراق بهادار تهران در1381بایست قبل از پایان سال مالی هاي مورد مطالعه میشرکت.3

پذیرفته شده باشند و اطالعات آنها براي دروه مورد مطالعه در دسترس باشد؛
در طول دوره مورد مطالعه نباید وقفۀ عملیاتی بیش از چهارماه در سال داشته باشند..4

ملیاتی متغیرهاي پژوهشتعریف ع
متغیر مستقل

هاي اقتصاد کالن کشورها هاي تجاري نوعی نوسانات نامنظم در فعالیتچرخههاي تجاري:چرخه
شوند. بر این هاي تجاري ایجاد و سازماندهی میهستند که عمدتاً بر اساس اقتصاد بازار و فعالیت بنگاه

شود و به دنبال خود، هاي اقتصادي شروع میر فعالیتاساس، یک دوره رونق، تقریباً همزمان در بیشت
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شود. پس از هاي اقتصادي میآورد که این رکود باعث کند شدن فعالیترکود و انقباض را به همراه می
افتد. این تغییرات بارها تکرار آید، و در پس آن، افولی دیگر اتفاق میآن رکود، بهبودي حاصل می

)، 2002). دورنبوش و همکاران (1947اي ندارند (برونز و میچل، منظم دورهشوند ولی لزوماً حالت می
هاي اقتصادي پیرامون مسیر رشد هاي تجاري را فراز و فرودهاي منظم رونق و رکود در فعالیتچرخه

ترین هاي تجاري وجود دارد، اما معروفهاي مختلفی از چرخهتعریفکنند.بلندمدت اقتصادي تعریف می
هاي تجاري، بررسی نوسانات تولید ناخالص داخلی، حول روند بلندمدت آن است. بر این خهجنبه چر

نوسانات اقتصادي تولید ناخالص هاي تجاري، همان تحلیل و بررسیتحلیل و بررسی چرخهاساس،
داخلی، پیرامون مسیر بلندمدت خود است. هنگامیکه این سطح نسبت به روند باالتر باشد، دوره رونق و 

تر باشد، دوره رکود حاکم است. در این پژوهش، جهت تبیین و اوج و هنگامی که نسبت به روند پایین
گیري چرخه هاي تجاري از از فیلتر هدریک پرسکات با متغیر ورودي تولید ناخالص داخلی اندازه

الص داخلی استفاده شده است و بدین ترتیب، چرخه تجاري رونق و رکود حاصل تفاوت روند و تولید ناخ
حقیقی می باشد. این متغیر به صورت یک متغیر مجازي در مدل آزمون فرضیات وارد شده و مقدار آن 
براي سال هاي رونق تجاري عدد یک و براي سایر سال هاي پژوهش مقدار آن صفر در نظر گرفته شده 

است.
متغیرهاي وابسته

کاريمحافظه
] استفاده 13هاي نمونه پژوهش، از مدل باسو [ی شرکتکاري در گزارشگري مالبراي سنجش محافظه

کاري به عنوان واکنش سریع تر سود به اخبار بد نسبت به ]، محافظه13در مدل باسو [شده است.
گردد. مطابق با این مدل، بازده مثبت جانشینی براي اخبار خوب واکنش سود به اخبار خوب تعریف می

تر از واکنش گردند که واکنش سود نسبت به اخبار بد، سریعقی میو بازده منفی جانشین اخبار بد تل
]. الگوي سود و زیانی ارائه شده توسط باسو به شرح مدل زیر است:11سود نسبت به اخبار خوب است [

)1مدل (
ititit3it2it10it εDRETRETβDRETβRETββEARN 

که در مدل باال:
EARNitسود خالص ساالنه شرکت :

RETitبازده ساالنه شرکت :
DRETitها برابر هایی که بازده منفی دارند برابر یک و براي سایر شرکت: متغیر مجازي که براي شرکت
صفر است.
شود که در آن بازدهی اي براي اخبار اقتصادي استفاده می)، بازده سهام به عنوان نماینده1در مدل (

)، 1997در رگرسیون باسو (دهنده اخبار بد است. دهنده اخبار خوب و بازدهی منفی، نشانمثبت نشان
B1هاي مثبت و (واکنش سود به بازدهB1+B3کند گیري میهاي منفی را اندازه) واکنش سود به بازده
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مخالف صفر و مثبت B3کند. چنانچه گیري میکاري را اندازه، درجه محافظهB3ترتیب، ضریب و بدین

، ضریب مثبت و معنادار براي متغیرکاري است. به عبارت دیگردهنده وجود محافظهباشد نشان
DRETit*RETitبا توسعه کند.تر از اخبار خوب منعکس مینشانه آن است که سود، اخبار بد را سریع

آید.مدل فوق، الگوي رگرسیونی براي آزمون فرضیه اول پژوهش به دست می
ارتباط ارزشی سود حسابداري

]. رابطه سود 20ي بازار، ارتباط ارزشی نامیده می شود [هاتوان اطالعات حسابداري براي تبیین ارزش
گیري ارتباط ]. در این پژوهش، جهت اندازه10شود. [حسابداري با بازده سهام، در این حوزه بررسی می

شود. مدل مذکور، بازده سهام را تابعی از سود ] استفاده می19ارزشی از مدل پایه استون و هریس [
کند:سود خالص نسبت به دوره قبلی تلقی میخالص جاري و تغییر در 

itit2it10it εΔEARNβEARNββRET  )2مدل (
که در مدل باال:

RETitبازده ساالنه شرکت :
EARNitسود خالص ساالنه شرکت :

EARNitتغییر در سود خالص ساالنه شرکت :
B1در رابطه باال،  + B2داري است.دهنده ارتباط ارزشی سود حسابنشان

شیوه آزمون فرضیه اول پژوهش
] توسعه یافته است، آزمون 21] که توسط جنکینز و همکاران [13فرضیه اول از طریق مدل باسو [

] یک متغیر مجازي اضافه کردند که 13کاري باسو [آنها به مدل سنجش سطح محافظه. شودمی
توان تفاوت بین سطح مذکور، می. با برازش رگرسیوناستهاي رونق تجاري کننده دورهمنعکس
به ،مورد بحثۀیافتها را نشان داد. مدل توسعههاي رونق تجاري با سایر دورهکاري در دورهمحافظه

باشد:) می3صورت معادله (
)3مدل (

itititt7

itt6itt5t4

itit3it2it10it

εDRETRETEXPβ
DRETEXPβRETEXPβEXPβ

DRETRETβDRETβRETββEARN






که در مدل باال:
EARNitر ابتداي دوره استاندارد شده : سود خالص ساالنه شرکت که با تقسیم بر ارزش بازار شرکت د

است.
RETitبازده ساالنه شرکت :

DRETitها برابر هایی که بازده منفی دارند برابر یک و براي سایر شرکت: متغیر مجازي که براي شرکت
صفر است.
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EXPt متغیر مجازي که اگر دوره :tهاي رونق باشد برابر یک و در غیر این صورت برابر صفر جزء سال
بود.خواهد

B5هاي تجاري را بر تقارن زمانی شناسایی اخبار خوب و (تأثیر چرخهB5در الگوي رگرسیونی فوق،  +

B7،(دهد. چنانچه ضریب هاي تجاري بر تقارن زمانی اخبار بد را نشان میتأثیر چرخهB7 منفی و
هاي رکود تجاري دورههاي رونق تجاري نسبت بهکاري در دورهدهد که محافظهمعنادار باشد، نشان می

]. بنابراین فرضیه هاي آماري مرتبط با الگوي آزمون فرضیه اول به صورت زیر مطرح 2کمتر است [
شوند:می

شیوه آزمون فرضیه دوم پژوهش
] 21] که توسط جنکینز و همکاران [19فرضیه دوم پژوهش، بر مبناي مدل مبناي استون و هریس [

ترتیب که الگوي سنجش ارتباط ارزشی سود حسابداري، با شود. بدینییافته است، آزمون متوسعه
کننده دوران رونق تجاري است توسعه داده شده است. الگوي افزودن یک متغیر مجازي که منعکس

باشد:) می4مورد نظر، به شکل معادله (

ititt5itt4

t3it2it10it

εΔEARNEXPβEARNEXPβ
EXPβΔEARNβEARNββRET




)4مدل (
که در مدل باال:

RETitبازده ساالنه شرکت :
EARNit سود خالص ساالنه شرکت که با تقسیم بر ارزش بازار شرکت در ابتداي دوره استاندارد شده :

است.
EARNit که با تقسیم بر ارزش بازار شرکت در ابتداي دوره : تغییر در سود خالص ساالنه شرکت

استاندارد شده است.
EXPt یک متغیر مجازي که اگر دوره :tسال هاي رونق باشد برابر یک و در غیر این صورت برابر جزء

صفر خواهد بود.
B4به ترتیب، ارتباط ارزشی سود حسابداري در کل دوره تحقیق و B2و B1در الگوي رگرسیونی فوق، 

دهد. بر اساس ادعاي هاي رونق تجاري را نشان میارتباط ارزشی سود حسابداري براي دورهB5و 
اند:هاي آماري زیر مطرح شدهضیه دوم و الگوي رگرسیونی فوق، فرضیهشده در فرمطرح

هاي رونق تجاري کمتر از ارتباط بر مبناي آزمون باال، چنان چه ارتباط ارزشی سود حسابداري در دوره
توان فرضیه دوم پژوهش مبنی بر باالتر بودن پژوهش باشد؛ میارزشی سود حسابداري در کل دوره
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زشی سود در دوره هاي رکود تجاري را پذیرفت. براي بررسی معناداري تفاوت در ضرایب، از ارتباط ار

آزمون والد استفاده شده است.
هاي پژوهشیافته

گذاران به اخبار خوب و اخبار بد مرتبط با آنچه مسلم است، شرایط اقتصاد کالن در واکنش سرمایه
ر رفتار گزارشگري مالی شرکت هاي سهامی می شود. در شرکت تأثیرگذار بوده و این امر منجر به تغیی
هاي تجاري مورد توجه قرار گرفته و وجود رونق یا رکود این پژوهش، شرایط مذکور از جنبه چرخه

شود. هر سالی که در آن مقدار گیري میتجاري در سطح کالن، از طریق رشد ناخالص داخلی اندازه
تر باشد، رونق بر فعالیت اقتصادي حاکم بوده و هر سالی که تولید ناخالص داخلی، از مقدار روند بزرگ

در آن مقدار تولید ناخالص داخلی حقیقی از مقدار روند کمتر باشد، رکود بر فعالیت اقتصادي کشور 
هاي تجاري بر بندي شده و اثرات ناشی از چرخهحاکم است. بر این اساس، دوره مورد آزمون، طبقه

هاي مورد بندي دورهشود. نتایج حاصل از طبقههاي تحقیق اعمال میالگوهاي رگرسیونی آزمون فرضیه
باشد:آزمون، بر مبناي روش فیلتر هدریک پرسکات به شرح ذیل می

هاي تجاري بر مبناي روش فیلتر هدریک پرسکات. نمودار چرخه1شکل 
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هاي تجاريبندي دوره مورد آزمون در چرخه. طبقه1جدول 

چرخه تجاري سال مورد بررسی
رکود 1381
رونق 1382
رکود 1383
رکود 1384
رونق 1385
رونق 1386
رونق 1387
رونق 1388
رونق 1389
رونق 1390
رکود 1391
رکود 1392
رکود 1393

به لحاظ چرخه تجاري، دوره رونق 1390تا 1384و 1382هاي ر اساس نتایج به دست آمده، سالب
، 1393تا 1391و 1384، 1383، 1381هاي شوند. همچنین در سالتجاري در ایران محسوب می

کشور حاکم بوده است.رکود تجاري بر اقتصاد
آمار توصیفی

هاي توصیفی هر یک از آنها آزمون فرضیات تحقیق، آمارههاي مورد نیاز براي پس از گردآوري داده
ها شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، کمترین و بیشترین مقدار مشاهدات محاسبه گردید. این آماره

ارائه شده است.2باشند که مقادیر عددي آنها در جدول می
. آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش2جدول 

بیشترین کمترین عیارانحراف م میانه میانگین نماد متغیر نام متغیر
330/1 340/2 - 260/0 157/0 120/0 EARNit سود خالص به ارزش بازارسهام
965/3 406/1- 975/3 017/0 070/0 RETit بازده سهام

000/1 000/0 500/0 000/0 331/0 DRETit بازده منفی

000/0 406/1- 685/1 000/0 - 351/0 - DRETit*
RETit

281/3 168/1 165/0 017/0 - 060/0- ∆EARNit تغییرات سود خالص
000/1 000/0 519/0 000/1 538/0 EXPt چرخه اقتصادي
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بیشترین کمترین عیارانحراف م میانه میانگین نماد متغیر نام متغیر

965/3 987/0 - 790/1 140/0 209/0 RETit*EXPt

000/1 000/0 475/0 000/0 027/0 DRETit

*EXPt

000/0 987/0 - 118/0 000/0 044/0 -
DRETit

*RETit

*EXPt

330/1 687/0- 220/0 090/0 190/0 EARNit

*EXPt

281/3 168/1 688/0 000/0 09/0 ∆EARNit

*EXPt

درصد 12هاي نمونه در طی دوره مورد مطالعه برابر با میانگین نسبت سود به ارزش بازار شرکت
ر بازده اند. این یافته براي متغیهاي نمونه، در مجموع سودآور بودهدهد، شرکتباشد که نشان میمی

شود. همچنین میانگین به دست آمده براي متغیر تغییر در سود خالص منفی ها نیز تأیید میشرکت
هاي نمونه در طول دوره تحقیق، نرخ رشد منفی را بوده و حاکی از آن است که به طور متوسط، شرکت

و حاکی از آن است درصد50کمتر از DRETitاند. میانگین به دست آمده براي هر متغیر تجربه کرده
براي 538/0که فراوانی اخبار بد نسبت به اخبار خوب کمتر بوده است. همچنین با توجه به میانگین 

هاي رکود بیشتر بوده است.هاي رونق تجاري نسبت به دوره، فراوانی دورهEXPtمتغیر
هاي گرسیون در دادههاي پژوهش، از روش تحلیل رهمانگونه که قبالً اشاره شد، براي آزمون فرضیه

شود. بدین منظور الزم است در ابتدا وضعیت عرض از مبدأ هاي نمونه استفاده میترکیبی شرکت
شود. این آزمون فرض هاي چاو و هاسمن استفاده میمشخص شود. براي تعیین مدل مناسب از آزمون

اید. خالصه نتایج آزمرا میاستالگوي مقدار ثابت مشترك که همان همگن بودن مقاطع مختلف 
ارائه شده است.3هاي چاو و هاسمن در جدول آزمون

. نتایج برازش مدل رگرسیونی آزمون فرضیه ها3جدول 
احتمال آماره آزمون آزمون

000/0 728/2 Fلیمر 1000/0مدل شماره  085/22 هاسمن
025/0 367/1 Fلیمر 2044/0مدل شماره  233/9 هاسمن

ده براي برازش مدل آزمون فرضیات پژوهش حاکی از آن است که مقاطع مورد بررسی نتایج بدست آم
ها باهم متفاوت است. لذا روش مورد هاي مورد بررسی و شیب شرکتناهمگن بوده و عرض از مبدا سال

استفاده براي آزمون رگرسیون، از نوع پانل و با توجه به نتایج آزمون هاسمن، الگوي اثرات ثابت خواهد 
بود.
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نتایج حاصل از آزمون فرضیات

نتایج آزمون فرضیۀ اول
هاي رونق و کاري حسابداري در طول دورههدف فرضیه اول تحقیق، بررسی تفاوت در میزان محافظه

] صورت گرفته و نتایج آن 13باشد. آزمون این فرضیه بر اساس مدل توسعه یافته باسو [رکود تجاري می
ارائه شده است:4در جدول 

. نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق4جدول 
سطح معنی داري tآماره  ضریب متغیر نماد متغیر نام متغیر

000/0 927/3 006/0 RETit بازده سهام
749/0 320/0 001/0 DRETit بازده منفی
000/0 450/3 054/0 DRETit*RETit -
042/0 033/2 001/0 EXPt چرخه اقتصادي
000/0 952/3- 006/0- RETit*EXPt -
002/0 161/3- 047/0- DRETit*EXPt -

000/0 409/4- 055/0- DRETit*RETit

*EXPt
-

009/0 618/2 331/0 Constant مقدار ثابت
F :686/6آماره  027/0شده: تعدیلتعیینضریب

F :000/0داري آماره سطح معنی 898/1واتسون: دوربینآماره
به DRETit*RETitنشان داده شده است، ضریب برآوردي براي متغیر 4همان گونه که در جدول 

] چنانچه ضریب مذکور مثبت باشد؛ حاکی از 13دار بوده است. به اعتقاد باسو [صورت مثبت و معنی
دهنده اعمال عدم تقارن زمانی سود در شناسایی اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب است و این امر نشان

هاي توان نتیجه گرفت که شرکتباشد. بدین ترتیب میکارانه در گزارش سود میفظههاي محارویه
گیري در اند. تصمیمکاري را در گزارشگري مالی اعمال کردهداري از محافظهنمونه، سطوح معنی

باشد. این میDRETit*RETit*EXPtخصوص فرضیه اول مبتنی بر ضریب برآورد شده براي متغیر 
هاي رونق تجاري است و نتایج بدست آمده نشان کاري حسابداري در دورهدهنده محافظهنمتغیر، نشا

دار به دست دار است. ضریب منفی و معنیو معنی-055/0دهد که ضریب برآورد شده براي آن برابر می
ي هاکاري شرکتآمده براي این متغیر بدان معنی است که در تأیید فرضیه اول پژوهش، سطح محافظه

هاي رکود تجاري کمتر بوده است.هاي رونق تجاري نسبت به دورهنمونه آماري در دوره
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نتایج آزمون فرضیۀ دوم
هاي رکود در فرضیه دوم پژوهش، پیش بینی شده است که ارتباط ارزشی سود حسابداري در طول دوره

ج آزمون فرضیه دوم پژوهش در تجاري بیشتر از ارتباط ارزشی سود در دوره هاي رونق تجاري است. نتای
ارائه شده است:5جدول 

. نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق5جدول 
سطح معنی داري tآماره  ضریب متغیر نماد متغیر نام متغیر

000/0 391/6 163/0 EARNit سود خالص به ارزش بازارسهام
000/0 829/3 015/0 ∆EARNit تغییرات سود خالص
000/0 591/10 333/0 EXPt چرخه اقتصادي

000/0 371/4- 062/0- EARNit

*EXPt
-

000/0 918/12 174/0 ∆EARNit

*EXPt
-

000/0 258/4- 577/0- Constant مقدار ثابت
F :400/2آماره  208/0شده: تعدیلتعیینضریب

F :000/0داري آماره سطح معنی 245/2واتسون: دوربینآماره
حاکی از آن است ضریب متغیرهاي سودخالص و تغییرات در سود خالص، شدهنتایج رگرسیون برازش

شود. دار بوده است. بدین ترتیب، ارتباط ارزشی سود در سطح کلی داده ها تأیید میهردو مثبت و معنی
EARNit*EXPtنشان داده شده است، ضریب به دست آمده براي متغیر 5گونه که در جدول همان

دار و به صورت معنی-062/0دهد برابر هاي رونق تجاري نشان میرا در دورهکه ارتباط ارزشی سود
هاي تجاري به صورت منفی دارد که واکنش سود حسابداري به بازده سهام در طول دورهبوده و بیان می

تر است؛ کوچکEARNitاز ضریب متغیر EARNit*EXPtبوده است. از آنجا که ضریب متغیر 
شود. اما هاي رونق و رکود تجاري پذیرفته میارتباط ارزشی سود حسابداري در دورهفرضیه تفاوت بین
از آزمون والد دار بودن این تفاوت به لحاظ آماري و جهت بررسی فرضیه دوم پژوهش،در خصوص معنی

با استفاده از آزمون والد در خصوص نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهشاستفاده شده است. 
نشان داده 6در جدول EARNitو EARNit*EXPtدار بودن تفاوت میان ضرایب متغیرهاي معنا

شده است:
. نتایج آزمون والد، فرضیه دوم تحقیق6جدول 

نتیجه آزمون سطح معنی داري Fآماره  نام متغیر

داري در ضرایب دو متغیر وجود داردتفاوت معنی 000/0 268/46 آزمون والد
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دار است. و معنی268/46برازش مدل برابر Fنشان داده شده است آماره 6در جدول همان گونه که 

در EARNitو EARNit*EXPtمبنی بر تساوي ضرایب H0توان نتیجه گرفت که فرض بنابراین می
پذیرفته می شود. این یافته حاکی از آن است که ارتباط ارزشی سود در H1مدل اولیه رد گردیده و 

رونق و رکود تجاري متفاوت است و با توجه به ضرایب به دست آمده براي متغیرهاي هاي دوره
EARNit*EXPt وEARNit دهنده ارتباط ارزشی بوده و نشان163/0و - 062/0که به ترتیب برابر

هاي رکود توان دریافت که ارتباط ارزشی سود در دورهباشند؛ میهاي رونق و رکود میسود در دوره
شود.هاي رونق بوده و بنابراین فرضیه دوم پژوهش رد نمیبیشتر از دورهتجاري 
گیري و پیشنهادهاي پژوهشنتیجه

شد که بینی میدر این پژوهش، با توجه به نتایج تحقیقات پیشین و مبانی نظري موجود، پیش
این تغییر رفتار شود.هاي رکود تجاري بیشتر میکاري و ارتباط ارزشی سود حسابداري در دورهمحافظه

گذاران و اعتباردهندگان براي اعمال ثر از تقاضاي سرمایهأهاي رکود، متها در دورهري شرکتگگزارش
ري مالی در شرایط وجود عدم اطمینان نسبت به نتایج آتی است. گکارانه در گزارشهاي محافظهرویه

شی سود، یک متغیر تعدیلی به کاري و ارتباط ارزهاي تجاري بر محافظهجهت بررسی تأثیر چرخه
هاي تجاري نسبت به مدل اولیه کنندگی چرخهالگوهاي سنجش این متغیرها افزوده شد تا نقش تعدیل

هاي متداول رگرسیونی آزمون شدند. نتایج یافته، با استفاده از روشبررسی گردد. سپس الگوهاي توسعه
کاري و ارتباط ارزشی سود داشته است. بر محافظههاي تجاري تأثیر معناداري حاکی از آن بود که چرخه

بدین ترتیب که با وارد نمودن متغیر تعدیلی مربوط به دوره رونق تجاري به مدل سنجش سطح 
داري پایین آمد. این یافته حاکی از کاهش کاري به طور معنیکاري (مدل باسو)، ضریب محافظهمحافظه

هاي رونق تجاري نسبت به هاي نمونه، در طول دورهلی شرکتکارانه در گزارشگري ماهاي محافظهرویه
تر کاري حسابداري، به عنوان واکنش سریعدوره رکود تجاري است. مطابق با مبانی نظري قبلی، محافظه

یا 1997تر سود به اخباربد در مقایسه با اخبار خوب تعریف شده است (براي مثال باسو، و به هنگام
شود و نبود اخبار هاي رونق تجاري، حجم اخبار بد بسیار محدود می). در دوره2010کالن و همکاران، 

هاي رکود ها در دورهتر گزارشگري مالی شرکتکارانهها به معنی غیرمحافظهبد در خصوص سهام شرکت
هاي منفی در دوران رکود تجاري بیشتر کارانه، بازدهیي این رویه غیرمحافظهتجاري باشد. در نتیجه
ها کنندگان سرمایه شرکتهاي انقباظی در این دوران، منافع بیشتري براي تأمینشده و تشدید سیاست

گذاران ارتباط دارد. هاي نامتناسب سرمایهها، به واکنشرا به همراه خواهد داشت. دلیل دیگر این یافته
تند؛ واکنش بیش از اندازه زمانی که آنها در خصوص وضعیت آتی بازار سرمایه با عدم اطمینان روبرو هس

شود اخبار بد، موجب کاهش شدیدتر و اخبار خوب موجب افزایش کمتر در قیمت سهام آنها، موجب می
جویانه مدیران، هاي منفعت]. در این میان، انگیزه16شود [تر میهاي مطمئندر مقایسه با وضعیت

طبق با انتظارات بازار سرمایه تغییر هاي گزارشگري مالی شرکت را منشود که آنها سیاستموجب می
گذاران است. در این خصوص، در اي منتشر کنند که مورد انتظار سرمایهداده و اطالعات را به گونه

گذاران، عموماً اخبار خوب را ناشی از گزارشگري جانبدارانه هاي رکود تجاري، به دلیل آنکه سرمایهدوره
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کنند، تأثیرات رکود تجاري بر ارزش بازار شرکت تلقی میهاي سهامی در جهت جبرانمدیران شرکت

شده توسط مدیران، چندان مورد توجه انتشار اخبار خوب درباره شرکت و در قالب سود گزارش
تري مورد توجه بینانهگیرد. این در حالی است که آنها، اخبار بد را با دید واقعگذاران قرار نمیسرمایه
گذاران به اخبار بد و اخبار خوب دهند که واکنش سرمایهلعات پیشین نشان می]. مطا16دهند [قرار می

متقارن نبوده و آنها نسبت به اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب بیشتر حساس هستند. به عبارتی 
باشد و این واکنش نسبت به اخبار خوب در زمان وجود شرایط گذاران به اخبار بد باال میواکنش سرمایه

گذاران در خصوص وضعیت آتی بازر اطمینان در بازار نزدیک به صفر است. زمانی که سرمایهعدم
سرمایه با عدم اطمینان روبرو هستند؛ اخبار بد، موجب کاهش شدیدتر و اخبار خوب، موجب افزایش 

شود یتر باشند مکمتر در قیمت سهام و بازده آن در مقایسه با زمانی که آ نها نسبت به آینده مطمئن
]. همچنین مبانی نظري حاکی از آن است که اخبار خوب و بد منتشره در بازار سرمایه در خصوص 2[

دهد؛ لزوماً برگرفته از گذاران است و تغییرات بازدهی را شکل میشرکت که عامل واکنش سرمایه
غیر از اطالعات حسابداري شرکت نیست؛ بلکه ممکن است بخشی یا تمام این اطالعات از منابعی

گذاران به این اطالعات که در بازده سهام اطالعات منتشره شرکت حاصل شده باشد. واکنش سرمایه
هاي مدیران است. نتایج تحلیل آماري نشان داد که احتماالً شود عاري از هرگونه سوگیريمنعکس می

رمایه، در اطالعات هاي رکود تجاري تمام و یا بخش اعظم اخبار بد منتشر شده در بازار سدر دوره
شود که هاي رونق تجاري، بیشتر این اخبار نادیده گرفته میشود ولی در دورهحسابداري منعکس می
].15باشد [بینی مدیران به نتایج آتی میاحتماالً ناشی از خوش

هاي رکود تجاري، کاري حسابداري در دورهنتایج پژوهش حاضر در ارتباط با افزایش سطح محافظه
] می 2] و آقایی و سمیعی [11احمد و دولمان [] و21بق با نتایج تحقیق جنکینز و همکاران [مطا

باشد.
هاي رکود در فرضیه دوم، هدف، بررسی رفتار نامتقارن ویژگی ارتباط ارزشی سود حسابداري در دوره

د تجاري و رونق تجاري نسبت به دوره هاي رونق تجاري بود. مقایسه ارتباط ارزشی سود در دو دوره رکو
هاي رونق تجاري، به صورت معناداري کمتر از سایر تجاري حاکی از آن است که این متغیر در دوره

هاي گذاران در موقعیتاندازهاي متفاوت سرمایهها بوده است. دلیل این یافته، در درجه اول به چشمدوره
گردد. آنها در این موقعیت ها باز میمختلف اقتصادي (رونق یا رکود) و به طبع آن، ترجیح اطالعاتی

یابد؛ هاي رکود تجاري که عدم اطمینان اطالعاتی در بازار سرمایه افزایش میبدین معنا که در دوره
شوند که میها منابع اطالعاتی با قابلیت اتکاي باال تلقیشده شرکتهاي مالی حسابرسیگزارش
هاي رونق تجاري، عدم اطمینان موجود در در دورههند داشت.گذاران بیشترین اتکا را به آنها خواسرمایه

پردازند. گذاران با اطمینان بیشتري به مبادله مییابد و سرمایهاي کاهش میبازار به طور قابل مالحظه
هاي وارد شده به بازار سرمایه است. این امر ناشی از شفافیت نسبی در خصوص چشم انداز آتی سرمایه

تر شده و احتماالً رنگها کمهاي مالی شرکت؛ در چنین شرایطی، نقش اطالعات و گزارشرسدبه نظر می
ثر از أدهند به جاي تکیه بر اطالعاتی که بر اساس بهاي تمام شده تاریخی و متگذاران ترجیح میسرمایه
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) کهبازارهايهاي مدیران است؛ به سایر منابع اطالعاتی (مبتنی بر ارزشحسابداري تعهدي و سوگیري

].16هاي رونق تجاري، عدم اطمینان مرتبط با آن ها کمتر نیز شده است تکیه نمایند [در دوره
هاي رکود تجاري، مطابق با نتایج تحقیق نتایج حاصله در خصوص افزایش ارتباط ارزشی سود در دوره

] است.22[هاي جانسون ] و بر خالف یافته2] و آقایی و سمیعی [21جنکینز و همکاران [
هاي سود، هاي تجاري بر ویژگیمشخص شدن تأثیر چرخهبا توجه به نتایج حاصل از این تحقیق و

شان، عامل اساسی گیريهاي تصمیمدر مدل،گیرندگانگذاران و تصمیمشود که سرمایهپیشنهاد می
بیات حسابداري اعتقاد در ادچرخه تجاري را به عنوان یکی از متغیرهاي با اهمیت در نظر داشته باشند.

گذاران و هاي مالی، بیش از هر گروه دیگري منافع سرمایهکاري در صورتبر این است که وجود محافظه
تواند تضمین خاطري براي این کاري میکند و لذا اطالع از وجود محافظهاعتباردهندگان را حفظ می

ی اطالعات مالی در دوران رونق تجاري رو به هاي این پژوهش، این ویژگافراد باشد. اما بر اساس یافته
ها توسط سهامداران، هاي تجاري و تشدید نظارتگذارد. در این خصوص، توجه به چرخهکاهش می

رسد.اعتباردهندگان و حسابرسان در دوران رونق تجاري ضروري به نظر می
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Accounting literature suggests that economic conditions in response to good news
and bad news related to the company's investors affect and this leads to a change in
the behavior of corporate financial reporting. In this study, aspects of the business
cycle is taken into consideration and Accounting conservatism the information
content of accounting earnings reaction to changes in the business cycle is
examined. The sample consists of 145 companies listed in Tehran Stock Exchange
for the years 1381 to 1393 are based on weighted average of the total market was
divided into periods of boom and bust. The results based on the model, developed by
Basu for accounting conservatism and Harris Aston model for the information
content of accounting earnings indicate that test the hypothesis that these two
variables react to changes in economic conditions. Also during the recession than in
boom periods, more accounting conservative had been applied.
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