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چکیده
طبق نظریه چرخه عمر شرکتها ،واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمرشان دارای
ویژگیهای متفاوتی هستند ،بنابراین انتظار می رود رفتار گزارشگری مالی نیز طی مراحل چرخه
عمر سازمانی متفاوت باشد .هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تأثیر چرخه عمر شرکتها بر سطح
محافظهکاری حسابداری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .ابتدا
شرکت های عضو نمونه آماری به مراحل رشد ،بلوغ و افول تفکیک شدند .سپس با آزمون
فرضیههای جداگانه پژوهش و با استفاده از رگرسیون چندمتغیره به روش دادههای ترکیبی برای
 67شرکت مشخص گردید که میزان محافظه کاری محاسبه شده با استفاده از مدل خان و واتس
( ،)9002در مراحل مختلف چرخه عمر شرکتها متفاوت است؛ بهطوریکه مرحله رشد شرکت در
طی چرخه عمر ،تأثیر منفی معناداری بر محافظهکاری شرکتها دارد و بین مرحله بلوغ و افول با
محافظهکاری شرکتها ،رابطه مثبت معناداری مشاهده گردید.
واژههای کلیدی :چرخه عمر شرکت ،محافظهکاری حسابداری ،کیفیت سود..

 -1کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران( ،مسئول مکاتبات)Elham.s.maleki@gmail.com .
 -2دانشیار گروه حسابداری ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران ( ،نویسنده اصلی)kebrahimi@semnan.ac.ir .

 -3مربی گروه حسابداری ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
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 -1مقدمه
تضاد منافع میان مدیران و سرمایهگذاران موجب شده است که مدیران از برتری اطالعاتی خود
برای انتقال ثروت از سرمایهگذاران به سمت خودشان استفاده نمایند (واتس .)9009 ،افزایش قیمت
بازار سهام ،منافع مدیر را افزایش میدهد و مدیران میتوانند اطالعات را به گونهای افشاء نمایند که
قیمت سهام را افزایش دهند) الفوند و واتس .)9001 ،بدین ترتیب و با توجه به تئوری نمایندگی به
نظر میرسد وجود ساز و کار کنترلی و یا نظارتی کافی برای محافظت از سهامداران در مقابل تضاد
منافع الزم باشد .وضع محدودیت قانونی جهت عدم افشاء اطالعات محرمانه ،عدم اجازه معامله و
سرمایهگذاری برای افراد دارای اطالعات محرمانه و همچنین افزایش کیفیت اطالعات عمومی تهیه
شده در صورتهای مالی از ساز وکارهایی است که ضمن کاهش بازدهی غیرعادی ،از سرمایهگذاران
برونسازمانی در مقابل مسئله نمایندگی محافظت مینماید.
در چنین شرایطی تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری با هدف حمایت از حقوق ذینفعان
بر ارائه اطالعات مفید به سرمایهگذاران تأکید مینمایند و از محافظهکاری به عنوان ابزاری برای
کاهش هزینههای نمایندگی مرتبط با نامتقارن بودن اطالعات استفاده مینمایند .حسابداری
محافظهکارانه بهترین خالصه ممکن از اطالعات قطعی به غیر از قیمت سهام در رابطه با عملکرد
جاری برای سرمایهگذاران فراهم میآورد و همچنین باعث افشاء آن دسته از اطالعاتی میگردد که
مدیران نسبت به انتشار آنها بیمیل هستند )الفوند و واتس .)9001 ،محافظهکاری از طریق محدود
نمودن مدیریت سود و بهبود سطح افشاء اطالعات میتواند منجر به بهبود محیطهای اطالعاتی گردد
)دی کروات )9089 ،و با شناسایی سریع اخبار اقتصادی بد نسبت به اخبار اقتصادی خوب منجر به
افزایش سطح کیفیت افشاء اطالعات حسابداری ،تغییر رفتار مبادالتی سرمایهگذاران ناآگاه و یا
بیاطالع و کاهش عدم اطمینان راجع به ارزش شرکت میشود )براون و هایجلست()9088 ،به نقل
از بولو و همکاران .) 8929 ،تمرکز این پژوهش بررسی تأثیر چرخه عمر بر محافظهکاری به عنوان
یکی از شاخص های مدیریت سود است که قابل اعمال نظر توسط مدیران است.
در مطالعات پیشین ،بررسی عامل چرخه عمر واحد تجاری بر محافظهکاری کمتر مورد بررسی
قرار گرفته است .طبق نظریه چرخه عمر ،ویژگیهای مالی و اقتصادی واحد تجاری ،تحت تأثیر
مرحلهای از چرخه عمر است که واحد تجاری در آن قرار دارد (آنتونی ورامش .)8229 ،8همانطور
که رفتار سازمانی در مراحل گوناگون چرخه عمر متفاوت میباشد ،رفتار گزارشگری مالی نیز انتظار
میرود طی مراحل چرخه عمر سازمانی متفاوت باشد.
مطالعات قبلی مشخص کردهاند که معیارهای کیفیت سود (از جمله محافظهکاری) در ارتباط با
اصول کسبوکار ،استراتژیها و منابع مالی هستند که اساس مراحل چرخه عمر را تشکیل میدهند
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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(چن و همکاران 9080 ،9و لئو .)9001 ،9بر اساس یافتههای چاریتو و همکاران،)9088( 4
شرکتهای در حال رشد تمایل به محافظهکاری بیشتر (برای اخبار بد و خوب) و توانایی باالتر برای
نشان دادن ضرر و زیان در مقایسه با شرکتهای بالغ دارند.
با توجه به موارد فوق ،در این پژوهش بر آنیم تا تأثیر مراحل مختلف چرخه عمر را بر سطح
محافظهکاری شرکت بررسی نماییم.
 –2مبانی نظری
 -1-2محافظهکاری
محافظهکاری میتواند به عنوان سیاستها و گرایشهای حسابداری تعریف شود که به یک
جانبداری رو به پایین در ارزش حسابداری خالص داراییها نسبت به ارزش اقتصادی آنها کمک
5
مینمایند (راش و تیلور .)9085 ،
بیانیه مفاهیم حسابداری مالی ( )SFACشماره  9محافظهکاری را به شرح زیر تعریف میکند:
«واکنشی محتاطانه به ابهام در تالش برای اطمینان از این که ابهام و ریسکهای ذاتی در شرایط
کسبوکار به گونهای مناسب مد نظر قرار گرفتهاند؛ بنابراین ،اگر دو برآورد از یک مبلغ دریافتنی یا
پرداختنی آتی وجود داشته باشد و احتمال وقوع هر دو یکسان باشد؛ محافظهکاری استفاده از
برآوردی را دیکته میکند که کمتر خوشبینانه است( ».هیئت استانداردهای حسابداری مالی،
.)8210
در پژوهشهای اخیر ،محافظهکاری را به دودسته تفکیک نمودهاند .نوع نخست محافظهکاری
پیش رویدادی است که محافظهکاری مستقل از اخبار و محافظهکاری غیرشرطی نیز خوانده
میشود ،محافظهکاری پیش رویدادی از به کارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی
میشود که سود را به گونهای مستقل از اخبار اقتصادی جاری می کاهند .نوع دیگر محافظهکاری،
محافظهکاری پسرویدادی یا محافظه کاری شرطی ،به مفهوم شناسایی بالدرنگ اخبار بد نسبت به
اخبار خوب در سود است (مشایخ و میمنت آبادی .)8929 ،این نوع محافظهکاری معموالً "به عنوان
شناخت بالدرنگ زیان و یا عدم تقارن زمانی سود تعریف میشود که نشاندهنده درجه باالتر
الزامات تأیید برای سود نسبت به زیان میباشد" (باسو 8226 ،7و واتس .)9009 ،6به عبارت
سادهتر ،عدم تقارن زمانی سود به معنی این است که افزایش ارزش داراییها به محض دریافت
اخبار خوب به سرعت کاهش ارزش داراییها پس از دریافت اخبار بد نیست (رایان.)9007 ،1
محافظه کاری سود یکی از معیارهای کیفیت سود بوده که مورد توجه قرار میگیرد .برای
اندازهگیری محافظه کاری (به عنوان یکی از معیارهای کیفیت سود) مدلهای متعددی وجود دارد،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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اما معموالً برای اندازهگیری آن از مدل باسو ( )8226استفاده میشود و بیشتر بودن آن بیانگر
کیفیت بیشتر سود است (صفرزاده .) 8929 ،کیفیت سود از جنبههای با اهمیت سالمت مالی
شرکتهاست که مورد توجه تمام استفادهکنندگان از صورتهای مالی است .کیفیت سود به توانایی
سود گزارش شده در انعکاس سود واقعی ،سودمندی در پیشبینی سود آتی و همچنین به ثبات،
پایداری و عدم تغییرپذیری سود گزارش شده اشاره دارد (دستگیر و همکاران .)8924 ،به بیان
دیگر کیفیت باالی سود به معنای سودمندی اطالعات سود در تصمیمگیری استفادهکنندگان و
همچنین ،نزدیکی آن به سود اقتصادی است؛ اما از آنجا که کیفیت سود مفهومی بر پایه محتوا
است ،لذا امکان ت عریفی جامع از آن وجود ندارد (بولو و حسنیالقار .)8929 ،محافظهکاری از یک
طرف در محدود کردن آزادی عمل و خوش بینی مدیران ،حمایت از حقوق ذینفعان و حل بسیاری
از مشکالت نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی نقش دارد .عالوه بر این محافظهکاری باعث ایجاد
اطمینان بیشتر د ر انتظارات و برآوردهای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان از حداقل عایدات شده و
بدین ترتیب باعث افزایش قابلیت اتکای اطالعات حسابداری میشود (باالچاندران و موهانرام،2
 9088و کردستانی و امیر بیگی .)8916 ،محافظهکاری با تأثیر مستقیم روی صورتهای مالی،
تصمیمات تمامی استفادهکنندگان از صورتهای مالی ،شامل سرمایه گذاران ،تحلیلگران بازار سهام،
وامدهندگان و وامگیرندگان ،سهامداران و مدیریت شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد (راش و
تیلور.)9085 ،
 -2-2چرخه عمر و محافظهکاری
متغیر مستقل بررسی شده در این پژوهش متغیر چرخه عمر شرکتهاست ،چرخههای عمر به
عنوان مراحلی مشخص هستند که ناشی از تغییرات در فاکتورهای داخلی شرکت ،مانند انتخاب
استراتژی ،منابع تأمین مالی یا توانایی مدیریت است و یا بر اثر عوامل خارجی مانند فضای رقابتی
به وجود میآید (دیکنسن .) 9088 ،80پژوهشگران چهار مرحله را برای توصیف چرخه عمر به شرح
زیر تعریف کردهاند (ادیزس:)8212 ،88
مرحله تولد یا ظهور :در این مرحله ،میزان داراییها (اندازه شرکت) در سطح نازلی قرار دارد.
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی و سودآوری در سطح پایین است و شرکتها برای
تحقق فرصتهای رشد به نقدینگی باالیی نیاز دارند.
مرحله رشد :در این مرحله ،اندازه شرکت بیشتر از میزان آن در مرحله ظهور است .رشد فروش و
درآمدها نیز نسبت به مرحله ظهور بیشتر است .منابع مالی بیشتر در داراییهای مولد
سرمایهگذاری میگردد و شرکت از انعطافپذیری بیشتری در شاخصهای نقدینگی برخوردار است.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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مرحله بلوغ :در این مرحله شرکتها فروش باثبات و متعادلی را تجربه نموده و نیاز به وجوه نقد در
اکثر موارد از طریق منابع داخلی تأمین میشود .اندازه داراییهای این شرکتها به تناسب بیشتر از
اندازه داراییهای شرکتهای در مرحله رشد است.
مرحله افول :در این مرحله فرصتهای رشد در صورت وجود بسیار ناچیز است ،شاخصهای
سودآوری ،نقدینگی و ایفای تعهدات روند نزولی داشته و شرکت در شرایط رقابتی بسیار شدیدی
قرار دارد.
89
بلک ( )8221چرخه عمر را به عنوان مشخصهای از ویژگیهای شرکت نام برد .گزارشهای
مالی نیز در چرخههای متفاوت عمر تغییر میکند .پژوهشهای پیشین نشان میدهد که چرخه
عمر شرکت بازتابی از تصمیمات حسابداری شرکتهاست که مرتبط با انگیزههای مدیریت سود در
واحد تجاری است و باور اینکه مدیران در چرخههای متفاوت عمر ،انگیزههای یکسانی برای مدیریت
سود دارند دشوار به نظر میرسد (چن و همکاران.)9080 ،
مطالعه چرخه عمر برای نشان دادن فاکتورهای اساسی شرکتها ،بسیار فراگیر و کامل است و
برای ترسیم روند پیشرفت واحد تجاری از مطالعه یک بخش واحد تجاری جامعتر میباشد.
مطالعات پیشین نشان دادهاند که کیفیت سود که شامل محافظهکاری است ،با اصول واحد تجاری،
استراتژی ها و منابع مالی در ارتباط است که این موارد اصول مراحل چرخه عمر را تشکیل میدهد
(عبداله و محدصالح .)9084 ،89صورت های مالی و در رأس آن صورت سود و زیان ،منبع مهمی از
اطالعات در مورد شرکت هستند .سود محافظه کارانه به نوعی سود باکیفیت تلقی شده و عدم تقارن
در شناسایی سودها و زیانها (شناسایی سریعتر زیان ها نسبت به سودها) قابلیت اتکای اعداد
صورتهای مالی را افزایش میدهد (رضایی و مهربانی.)8929 ،
در خصوص تأثیر چرخه عمر بر گزارشگری و اطالعات شرکتها دو دیدگاه مخالف وجود دارد.
دیدگاه رقابتی بیان میدارد که شرکت های در مرحله رشد برای حذف ریسک از دست دادن مزیت
رقابتی شان ،تمایل به گزارش اطالعات با کیفیت پایین دارند و پس از تکمیل بسیاری از
پروژههایشان و ورود به مرحله بلوغ ،آنها کیفیت اطالعاتشان را افزایش میدهند (پیوتروسکی،84
 9009و لئوز)9004 ،85؛ بنابراین با توجه به دیدگاه رقابتی ،شرکتها در مرحله رشد برای اینکه
بتوانند در بازار رقابت کنند ،کیفیت گزارش های مالی و کیفیت سود گزارش شده را پایین میآورند
و سود خود را با محافظهکاری کمتری گزارش میکنند؛ و پس از وارد شدن به مرحله بلوغ و ثبات،
کیفیت گزارشها را افزایش میدهند و رویههای محافظهکارانهتری را در پیش میگیرند .به طور
مثال ،ام سی نیکولز )9000( 87استدالل نمود که شرکتهای با رشد سود مورد انتظار باالتر ،اقالم
تعهدی مورد انتظار باالتری (که نشاندهنده کیفیت سود ضعیف و همچنین سطح محافظهکاری
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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پایینتر میباشد) در مقایسه با شرکتهای با رشد سود مورد انتظار پایینتر (شرکتهای بالغ) نشان
میدهند .در مورد گزارشهای شرکتهای در مرحله افول نیز با توجه به اینکه عموماً این شرکتها
مراحل پایانی عمر خود را سپری می کنند ،به دلیل قرار گرفتن در رقابت شدید با سایر رقبا ،تمایل
به گزارش بیشتر سود دارند ،بنابراین با بهکارگیری رویههای غیر محافظهکارانه کیفیت گزارشهای
خود را پایین میآورند .در مورد شرکت های در مرحله افول این مورد اثبات شده است که این
شرکتها محافظه کاری کمتری را در مقایسه با سایر مراحل چرخه عمر بر گزارشهای خود اعمال
میکنند و تمایل به گزارش سود مثبت دارند (چاریتو و همکاران .)9088 ،با این حال ،دیدگاه رقیب
یا عالمتدهی معتقد است که شرکت های در مرحله رشد تمایل دارند تا از طریق اطالعات باکیفیت
خود ،فرصت های رشد و عملکرد آینده مطلوب خود را نشان دهند و این امر ،سبب افزایش کیفیت
اطالعاتشان میگردد (پیوتروسکی 9009 ،و لئوز.)9004 ،
 -3پیشینه پژوهش
پارک و چن )9007( 86تأثیر محافظه کاری و چرخه عمر را روی ارزش شرکت مورد بررسی قرار
دادند .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که محافظه کاری با مرحله چرخه عمر یک اثر مشترک
بر ارزش مربوط بودن اطالعات حسابداری دارند.
چاریتو و همکاران ( )9088نشان دادند که کیفیت سود شرکتهای آمریکایی از سال  8220تا
 9004که توسط به هنگام بودن سود (محافظهکاری) و مدیریت سود به سمت اهداف مثبت
اندازهگیری شده است ،بین شرکتهای در حال رشد و شرکتهای بالغ و نیز در میان شرکتهای
درمانده مالی ،شرکتهای ورشکسته و شرکتهای سالم متفاوت می باشد .این پژوهش نشان داد که
در شرکتهای در حال رشد (شرکتهای با چشمانداز رشد باال) به هنگام بودن سود در خصوص
اخبار بد بیشتر از شرکتهای بالغ (شرکتهای با گزینههای رشد کمتر) میباشد ،همچنین آنها
دریافتند که شرکتهای در ح ال رشد در زمان دریافت اخبار خوب محافظهکارتر هستند .عبداله و
محدصالح ( )9084در مقالهای به بررسی تأثیر چرخه عمر بر محافظهکاری پرداختند .نتایج پژوهش
نشاندهنده تفاوت محافظه کاری در سطوح متفاوت چرخه عمر است .نتایج این پژوهش نشان داد
که شرکتهای در حال رشد نسبت به شرکتهای بالغ محافظهکاری کمتری اعمال می کنند و
شرکتهای در حال افول نسبت به شرکتهای بالغ محافظهکاری کمتری اعمال میکنند .در
پژوهشی دیگر مشتاق و همکاران )9084( 81دریافتند که کیفیت سود در مراحل مختلف چرخه
عمر ،تفاوت معناداری با هم ندارد.
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در قسمت پژوهشهای داخلی پیرامون محافظهکاری ،فروغی و عباسی ( )8920به بررسی
عوامل مؤثر بر اعمال محافظهکاری حسابداری پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که بین
محافظهکاری و اندازه شرکت ،رابطه منفی و معنادار وجود دارد و ارتباط محافظهکاری با دو متغیر
 MBو اهرم مالی مثبت و معنادار است .از سوی دیگر ضریب همبستگی بین محافظهکاری با متغیر
عمر منفی و معنادار است و این ضریب برای متغیرهای طول چرخه سرمایهگذاری و عدم اطمینان
خاص شرکت مثبت و معنادار است .اُستا و قیطاسی ( )8928نیز نشان دادند که میزان استفاده از
اقالم تعهدی اختیاری در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است .بهطوریکه میزان استفاده از
اقالم تعهدی اختیاری در مرحله رشد نسبت به مرحله بلوغ و افول بیشتر و میزان استفاده از این
اقالم در مرحله بلوغ نسبت به افول کمتر است .نهندی و محمودزاده باغبانی ( )8929به بررسی
محافظه کاری و ارتباط آن با مدیریت سود پرداختند ،نتایج پژوهش نشاندهنده عدم وجود ارتباط
بین محافظهکاری حسابداری و مدیریت سود بود.
مرادی و اسکندر ( ) 8929نیز به بررسی کیفیت سود طی چرخه عمر شرکتها پرداختند ،نتایج
این پژوهش نشان داد که بر اساس معیارهای پایداری سود و پیشبینیکنندگی ،کیفیت سود طی
چرخه عمر متفاوت است ،ولی مربوط بودن ارزش و محافظهکاری طی چرخه عمر تفاوت معناداری
ندارد .در پژوهشی دیگر پیرامون محافظهکاری و عوامل مؤثر بر آن پورزمانی و منصوری ()8924
تأثیر کیفیت افشا ،محافظهکاری و رابطه آن ها با هزینه سرمایه سهام عادی را بررسی کردند ،نتایج
نشان داد که با افزایش میزان کیفیت افشا و یا محافظهکاری از هزینه سرمایه سهام عادی شرکتها
کاسته میشود.
 -4فرضیههای پژوهش
پژوهش حاضر این موضوع را مورد بررسی قرار میدهد که آیا بین محافظهکاری و چرخههای
متفاوت عمر شرکت ها ارتباطی وجود دارد یا خیر .در این پژوهش ارتباط سه مرحله چرخه عمر،
شامل مرحله رشد ،بلوغ و افول با محافظهکاری مورد آزمون قرار گرفته است .با توجه به تعاریف
ارائه شده انتظار بر این است شرکتها در مرحله رشد و افول محافظهکاری کمتر و در مرحله بلوغ
محافظهکاری بیشتری را بر صورتهای مالی اعمال کنند .با توجه به مطالب بیان شده ،این پژوهش
دارای فرضیههای زیر است:
فرضیه اول :ارتباط منفی معناداری بین مرحله رشد چرخه عمر شرکتها و محافظهکاری و وجود
دارد.
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فرضیه دوم :ارتباط مثبت معناداری بین مرحله بلوغ چرخه عمر شرکتها و محافظهکاری وجود
دارد.
فرضیه سوم :ارتباط منفی معناداری بین مرحله افول چرخه عمر شرکتها و محافظهکاری وجود
دارد.
 -5روششناسی پژوهش
به دلیل اینکه نتایج حاصل از این پژوهش میتواند در فرآیند تصمیمگیری مورد استفاده قرار
گیرد؛ این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است .همچنین این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی،
همبستگی است ،زیرا در این نوع پژوهش ها محقق به دنبال ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر
میباشد .از سویی دیگر ،پژوهش حاضر از نوع پسرویدادی است ،یعنی بر مبنای تجزیهوتحلیل
اطالعات گذشته (صورتهای مالی شرکتها) انجام میگیرد.
 -1-5روش گردآوری دادهها
به منظور گردآوری اطالعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از روش مطالعه کتابخانهای استفاده
شده است و با مطالعه کتب ،نشریات و سایتهای اینترنتی ،این اطالعات استخراج شده است .جهت
جمعآوری داده های مربوط به متغیرهای پژوهش از منابع موجود و معتبر استفاده شده است .در
این پژوهش دادههای اولیه با استفاده از متن صورتهای مالی ،یادداشتهای همراه آنها ،اطالعات
موجود در نرمافزار اطالعاتی رهآورد نوین و بانک اطالعاتی سازمان بورس اوراق بهادار استخراج شده
است .پس از جمعآوری اطالعات مورد نیاز ،از نرمافزار صفحه گسترده اکسل جهت طبقهبندی و
محاسبه متغیرها استفاده گردید و در نهایت اطالعات حاصل با استفاده از نرمافزار اقتصادسنجی
 Eviews6و  88stataمورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
 -2-5جامعه آماری و انتخاب نمونه
جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای -8929
 8915میباشد .در این پژوهش به منظور نمونهگیری از روش نمونهگیری هدفمند (حذف
سیستماتیک) ،با اعمال شرایط ذیل استفاده شده است:
 )8نام شرکت تا پایان سال  8915در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس درج شده
باشد و اطالعات مالی مورد نظر ،طی دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
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 )9به منظور قابل مقایسه بودن اطالعات ،پایان سال مالی شرکتها منتهی به  92اسفند باشد
و در دوره مورد نظر تغییر سال مالی نداده باشد.
 )9جزء شرکتهای سرمایهگذاری ،بیمه ،هلدینگ ،بانک و لیزینگ نباشد.
با اعمال شرایط مذکور از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،تعداد 67
شرکت ( 714شرکت-سال) به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شد.
 -3-5نحوه اندازهگیری متغیرهای پژوهش
 -1-3-5متغیر وابسته (محافظهکاری حسابداری)
82

( ،)9002مدل باسو ( ) 8226را با تغییراتی معرفی نمود که به عنوان امتیاز c-

خان و واتس
 90scoreشناخته شده است .در این مدل متغیرهای جدیدی به مدل باسو اضافه میشود .این
متغیرها شامل اندازه ،نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام و اهرم مالی میباشد .پس
از مدل  8در رابطه 8
از رگرسیون برای هر شرکت در هرسال 𝜆 ،به دست آمده
جاگذاری میشود تا  c-scoreبرای هر شرکت در هر سال به دست آید.

 c-scoreشاخص محافظهکاری یا به عبارتی شناسایی سریع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب
میباشد .در نهایت  c-scoreبه دست آمده (به عنوان متغیر وابسته) و برای بررسی اثر چرخههای
متفاوت عمر (به عنوان متغیرهای مستقل) ،مورد استفاده قرار میگیرد.
مدل ()8
⁄

)
)

𝜆

⁄

(
𝜆

⁄

𝜆(

𝜆

)

⁄

(

 : Xسود خالص
 :MVارزش بازار ابتدای دوره حقوق صاحبان سهام
 :Rبازده ساالنه سهام
 Rباشد  8در غیر این صورت 0
 :DRمتغیر مجازی اگر
 :SIZEلگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
 :M/Bنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
 :LEVاهرم مالی :کل بدهیها تقسیم بر قیمت بازار حقوق صاحبان سهام ابتدای دوره
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سپس 𝜆 های محاسبه شده برای اندازهگیری امتیاز محافظهکاری به شرح زیر استفاده میشود :هر
چه امتیاز محافظهکاری بیشتر باشد آن شرکت محافظهکارتر است.
رابطه ()8
𝜆

⁄

𝜆

𝜆

𝜆

 C-scoreمحاسبه شده در رابطه ( ) 8به عنوان معیار ،جهت محافظهکاری شرکتها مورد استفاده
قرار میگیرد.
 -2-3-5متغیر مستقل (چرخه عمر)

در این پژوهش به منظور تفکیک شرکت ها ،به مراحل مختلف چرخه عمرشان از مدل آنتونی و
رامش ( ) 8229استفاده شده است .بر اساس این مدل ابتدا متغیرهای مدل (فروش ،مخارج سرمایه
ای ،سود تقسیمی) برای سال شرکت های موجود در نمونه به صورت جداگانه محاسبه شد .سپس
متغیرهای محاسبه شده استانداردسازی و به طور جداگانه به سال – شرکتهای مربوط به هر
صنعت که در نمونه بودهاند ،تخصیص یافت .در ادامه مقادیر محاسبه شده به پنجکهای آماری
تقسیمبندی شد و بر حسب اولویت و بر اساس روششناسی پارک و چن ( )9007به هر پنجک
اعدادی بین  8تا  5تخصیص یافت .در نهایت اعداد اختصاص یافته به متغیرهای مدل برای هر
شرکتی در هر سال با هم جمع شدند و سال -شرکتهای نمونه بر اساس شرایط زیر به مراحل
مختلف چرخه عمر تفکیک شدند:
 )8اگر مجموع نمرات بین  80تا  85باشد ،در مرحله رشد قرار دارد.
 )9اگر مجموع نمرات بین  5تا  80باشد ،در مرحله بلوغ قرار دارد.
 )9اگر مجموع نمرات بین  0تا  5باشد ،در مرحله افول قرار دارد.
در این پژوهش ،به علت غیرفعال بودن معامله (خریدوفروش) سهام یا غیر بورسی بودن شرکتهای
نوظهور ،چرخه عمر به صورت سه مرحله رشد ،بلوغ و افول تعریف شده و از مرحله ظهور
چشمپوشی شده است.
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جدول  - 1مدل چرخه عمر شرکت
مخارج سرمایهای
)

(

نسبت سود تقسیمی
(

رشد فروش
(

)

مراحل چرخه عمر

)

8

5

8

چندک اول

9

4

9

چندک دوم

9

9

9

چندک سوم

4

9

4

چندک چهارم

5

8

5

چندک پنجم

منبع :مدل چرخه عمر (یافتههای پژوهشگر)

نحوه محاسبه متغیرهای فوق نیز به صورت ذیل است:

)] *100

()/
) *100

( *100

([ =

/

(=

/

/

)=

 SGرشد فروش شرکت DPR،نسبت سود تقسیمی و  CEVتغییر در مخارج سرمایهای شرکت
میباشد DPS.سود تقسیمی هر سهم EPS،سود هر سهم CV ،تغییر داراییهای ثابت شرکت و MV
ارزش بازار شرکت میباشد.
در نهایت برای آزمون فرضیهها از سه الگوی رگرسیونی کمک میگیریم که به ترتیب ارتباط مراحل
متفاوت چرخه عمر شامل مرحله رشد ،بلوغ و افول را با محافظهکاری نشان میدهد.
مدل ()9

 :C-scoreمیزان محافظهکاری شرکت  iدر سال  tمحاسبه شده از رابطه ()8
 : Ageمتغیر مجازی چرخه عمر؛ که برای مراحل مختلف چرخه عمر به صورت جداگانه آزمون
میشود.
 :AFSizeمتغیر مجازی اگر حسابرس شرکت ،سازمان حسابرسی است  8در غیر این صورت 0
 :CSizeاندازه شرکت( :لگاریتم طبیعی کل داراییها)
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 -3-3-5متغیرهای کنترلی

به منظور کنترل سایر عوامل مؤثر بر محافظهکاری که با متغیرهای مستقل در نظر گرفته نشده
است .بر اساس پژوهشهای پیشین ،عبداله و محدصالح ( )9084و فروغی ،عباسی ( ،)8920متغیر
اندازه حسابرس (حسابرسی توسط سازمان حسابرسی) و اندازه شرکت (لگاریتم طبیعی داراییها) به
عنوان متغیرهای کنترلی انتخاب شدند.
 -6یافتههای پژوهش
 -1-6آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
جدول  9آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان میدهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر
متغیر در هریک از مراحل چرخه عمر است .این پارامترها شامل اطالعات مربوط به شاخصهای
مرکزی ،نظیر میانگین و میانه و همچنین شاخصهای پراکندگی نظیر انحراف معیار است.
جدول  -2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مراحل مختلف چرخه عمر
مرحله رشد

مرحله بلوغ
انحراف

متغیر

میانگین

میانه

Cs

-0/009

0

0/087

Age

0/911

0

0/459

0/784

AFSize

0/059

0

0/999

0/865

0

CSize

9/142

0

7/028

1/811

89/96

معیار

مرحله افول
انحراف

میانگین

میانه

-0/009

0

0/099

8

0/416

0/026

0/910

0/090

0

7/578

8/999

0

معیار

انحراف

میانگین

میانه

0

0

0/002

0

0/926
0/869
4/071

معیار
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 -2-6نوع دادهها و آزمون فروض کالسیک
در این پژوهش به منظور آزمون فرضیهها از روش دادههای ترکیبی استفاده شده است .در
دادههای ترکیبی به منظور انتخاب بین دادههای تابلویی و داده های تلفیقی از آزمون  Fلیمر
استفاده شده است .نتایج این آزمون در جدول  9نشان داده شده است .برای برآورد پارامترهای
مدلهای رگرسیون ،آزمون فروض کالسیک از اهمیت ویژهای برخوردار است .از جمله مهمترین این
فروض ،فرض های مربوط به بررسی عدم وجود خودهمبستگی ،عدم وجود همخطی و عدم وجود
ناهمسانی واریانس بین باقیماندههای مدل میباشد .به منظور تشخیص وجود خودهمبستگی بین
باقیماندهها ،از آزمون دوربین واتسون ( )DWاستفاده شد .مقدار این آماره برای مدلهای پژوهش،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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حاکی از نبود خودهمبستگی بین باقیماندهها است .در خصوص بررسی همخطی نیز قابل ذکر است
که با اینکه استفاده از دادههای ترکیبی ،خود یکی از روشهای جلوگیری از بروز همخطی است ،اما
برای بررسی وجود احتمالی همخطی از روش بررسی نسبتهای  R2و  R2( tباال اما آمارههای t
بیمعنی باشند) استفاده شده است .همچنین آزمون تورم واریانس ( (VIFجهت بررسی همخطی
استفاده گردید .نتایج این بررسیها نشان داد که بین متغیرهای مدلهای مورد آزمون ،همخطی
وجود ندارد .به منظور بررسی وجود ناهمسانی واریانس بین باقیماندهها ،از آزمون والد استفاده شد.
بر این اساس جهت رفع ناهمسانی واریانس در مدلهایی که دارای ناهمسانی میباشند از روش
رگرسیونی  GLSاستفاده شد.
جدول  - 3خالصه نتایج آزمون  Fلیمر
آزمون  Fلیمر

مدل

آماره

احتمال

نتیجه آزمون

8/86

0/87

تلفیقی

مدل ( 9مرحله بلوغ)

8/87

0/86

تلفیقی

مدل ( 9مرحله افول)

8/86

0/87

تلفیقی

مدل ( 9مرحله رشد)
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جدول  - 4نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
الگو

آزمون LR

آماره

P-Value

نتیجه آزمون

مدل ( 9مرحله رشد)

946/65

0/0000

ناهمسانی واریانس

مدل ( 9مرحله بلوغ)

941/19

0/0000

ناهمسانی واریانس

مدل ( 9مرحله افول)

942/99

0/0000

ناهمسانی واریانس
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 -3-6نتایج آزمون فرضیهها
 -1-3-6نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول (مرحله رشد)

مطابق فرضیه اول انتظار داریم که بین "مرحله رشد چرخه عمر شرکتها و محافظهکاری
ارتباط منفی معناداری وجود داشته باشد" .همانگونه که نتایج نشان میدهد سطح معناداری
محاسبه شده برای متغیر چرخه عمر (مرحله رشد) کمتر از سطح خطای  0/05میباشد .از این رو
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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می توان نتیجه گرفت که بین مرحله رشد و محافظهکاری حسابداری رابطه معنادار وجود دارد .از
سوی دیگر ضریب برآورد شده برای متغیر در سطح خطای  0/05منفی است ،این موضوع بدین
معنی است که بین مرحله رشد و محافظهکاری حسابداری رابطه معکوس وجود دارد؛ بنابراین با
توجه به نتایج مندرج در جدول  5و در سطح اطمینان  0/25فرضیه نخست در مرحله رشد این
پژوهش تأیید خواهد شد .همچنین اندازه شرکت ،رابطه معکوس و معناداری با محافظهکاری
حسابداری دارد و بین حسابرسی توسط سازمان با محافظهکاری حسابداری رابطهی معناداری
مشاهده نشد .عالوه بر این با توجه به اینکه احتمال آماره  Fکمتر از  0/08میباشد ،میتوان گفت
که در سطح اطمینان  0/22این مدل معنادار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است.
جدول  - 5نتایج آزمون فرضیه اول ،مرحله رشد
مرحله رشد
متغیر
عنوان

نماد

ضرایب

خطای
استاندارد

سطح

آماره t

معناداری

عرض از مبدأ
چرخه عمر (مرحله رشد)

Age

0/094
-0/007

0/080
0/008

9/990
-9/676

0/090
0/000

حسابرسی توسط سازمان

AFSize

0/008

0/008

0/156

0/928

-0/009

0/000

اندازه شرکت

0/005

-9/616

آماره ( Fاحتمال)

CSize
(1/08 )0/00

ضریب تعیین تعدیلشده

0/09

آماره دوربین واتسون

9/94

تعداد مشاهدات

714
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 -2-3-6نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم (مرحله بلوغ)
مطابق فرضیه دوم انتظار داریم که بین "مرحله بلوغ چرخه عمر شرکتها و محافظهکاری
ارتباط مثبت معناداری وجود داشته باشد" .همانگونه که نتایج نشان میدهد سطح معناداری
محاسبه شده برای متغیر چرخه عمر (مرحله بلوغ) کمتر از سطح خطای  0/05میباشد .از این رو
می توان نتیجه گرفت که بین مرحله بلوغ و محافظهکاری حسابداری رابطهی معنادار وجود دارد .از
سوی دیگر ضریب برآورد شده برای متغیر در سطح خطای  0/05مثبت است ،این موضوع بدین
معنی است که بین مرحله بلوغ و محافظهکاری حسابداری رابطهی مثبت معنادار وجود دارد؛
بنابراین با توجه به نتایج مندرج در جدول  7و در سطح اطمینان  0/25فرضیهی دوم در مرحله
بلوغ این پژوهش تأیید خواهد شد .همچنین اندازه شرکت ،رابطهی معکوس و معناداری با
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /44زمستان 1331

الهامالساداتملکي،س یدکاظمابراه یميوفاطمهجاللي

 89

محافظهکاری حسابداری دارد و بین حسابرسی توسط سازمان با محافظهکاری حسابداری رابطهی
معناداری مشاهده نشد .عالوه بر این با توجه به اینکه احتمال آمارهی  Fکمتر از  0/08میباشد،
میتوان گفت که در سطح اطمینان  0/22این مدل معنادار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است.
جدول  - 6نتایج آزمون فرضیه دوم ،مرحله بلوغ
مرحله بلوغ
متغیر
عنوان

نماد

عرض از مبدأ

ضرایب

خطای
استاندارد

سطح

آماره t

معناداری

0/098

0/080

9/00

0/045

چرخه عمر (مرحله بلوغ)

Age

0/009

0/008

9/942

0/094

حسابرسی توسط سازمان
اندازه شرکت

AFSize

0/009
-0/009

0/008
0/000

8/066
-9/119

0/918
0/004

CSize

آماره ( Fاحتمال)

(5/09 )0/00

ضریب تعیین تعدیلشده

0/09

آماره دوربین واتسون

9/97

تعداد مشاهدات

714
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 - 3-3-6نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم (مرحله افول)

مطابق فرضیه سوم انتظار داریم که بین "مرحله افول چرخه عمر شرکتها و محافظهکاری
ارتباط منفی معناداری وجود داشته باشد" .همانگونه که نتایج نشان میدهد سطح معناداری
محاسبه شده برای متغیر چرخه عمر (مرحله افول) کمتر از سطح خطای  0/05میباشد .از این رو
می توان نتیجه گرفت که بین مرحله افول و محافظهکاری حسابداری رابطهی معنادار وجود دارد .از
سوی دیگر ضریب برآورد شده برای متغیر در سطح خطای  0/05مثبت است ،این موضوع بدین
معنی است که بین مرحله افول و محافظهکاری حسابداری رابطهی مثبت معنادار وجود دارد؛
بنابراین با توجه به نتایج مندرج در جدول  6و در سطح اطمینان  0/25فرضیهی سوم در مرحله
افول این پژوهش تأیید خواهد شد .همچنین اندازه شرکت ،رابطهی معکوس و معناداری با
محافظهکاری حسابداری دارد و بین حسابرسی توسط سازمان با محافظهکاری حسابداری رابطهی
معناداری مشاهده نشد .عالوه بر این با توجه به اینکه احتمال آمارهی  Fکمتر از  0/08میباشد،
میتوان گفت که در سطح اطمینان  0/22این مدل معنادار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است.
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جدول  - 7نتایج آزمون فرضیه سوم ،مرحله افول
مرحله افول
متغیر
عنوان

نماد

عرض از مبدأ

ضرایب

خطای
استاندارد

سطح

آماره t

معناداری

0/094

0/080

9/911

0/099

چرخه عمر (مرحله افول)

Age

0/005

0/009

8/281

0/055

حسابرسی توسط سازمان

AFSize

0/009

0/008

8/429

0/895

-0/009

0/000

0/009

اندازه شرکت

CSize

آماره ( Fاحتمال)

(4/90 )0/00

ضریب تعیین تعدیلشده

0/09

-9/081

آماره دوربین واتسون

9/94

تعداد مشاهدات

714
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 -7بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش تأثیر چرخه عمر شرکتها بر محافظهکاری مورد بررسی قرار گرفته است.
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال  8915تا  8929نمونههای بررسی
شده در این پژوهش میباشند و برای تقسیم شرکت ها به سه مرحله چرخه عمر از معیارهای رشد
فروش ،مخارج سرمایه ای و سود تقسیمی استفاده شده است .به طور خالصه نتایج نشان داد که
میزان محافظهکاری طی چرخه عمر شرکتها متفاوت است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان داد که بین مرحله رشد و محافظهکاری شرکتها رابطه
منفی معناداری وجود دارد و این بدین معنی است که در مرحله رشد ،شرکتها محافظهکاری
کمتری را اعمال می کنند .نتایج حاصل از آزمون مراحل بلوغ و افول با محافظهکاری نیز نشان داد
که بین مراحل بلوغ و افول با محافظه کاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این بدین معنی
است که شرکتها در مراحل بلوغ و افول محافظهکاری بیشتری را اعمال میکنند .از بین سه
مرحله چرخه عمر محافظه کاری اعمال شده در مرحله افول بیشتر است ،به نحوی که با طی چرخه
عمر از رشد به افول ،محافظهکاری افزایش مییابد .این یافتهها با نتایج عبداله و محدصالح ()9084
در مرحله رشد و بلوغ مطابقت دارد و در مرحله افول با نتایج عبداله و محدصالح ( )9084در تضاد
است .همچنین این نتایج با یافتههای مرادی و اسکندر ( ،)8929مشتاق و همکاران (،)9084
چاریتو و همکاران ( )9088و فروغی ،عباسی ( )8920سازگار نیست .این نتایج را میتوان مطابق با
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دیدگاه رقابتی دانست و اینگونه تفسیر ک رد که در ایران با طی کردن مراحل چرخه عمر ،کیفیت
گزارشگری مالی شرکتها افزایش مییابد.
همانطور که از نتایج پژوهشها بر میآید ،مرحله چرخه عمر روی میزان محافظهکاری اعمال
شده توسط شرکتها مؤثر است و این تأثیر میتواند ناشی از ویژگیها و شرایطی باشد که در هر
مرحله از چرخه عمر وجود دارد که روی رفتار گزارشگری مدیران ،به ویژه روی میزان محافظهکاری
اثر گذاشته است (عبداله و محمد صالح.)9084 ،
در این پژوهش اثر اندازه شرکت با محافظهکاری نیز بررسی شد که نتایج نشان داد که با
افزایش اندازه شرکت ،محافظهکاری کاهش مییابد .این نتایج با نتایج فروغی و عباسی ()8920
سازگار است.
هدف گزارشگری مالی ارائه اطالعات مفید به تصمیمگیرندگان است .با توجه به نتایج حاصل از
این پژوهش و مشخص شدن تأثیر چرخه عمر روی محافظه کاری ،به همه فعاالن بازار سرمایه،
سرمایهگذاران و تحلیلگران پیشنهاد میشود هنگام تجزیهوتحلیل برای سرمایهگذاری در شرکتها،
به عامل مهم چرخه عمر توجه کافی داشته باشند .این مسئله مورد توجه سرمایهگذاران باشد که
لحاظ داشتن این عامل مهم منجر به سرمایه گذاری با کمترین ریسک و بیشترین بازدهی میشود.
با توجه به نتایج این پژوهش توصیه میشود که استفادهکنندگان از صورتهای مالی به این نکته
توجه کافی داشته باشند که با توجه به اینکه ارتباط منفی معناداری بین شرکتهای در مرحله
رشد با محافظهکاری وجود دارد ،محافظهکاری اعمال شده بر صورتهای مالی این شرکتها پایینتر
است در نتیجه گزارشهای با کیفیت پایینتری را نسبت به سایر مراحل عمرشان ارائه میکنند.
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فهرست منابع
 )8اُستا ،سهراب و روح اله قیطاسی" ،)8928( ،اثر چرخه عمر واحد تجاری بر اقالم تعهدی
اختیاری" ،مجله پژوهشهای حسابداری مالی ،سال چهارم ،شماره اول ،صص .804-12
 )9بادآور نهندی ،یونس و سعید محمودزاده باغبانی" ،)8929( ،بررسی محافظهکاری در
گزارشگری مالی و رابطه آن با مدیریت سود" ،فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی ،شماره
 ،81صص .809-19
 )9بولو ،قاسم ،محمد مرفوع و علیرضا ابوالحسنی طرقی" ،)8929( ،رابطه بین بازده غیر عادی و
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