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چكیده
هدف اين پژوهش تبیین و الگوبندی عوامل مؤثر بر محافظهکاری با مطالعه ادبیات و استخراج
عوامل مؤثر در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .برای اين پژوهش از
صورتهای مالی  451شرکت گردآوری شده است .برای آزمون فرضیهها از رگرسیون چند متغیره با
دادههای تابلويی استفاده شده است .در راستای اهداف پژوهش متغیر محافظهکاری با استفاده از
معیار گیولی و هاين ( )0222استفاده گرديد .عوامل مؤثر بر محافظهکاری با مراجعه به پژوهشهای
پیشین و استفاده از مبانی نظری شناسايی و انتخاب شدند .يافتههای حاصل از پژوهش بیانگر آن
است که معیارهای جريان های نقدی آزاد ،اهرم مالی ،مديريت سود ،هزينه سرمايه ،استقالل
هیئتمديره ،بیشاطمینانی مديريت ،پاداش هیئتمديره ،اندازه شرکت و کیفیت افشا به ترتیب
اولويت از عوامل تأثیرگذار بر معیار محافظهکاری حسابداری هستند .به عبارتی ويژگیهای شرکتی
و تفکرات مديريتی حاکم بر رويه های اتخاذ شده در شرکت از تأثیرگذاری بیشتری نسبت به ساير
عوامل برخوردار هستند .همچنین نتايج حاصله تأيیدی بر مرتبط بودن محافظهکاری با تئوری
قراردادها است.
واژههای كلیدی :استقالل هیئتمديره ،بیشاطمینانی مديريت ،پاداش هیئتمديره ،محافظهکاری.

 -1گروه حسابداری ،واحد بینالمللی کیش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جزیره کیش ،ایران.
 -2گروه حسابداری ،واحد تهران شرق ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول) drzhajiha@gmail.com

 -3گروه حسابداری ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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 -1مقدمه
محافظهکاری حسابداری میتواند به عنوان رويهها يا گرايشهاايی تعرياش شاود کاه منهار باه
کاهش تمايل سوگیرانه حسابداری در ارزش خالص دارايی مرتبط با خالص ارزش دارايای اقتااادی
میشود .اين يکی از بنیادیترين مشخاههای اطالعات حسابداری در دهههای اخیار اسات (باساو،
4111؛ واتس 0229 ،الش) .در حالی که سؤال کمی درباره وجود محافظهکاری وجود دارد ،مبااحیی
میان پژوهشگران و تدوينکنندگان استاندارد درباره منافع و مخارج محافظاهکااری بارای اساتفاده
کنندگان صورت های مالی وجود دارد .هیئت استانداردهای حسابداری مالی ( )0242محافظهکااری
را به عنوان يکی از ويژگیهای کیفی گزارشگری مالی طبق چارچوب مفهومی خود قلمداد نمیکناد
زيرا اعتقاد بر اين است محافظهکاری سوگیری اطالعات حسابداری بر مبنای بیطرفی است .برخای
از پژوهشگران محافظهکاری را مورد انتقاد قارار دادهاناد و معتقدناد کاه اعاداد و ارقاام ساوگیرانه
گزارش شده در صورتهای مالی حاصل از محافظهکااری مایتواناد منهار باه اتخااذ تاامیمهاای
نامناسب شود (قوآی و ورهچیا0220 ،؛ گیگلر و همکاران.)0221 ،
در مقابل برخی پژوهشگران معتقدند که محافظهکاری حساابداری بایطرفای را باین طارفین
قرارداد افزايش میدهد و به عنوان سازوکار کارآمد در قراردادهای فیماابین ضاروری اسات (باساو،
4111؛ واتس 0229 ،الش) .اين ديدگاه منهر به اين نکته مایشاود کاه قراردادهاايی منعقاد شاده
(مانند بدهی و پاداش مديران) از نوعی عدم تقارن رنج میبارد ،بناابراين بايساتی گازارشهاايی باه
موقع که اطالعات آنها بیشترين تأثیرگذاری بر طرفین قرارداد داشته باشند ارائه شاود .باه عناوان
میال ،يک توافقنامه بدهی ،منافع نامتقارن برای اعتباردهناده را دارد .در حاالی کاه عملکارد ماالی
خوب میزان بازپرداختی برای اعتباردهندگان را افزايش نمیدهد ،ولی عملکرد مالی ضاعیش ريساک
ورشکسااتگی را افاازايش و متعاقااب آن سااود بااالقوه اعتباردهنااده را کاااهش ماایدهااد .در نتیهااه
اعتباردهنده تقاضا میکند اعتبارگیرنده اطالعاتی را که ممکن است عملکرد مالی ضعیش را منعکس
می کند (مانند اخبار بد) نسبت به اطالعاتی که ممکن است عملکارد ماالی خاوب را (مانناد اخباار
خوب) نشان میدهد ،کاملتر و پرمحتواتر گزارش کند.
مباحث بحثبرانگیزی از ديدگاههای مختلش در رابطه با نقش اطالعات حساابداری مطارم مای
شود .از يک منظر ،عملکرد اصلی حسابداری ،جمع آوری اطالعات است که مایتواناد بارای ارزياابی
ارزش بازار سهام و تامیمگیریهای سرمايهگذاری اساتفاده شاود (ديادگاه ارزياابی) .از ديادگاهی
ديگر ،وظیفه اصلی حسابداری فراهم آوردن اطالعاتی است که به طارفین قارارداد اجاازه مایدهاد
کارايی و اثربخشی قرارداد مانند بدهی و پاداش مديران را ارزيابی کنند (ديدگاه قراردادی) .ارزياابی
منافع و مخارج محافظهکاری حسابداری به طور چشمگیری بستگی به ديدگاه يک فارد از اطالعاات
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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حسابداری دارد (ارزشیابی در مقابل قراردادی) ،زيرا اطالعاتی که از يک ديدگاه مطلوب است ممکن
است از ديدگاه ديگر ارزش کمی داشته باشاد .در ارتباا باا مبحاث محافظاهکااری پاژوهشهاای
متعددی از حیث بررسی ارتبا يا بررسی تأثیر با مباحث مختلش صورت گرفته ولی در اين پژوهش
با استفاده از تئوری زمینه بنیاد اقدام به مطالعه جامع تئوريکی عوامل مؤثر بار محافظاهکااری و در
نهايت ارائه مدل پرداختیم .بعد از ارائه مدل اقدام به اولويت بندی عوامل مؤثر بر محافظهکااری نیاز
شد که میتوان نوآوری پژوهش فوق را با پژوهشهای پیشین عنوان کرد .با توجه به مباحث مطارم
شده میتوان ارتبا محافظهکاری و ذینفعان را در قالب الگوی زير نمايش داد .هدف ايان پاژوهش
الگوبندی عوامل مؤثر بر محافظهکاری و تعیین اولويت هر يک از آنها در شرکتهای پذيرفته شاده
در بورس اوراق بهادار تهران است .در ادامه اين مقاله ابتدا مبانی نظری مطالعه حاضر و پیشاینه آن،
تبیین فرضیههای پژوهش ،روششناسی پژوهش ،آمار توصایفی متغیرهاا و آزماون فرضایههاا و در
انتهای مقاله نیز بحث و نتیههگیری و پیشنهادهای ناشی از نتايج پژوهش ارائه خواهد شد.

شكل  -1الگوی ارتباط محافظهكاری و ذینفعان.
راج و تیلیور ()0245

 -2مبانی نظری پژوهش
محافظهکاری راهی است برای مقابله با شک و تردياد موجاود دربااره رويادادهای آتای کاه در
صورت پیروی بیش از حد از آن ،نه تنها بر مطلوبیت و مفید باودن اطالعاات نمایافزاياد ،بلکاه راه
ايهاد ذخاير پنهان در صورتهای مالی را برای مديران و حسابداران میگشاايد .گازارشهاای ماالی
محافظهکارانه برای وضعیت حال صاحبان سرمايه واقعبینانه نیست و به ايهاد نوعی انحراف در بیان
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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وضعیت فعلی آنها میانهامد؛ چرا که اين اصل باعث میشود ارزش خالص واحاد تهااری باا ارزش
مورد انتظار آتی برابر نباشد؛ بنابراين میتوان گفت که اساتفاده از اصال محافظاهکااری باه زيار پاا
گذاشتن اصل بیطرفی میانهامد .در ذيل تبیینهای نظری ارائه شده است:
جدول  -1تبیینهای نظری عوامل مؤثر بر محافظهكاری
عوامل مؤثر

تبیینهای نظری

شرکت های با نرخ ارزش بازار به ارزش دفتری باال ،فرصتهای سرمايهگذاری بیشتری پیش
روی خود دارند .وجود گزينههای مختلش رشد با هزينههای نمايندگی رابطهای میبت دارد
(اسمیت و واتس )4110 ،و محافظهکاری ابزاری کارآمد در پاسخ به هزينههای نمايندگی است.
نسبت ارزش
لذا تقاضای قراردادی باالتری برای محافظهکاری از طرف اين شرکتها وجود دارد .همچنین
بازار به ارزش
انتظار میرود بازده سهام اين شرکت ها ،نوسان بیشتری داشته باشند زيرا سهم بیشتری از
دفتری
ارزش بازار آنها به سبب فرصتهای سرمايهگذاریشان است .لذا برای اين شرکتها احتمال
بیشتری وجود دارد که زيان های خیلی بزرگی را تهربه کنند که متعاقباً دادخواهیهايی را در
پی خواهد داشت .در نتیهه تقاضای حقوقی برای محافظهکاری برای شرکتهای با نسبت ارزش
بازار به ارزش دفتری باال ،بیشتر است (خان و واتس.)0221 ،

ويژگیهای شرکتی

انتظار بر اين است که شرکتهای بزرگتر ،رشد يافتهتر بوده و محیطهای اطالعاتی غنیتری
داشته باشند که عدم اطمینان و عدم تقارن اطالعاتی مرتبط با قابلیت تحقق سودهای آتی را
بهطور کلی کاهش میدهد (اسلی و همکاران .)0220 ،اين مقوله تقاضای قراردادی کمتری
برای محافظهکاری از طرف شرکتهای بزرگ را نشان میدهد .از طرفی انتظار میرود که در
اندازه شرکت
شرکتهای بزرگ تر ،مديريت توانايی بیشتری در هموارسازی سود داشته باشد که اين امر باعث
میشود ارزش فعلی بدهی مالیاتی در اين شرکتها کاهش يافته و لذا تقاضای مالیاتی برای
محافظهکاری نیز کاهش يابد .همچنین به دلیل وجود هزينههای ثابت دادخواهی در اين
شرکتها ،تقاضای حقوقی پايینتری برای محافظهکاری از طرف شرکتهای بزرگتر وجود دارد
(خان و واتس.)0221 ،

اهرم مالی

شرکت های با درجه اهرم مالی باال ،دارای تعارضهای نمايندگی بین اعتباردهندگان و
سهامداران هستند .اين مقوله مبین وجود تقاضای قراردادی باالتری برای محافظهکاری از طرف
اين شرکتها است (واتس و زيمرمن .)4110 ،همچنین شرکتهايی که به لحاظ تأمین منابع
مالی و نقدينگی با مشکل مواجه هستند ،بیشتر احتمال دارد که تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند
و از آنهايی که احتمال فشار مالی با اهرم مالی افزايش میيابد ،نشاندهنده تقاضای حقوقی
باالتری برای محافظهکاری از طرف اين شرکتها است (واتس.)4119 ،

شرکتهای کم سابقه فرصتهای رشد بیشتری نسبت به شرکتهای با سابقه دارند .عدم تقارن
رشد فروش اطالعاتی بین سهامداران و مديران به واسطه وجود فرصتهای رشد افزايش میيابد؛ زيرا جريان
های نقدی آتی نوعاً تأيیدپذير نیستند و اين باعث ايهاد هزينههای نمايندگی و متعاقباً محافظه
کاری بیشتر میشود (الفوند و واتس.)0221 ،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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تبیینهای نظری

قراردادهای مزايای جبران خدمات مبتنی بر سود مديران نیز موجب تقاضا برای محافظهکاری
میشود .در اين گونه قراردادها ،موقعیت مدير نسبت به سهامداران همانند موقعیت سهامداران
نسبت به اعتباردهندگان در قراردادهای استقراض است .همانند سهامداران ،مدير تنها هنگامی
در بازده سهیم است که بازده ويژهای کسب شود؛ از اين رو ،وی به قسمتهايی از توزيع بازده
عالقه بیشتری دارد .همانگونه که ممکن است سهامداران برای توزيع سود به بیش نمايی سود
پاداش
عالقهمند باشند؛ مدير نیز برای بیش نمايی سود به منظور دريافت و افزايش مزايايش ،در طرم
هیئتمديره
مبتنی بر سود ،انگیزههايی دارد .افزون بر اين ،مدير دارای دوره تادی محدود و همانند
سهامداران ،مسئولیت محدود میباشد .پس از انفاال مدير از خدمت در شرکت ،بازيافت اضافه
پرداخت مزايای جبران خدمات ،بسیار مشکل است .اين امر برای مديران انگیزه استفاده از
اطالعات نامتقارن درباره جريانهای نقدی آتی را برای بیش نمايی سود و انتقال ثروت از
سهامداران ايهاد میکند .محافظهکاری توانايی مديران را در استفاده از اطالعات برای بیش
نمايی سود ،ايهاد چنین انتقال ثروتی و زيانهای ناشی از اين فرايند ،میکاهد.

ويژگیهای مديريتی

سود مشمول مالیات و روشهای محاسبه آن با سود گزارش شده رابطه دارد و بر نحوه محاسبه
آن مؤثر است .رابطه بین سود مشمول مالیات و سود گزارش شده ،انگیزه معوق کردن سود و
در نتیهه معوق کردن پرداخت مالیات و کاهش ارزش فعلی مالیات را فراهم میسازد .بهطور
کلی ،اين انگیزه نیز همانند قراردادها منهر به کمنمايی خالص دارايیها میشود .رابطه بین
اجتناب مالیاتی
سود گزارش شده و سود مشمول مالیات ،در تعدادی از شرکتهايی که به تازگی در جستهوی
بازيافت اضافه پرداختهای مالیاتی هستند (مانند شرکت ورلدکام) ،به روشنی ديده میشود.
اين موارد در مسیری مخالش با ايهاد محافظهکاریِ ناشی از مالیات در روشهای گزارشگری،
قرار دارند؛ ولی بايد توجه داشت که در موارد تقلب ،مالحظات گزارشگری نسبت به مالحظات
مالیاتی پیشی میگیرند.
برآوردهای مديريتی نقش اساسی در بکارگیری حسابداری محافظهکارانه بازی میکند .برای
میال ،مديران ارزش خالص بازيافتنی موجودی کاال را در بکارگیری قاعده اقل بهای تمام شده و
بازار برای ارزشگذاری موجودی کاال برآورد میکنند .مديران بیشاطمینان ،بازدههای آينده
پروژههای شرکت را بیش برآورد میکنند؛ بنابراين ممکن است احتمال و بزرگی شوکهای
بیش اطمینانی میبت به جريانات نقدی آينده حاصل از پروژههای فعلی را بیش برآورد و شوکهای منفی در
مديريت جريانات نقدی را کم برآورد کنند .بیش برآورد بازدههای آينده با جريانات نقدی پروژهها يا
دارايی های جاری حداقل دو مفهوم در خاوص تامیمات مديران دارد .نخست اينکه احتماالً
مديران بیش اطمینان شناسايی سود را شتاب بخشیده و شناسايی زيان را به تأخیر میاندازند.
به عالوه هنگامی که آنها تامیم به شناسايی زيان میگیرند ،احتماالً بزرگی اين زيانها را کم
برآورد میکنند؛ بنابراين بیشاطمینانی منهر به گزارشگری مالی محافظهکارانه کمتری خواهد
شد (احمد و دولمان.)0249 ،
خطای پیشش حسابداری محافظهکارانه منهر به کاهش جانبداری در سود و خالص دارايیهای گزارش شده
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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بینی سود

در شرايط رشد سرمايهگذاری میشود .تحقیقات پیشین نشان دادهاند که تحلیلگران به طور
کامل اين کاهش جانبداری را درک نمیکنند که ممکن است تا حدودی خوشبینی لحاظ
شده در پیشبینی سود توسط آن ها را تبیین نمايد .مديران تحت اين فشار قرار دارند که به
سود پیشبینی يا حداقل مورد انتظار تحلیلگران دست يابند ،از اينرو دارای اين انگیزه هستند
که اعالمیههای سود را منتشر نمايند که ممکن است باعث شود تحلیلگران پیشبینی خود را
با توجه به اثرات حسابداری محافظهکارانه تعديل کنند (لی.)0221 ،

از بعد سازمانی مديران دارای انگیزه هستند که برای اهداف مالیاتی ،عدم پرداخت سود سهام و
ساير عوامل ،سود را مديريت کنند .در اين میان مديران از میان رويههای ممکن ،آنهايی را
مديريت سود انتخاب میکنند که منهر به ارقام سود متفاوت از واقعیت میشود (الرا و همکاران )0225 ،و
بنابراين در طی دوره های اخبار بد رابطه معناداری میان سود و بازده (بیش محافظهکاری)
وجود دارد.
نتايج حاصل از برخی پژوهشها حاکی از آن است که گزارشگری محافظهکارانه میتواند کاهش
ارزش مرتبط با نگهداشت وجه نقد زياد را از طريق تشويق به استفاده کاراتر از وجه نقد کمتر
جريان نقدی
کند (لوئیس و همکاران )0240 ،و به سرمايهگذاران از طريق تامیمات سرمايهگذاری کاراتر
آزاد
منفعت برسانند (احمد و دولمان .)0244 ،اگر سهامداران اين مزايای محافظهکاری را درک
کنند ،آنها احتماالً در زمان وجود هزينههای نمايندگی ناشی از جريانهای نقدی آزاد ،تقاضای
گزارشگری محافظهکارانهتری را مینمايند (هايونگها.)0244 ،

ويژگیهای بازار

در يک حالت تعادلی ،مقدار و کیفیت اطالعات بر قیمت دارايیها تأثیر میگذارد و سرمايه
گذاران بازده باالتری را برای نگهداری سهام خود در شرايط وجود عدم تقارن اطالعاتی مطالبه
میکنند .در زمان وجود عدم تقارن اطالعاتی ،سرمايهگذاران غیرمطلع با نگهداری سهام خود را
هزينه سرمايه
در معرض ريسک باالتری قرار میدهند زيرا آنها توانايی کمتری برای هماهنگسازی سبد
سرمايهگذاریشان با اطالعات جديد ثبت شده دارند؛ بنابراين متقاضی نرخهای باالتر بازده
هستند (السی و اهارو .)0221 ،يکی از راههايی که شرکت بر تعادل نرخ بازده خود اثر می
گذارد ،از طريق تعديل رويههای حسابداری شرکت و به عبارتی محافظهکاری است.
به احتمال زياد شرکت های دارای افشای حسابداری با کیفیت پايین به اعمال محافظهکاری به
منظور پیشبرد اهداف مديريتی خود دست میزنند؛ برای میال در مواقع زياندهی و کاهش
شديد قیمت سهام ،مديران ممکن است تمايل به ثبت کمتر از واقع ارزش دارايیها داشته
باشند تا از روش حسابشويی اقدام به مديريت سود کنند و در نتیهه سود دورههای آتی را باال
کیفیت افشا ببرند (جیراپرن و همکاران .)0221 ،همچنین ممکن است از محافظهکاری برای کاهش ريسک
دعاوی حقوقی و دستیابی به بهترين شیوه تأمین مالی استفاده شود (کوپنز و پیک.)0225 ،
جايگزينی مديريت ،قرارداد پاداش مديريت ،آينده شرکت و قیمت سهام شرکت به شدت تحت
تأثیر صورت های مالی ارائه شده و اطالعات حسابداری مبنای قراردادها است (الفوند واتز،
)0221؛ بنابراين شرکتها مشوقهای مهمی برای اعمال محافظهکاری و کاهش مديريت سود
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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تبیینهای نظری
دارند.

حاکمیت
شرکتی

ويژگیهای حاکمیت شرکت و نظارتی
کیفیت
حسابرسی

استنبا بر اين است که شرکت ها با ساختار نظام راهبری شرکتی قوی به دلیل نظارت بیشتر
بر مديريت ،از روشهای محافظهکارانه بیشتری در گزارشگری استفاده کرده در حالی که
مديران شرکتها با ساختار نظام راهبری ضعیش انگیزه و مشوقهای الزم برای گزارشگری به
طور صحیح را نداشته و بالعکس انگیزه بیشتری برای رفتار فرصتطلبانه و جانبدارانه خواهند
داشت .بر اساس اين ديدگاه ،نظارت بهتر توسط مکانیزمهای نظام راهبری شرکتی منهر به
محافظهکاری بیشتر در صورتهای مالی برای اطمینان از صحت اطالعات مندرج در صورتهای
مالی و اطمینان از عدم انهام اقدامات يکهانبه مديريت به نفع خويش میگردد .ديدگاه ديگر در
اين زمینه بیان میکند که به دلیل وجود مسائل نمايندگی تقاضا برای محافظهکاری هنگامیکه
ساختار نظام راهبری شرکتی ضعیش میباشد از طرف سهامداران و ساير ذينفعان برای کاهش
عدم اطمینان و افزايش کیفیت اطالعات حسابداری افزايش میيابد و محافظهکاری به عنوان
جانشین مکانیزم نظام راهبری شرکتی عمل میکند .در اين ديدگاه شرکتهای دارای نظام
راهبری قوی به دلیل وجود ساير مکانیزمهای کنترل مديريت ،تقاضايی برای بکارگیری محافظه
کاری توسط مديريت ندارند (ووچانچی.)0221 ،
گروهی ديگر بر اين باورند تعامالت طوالنیمدت حسابرس و صاحبکار منهر به افزايش
بهکارگیری رويههای محافظهکارانه توسط صاحبکار میشود .به اعتقاد اين گروه از صاحبنظران،
از آنهايی که حسابرسان جديد معموالً فاقد شناخت کافی دربارهی فعالیتهای تهاری و
سیستمهای کنترل داخلی صاحبکار هستند مهبور میشوند بیشتر روی تامیمهای مديران در
رابطه با گزارشگری مالی اتکا کنند و در نتیهه احتمال بیشتری وجود دارد که با رويههای
فرصتطلبانهی مديران موافقت کنند .اين امر میتواند منهر به کاهش استفاده از رويههای
محافظهکارانه شود؛ اما با افزايش دورهی تادی و بهدست آوردن شناخت بیشتر ،هوشیاری
آن ها نسبت به کار بیشتر شده و از هرگونه ريسک حسابرسی بالقوه اجتناب میکنند؛ میالً
درخواست استفاده از رويههای محافظهکارانهتری را از مديريت خواهند داشت .حسابرسان از
محافظهکاری بهعنوان يک استراتژی مديريت ريسک ،بهره میگیرند .شناسايی سريعتر اخبار بد
دربارهی جريان های نقدی آتی نسبت به اخبار خوب (محافظهکاری) میتواند بهعنوان اولین
ابزار حفاظتی د ر برابر طرم دعاوی حقوقی بالقوه علیه حسابرسان مطرم شود .ساير استراتژیها
مانند افزايش در حقالزحمهی حسابرسی بهمنظور جبران افزايش ريسک دعاوی حقوقی يا
حتی کنارهگیری از حسابرسیهای پر ريسک میتواند هزينهبر و ناکارا باشد .نتايج پژوهشهای
جنکینز و ولوری ( )0220موافق با اين ديدگاه است.
منبع :يافتههای پژوهشگر
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 -3پیشینه پژوهش
راچ و تیلور ( )0241با بررسی تحقیقات انهام شده در حوزه محافظهکاری حساابداری باا يافتاه
های متفاوتی درباره سودمندی محافظهکاری حسابداری در ارتقای کیفیت صورتهای مالی مواجاه
شدند .از جمله آنکه محافظهکاری حساابداری از طرياق ايهااد ذخااير حساابداری مانناد ذخیاره
مطالبات مشکوکالوصول موجب مديريت سود میشود اما از طرف ديگر آنها به اين نتیهه رسیدند
که محافظهکاری موجب کاهش عدم تقارن اطالعاتی و بهبود شفافیت افشای اطالعات صاورتهاای
مالی میشود .نتايج پژوهش آنها نشان میدهد که محافظهکاری حسابداری میتواند به عنوان ياک
مکانیزم قراردادی کارآمد برای جلوگیری از تضاد منافع میان ذينفعان بکار آيد.
ايشیدا ( )0241طی مطالعهای به اين نتیهه رسید که محافظهکاری نامشارو از ارائاه بایش از
واقع سود حسابداری جلوگیری میکند و مانع از افزايش ادعای ذينفعان شرکت نسبت به دارايیهاا
میگردد .اين موضوع باعث میشود تا کیفیت و اعتبار گزارشهای ماالی افازايش ياباد و مؤسساات
مالی تمايل بیشتری برای اعطای اعتبار به اين گروه از شرکتهاا داشاته باشاند .باا ايان حاال وی
معتقد است محافظهکاری مشرو که به دلیل انتشار اخبار بد اقتاادی خارج از شرکت رخ میدهد
موجب افزايش کیفیت گزارشگری شرکت نشده و روی حهم تسهیالت دريافتی شرکت از مؤسسات
مالی تأثیری ندارد.
کراوت ( )0241به مطالعه و بررسی ارتبا بین محافظهکاری حسابداری و تامیمهای مديريتی
مربو به تحایل پرداخت .مطالعه مزبور در باورس اوراق بهاادار ايااالتمتحاده بارای دوره زماانی
 4111 – 0220انهام شده است .نتاايج پاژوهش وی حااکی از آن اسات کاه باین محافظاهکااری
حسابداری و تحایلهای پرمخاطره ارتباطی معکوس وجود دارد .حسابداری با سطح محافظهکااری
باالتر نیز انگیزههای مديريت را برای تحایلهای پرمخاطره کاهش میدهد .همچنین بیان نمود هر
چه شرکت دارای قراردادهای بدهی بیشتری باشد ارتباطی منفی بین محافظاهکااری حساابداری و
مخاطرهپذيری مديران از منظر تحایل ،قویتر است.
الرا و همکاران ( )0240در مطالعهای به بررسی محافظهکاری و کارايی سرمايهگذاری شرکتهاا
پرداختند و در پی اين موضوع بودند که آيا محافظهکاری ،کارايی سرمايهگذاری را بهبود میبخشاد
همچنین آنها پیشبینی کردند که محافظهکاری میتواند تضادهای بدهی سرمايهای را رفع کناد و
دسترسی شرکتها را به بدهی مالی و محدوديت کم سرمايهگذاری آسان نمايد .آنها دريافتناد کاه
شرکتهای محافظهکارتر سرمايهگذاری بیشتری مایکنناد و همچناین بادهی بیشاتری را در کام
سرمايهگذاری منتشر میکنند که در شرکتهای مورد بررسی موجب عدم تقاارن اطالعااتی بیشاتر
شده است.
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پن ( )0241در پژوهش خود با اساتفاده از مادل خاان واتاس نشاان داد ،شارکتهاای دارای
محافظهکاری حسابداری ،بعد از اجرای طرم بسته محارک ،وامهاای بیشاتری دريافات نکاردهاناد.
همچنین شرکت های دارای محافظهکاری حسابداری ،بازده سرمايهگذاری بیشتری دارناد .باه طاور
کلی يافتههای اين پژوهش نشان داد که تأثیر میبت محافظهکاری حسابداری به محیطهای نهاادی
و سیاسی دولت بستگی دارد.
جمز و همکاران ( )0241به بررسی اثر مراحل چرخه عمر شرکت بر محافظاهکااری پرداختناد.
يافتههای پژوهش آنها نشان میدهد که محافظاهکااری غیرشارطی در طای مراحال چرخاه عمار
کاهش میيابد اما شواهدی که نشان دهد محافظهکاری شرطی بیان شده با مادل باساو باا مراحال
چرخه عمر مرتبط باشاد وجاود نادارد .همچناین در دوره ورشکساتگیهاای  4111-0222و دوره
بحران مالی جهانی  0221-0221محافظهکاری کاهش يافته است.
ماشااوکا و ابوهومااوس ( )0241در پژوهشاای کااه در بااازار ساارمايه اردن بااه بررساای تااأثیر
محافظه کاری بر کیفیت سود پرداختند به اين نتیهه رسیدند که با افزايش سطوم سرمايهگاذاری و
نسبت مالکیت نهادی ،بر میزان محافظهکاری افزوده میشود و کیفیت سود به همان میزان کااهش
میيابد.
ناگار و همکاران ( )0241با بررسی اثرات تعاملی محافظهکاری ،اطالعات نامتقارن و افشا به ايان
نتیهه رسیدند که محافظهکاری نسبت به ارزش شرکت به ايهاد تمايل بارای جماعآوری اطالعاات
خاوصی منهر میشود .در همین راستا محافظهکاری به تغییر قیمت خريد و فاروش ساهام منهار
میشود که در نتیهه آن ارزش سهام کاهش میيابد .مديران به منظور واکنش به نوساان قیماتهاا
اقدام به بهبود افشای داوطلبانه میکنند.
انااری و همکاران ( )4910به بررسی تأثیر محافظهکاری بار ماديريت ساود مبتنای بار اقاالم
تعهدی ،مديريت واقعی سود و سطح کلی مديريت سود در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران پرداختند .در اين پژوهش برای سنهش مديريت سود مبتنی بر اقالم تعهادی از مادل
های جونز تعديل شده و کوتاری ،برای سنهش مديريت واقعای ساود و محافظاهکااری از پاژوهش
گارسیا و همکاران استفاده شد .در اين پژوهش يک رابطه معکوس میان محافظاه کااری و ماديريت
سود مبتنی بر اقالم تعهدی و يک رابطه مستقیم میان محافظهکاری و مديريت واقعی ساود حاصال
شد .همچنین در اين پژوهش اثر محافظه کاری بر سطح کلی مديريت سود نیاز ماورد آزماون قارار
گرفت و يک رابطهی منفی میان محافظهکاری و سطح کلی مديريت سود بدست آمد.
تاریوردی و همکااران ( )4915باه بررسای تاأثیر نظاام راهباری شارکتی بار محافظاهکااری
حسابداری پرداختند .اين مطالعه در بازه زمانی  4915 – 4919در شارکتهاای پذيرفتاه شاده در
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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بورس اوراق بهادار تهران انهام شد .برای آزمون فرضیهها از روش تهزيهوتحلیل پانلی استفاده شاده
است .نتايج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که نظام راهباری شارکتی قاوی ،محافظاهکااری را
افزايش میدهد.
مشايخ و نیکبخت ( )4915به بررسی تأثیر محافظاهکااری حساابداری بار حهام تاأمین ماالی
شرکتها پرداختند .در اين تحقیق میزان تأثیر محافظهکاری مشرو و غیرمشارو در باازه زماانی
 4911 – 4910بررساای شااد .همچنااین در اياان تحقیااق میاازان تااأثیر محافظااهکاااری مشاارو و
غیرمشرو واحدهای تهاری در اخذ تسهیالت مالی مقايسه شده است .برای سنهش محافظهکااری
مشرو از معیار بیور و رايان استفاده شده است .نتايج تحقیق نشان میدهد که با افازايش محافظاه
کاری مشرو و غیرمشرو  ،حهم تسهیالت دريافتی شرکتهاا افازايش مایياباد .باه بیاان ديگار
مؤسسات مالی میل بیشتری به اعطای وام به شرکتهايی دارند که درجه باالتری از محافظهکاری را
اعمال مینمايند.
زنهیردار و رفیعی ( )4910در مطالعهای به بررسی تأثیر ضريب واکنش سود بر رواباط اعتمااد
بیش از حد مديريت و محافظهکاری مشرو پرداختند .نتايج حاصل از اين بررسی نشاان مایدهاد
که بین اعتماد بیش از حد مديريت و محافظهکاری مشرو در شرکتهای با ضاريب واکانش ساود
باال و پايین ارتبا معناداری به صورت مستقیم وجود دارد .به طوری که با افزايش اعتمااد بایش از
حد مديريت شرکت به توانايیهای خود محافظهکاری مشرو در شرکتها نیز افزايش و ياا کااهش
میيابد و اين موضوع از نظر تفسیر حسابداری يعنی میزان ضريب واکنش سود تأثیری بر روابط بین
اعتماد بیش از حد مديريت و محافظهکاری مشرو ندارد.
خدامی پور و همکاران ( )4911تأثیر محافظهکاری حسابداری و مالکیت سهامداران نهاادی بار
مديريت سود با استفاده از قانون بنفورد در شرکتهای پذيرفته شده در باورس اوراق بهاادار تهاران
مورد مطالعه قرار دادند .يافتههای حاصل از مطالعه نشاان داد محافظاهکااری ،مالکیات ساهامداران
نهادی و اثر تعاملی اين دو متغیر باعث کاهش مديريت سود مایشاود .از نتاايج پاژوهش مایتاوان
دريافت که ذینفعان شرکت میتوانند از محافظهکاری و مالکیت سهامداران نهادی به عنوان دو ابزار
کارآمد جهت محدود کردن فرصتهای مديريت سود استفاده کنند .ملکای و همکااران ( )4911در
مطالعهای به بررسی تأثیر چرخه عمر شرکتها بر سطح محافظهکااری پرداختناد .نتاايج حاصال از
پژوهش نشان میدهد که میزان محافظه کااری محاسابه شاده باا اساتفاده از مادل خاان و واتاس
( ،)0221در مراحل مختلش چرخه عمر شرکتها متفاوت است؛ به طوری که مرحله رشد شرکت در
طی چرخه عمر ،تأثیر منفی و معنیداری بر محافظهکاری شرکتها دارد و بین مرحله بلاو و افاول
با محافظهکاری شرکتها رابطه میبت و معنیداری دارد.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 -4فرضیههای پژوهش
با توجه به شناسايی جامع کلیه عوامل مؤثر بر محافظهکاری فرضیه اصلی و فرضایههاای فرعای باه
شرم زير هستند:
فرضیه اصلی :عوامل شناسايی شده از طريق تبیینهای نظری بر محافظهکاری تأثیر دارند.
فرضیههای فرعی:

فرضیه  )4نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بر معیار محافظهکاری تأثیر دارد.
فرضیه  )0اندازه شرکت بر معیار محافظهکاری تأثیر دارد.
فرضیه  )9ساختار سرمايه بر معیار محافظهکاری تأثیر دارد.
فرضیه  )1فرصت رشد بر معیار محافظهکاری تأثیر دارد.
فرضیه  )5پاداش هیئتمديره بر معیار محافظهکاری تأثیر دارد.
فرضیه  )0اجتناب مالیاتی بر معیار محافظهکاری تأثیر دارد.
فرضیه  )1جريان نقدی آزاد بر معیار محافظهکاری تأثیر دارد.
فرضیه  )1بیشاطمینانی مديريت بر معیار محافظهکاری تأثیر دارد.
فرضیه  )1هزينه سرمايه بر معیار محافظهکاری تأثیر دارد.
فرضیه  )42خطای پیشبینی سود بر معیار محافظهکاری تأثیر دارد.
فرضیه  )44معیارهای اصول راهبری شرکتی بر معیار محافظهکاری تأثیر دارد.
فرضیه  )40کیفیت افشا بر معیار محافظهکاری تأثیر دارد.
فرضیه  )49کیفیت حسابرسی بر معیار محافظهکاری تأثیر دارد.
فرضیه  )41مديريت سود بر معیار محافظهکاری تأثیر دارد.
 -5روششناسی پژوهش
 -1-5روش پژوهش
اين پژوهش از نظر ماهیت و محتوايی از نوع همبستگی و از نظر هادف کااربردی مایباشاد .انهاام
پژوهش در چارچوب استداللهای قیاسی -استقرايی صورت میپذيرد ،بدين معنی که مبانی نظاری
و پیشینه پژوهش از راه کتابخانهای ،مهالت و ساير سايتهای معتبر در قالاب قیاسای و گاردآوری
دادهها برای تأيید و رد فرضیهها از راه استقرايی صورت میپذيرد .همچنین با توجه به ايانکاه داده
های استفاده شده در پژوهش حاضر اطالعات واقعی و تااريخی اسات ،آن را مایتاوان از ناوع پاس
رويدادی طبقهبندی کرد.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 -2-5روش تحلیل دادهها
بهدلیل نوع دادههای ماورد مطالعاه ،مقايساهی هامزماان دادههاای مقطعای و طاولی از روش
الگوهای داده های ترکیبی (پانل ديتا) برای برآورد ضرايب و آزمون فرضیههاا اساتفاده شاده اسات.
ابتدا برای تعیین روش بهکارگیری داده های ترکیبی و تشخیص همگن ياا نااهمگن باودن آنهاا از
آزمون چاو استفاده شده است .در اين آزمون فرض صافر مبنای بار همگان باودن دادههاسات و در
صورت تأيید ،میبايست کلیهی دادهها را با يکديگر ترکیب کرد و بهوسیله يک رگرسیون کالسایک
تخمین پارامترها را انهام داد ،در غیر اينصورت دادهها را بهصورت دادههای پانلی در نظر گرفت .در
صورتی که نتايج اين آزمون مبنی بر بهکارگیری دادهها بهصورت دادههای پاانلی شاود ،مایبايسات
برای تخمین مدل پژوهش از يکی از مدلهای اثرات ثابت ياا اثارات تااادفی اساتفاده شاود .بارای
انتخاب يکی از دو مدل بايد آزمون هاسمن اجرا شود .فرض صفر آزمون هاسمن مبنای بار مناساب
بودن مدل اثرات تاادفی برای تخمین مدلهای رگرسیونی دادههای تابلويی است.
 -3-5جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری اين پژوهش در برگیرنده کلیه شرکتهای پذيرفتاه شاده در باورس اوراق بهاادار
تهران است .به دلیل نحوه محاسبه متغیر وابساته ،دورهی زماانی پاژوهش از ساال  4911تاا ساال
 4910در نظر گرفته شده است .همچنین در اين پژوهش نمونهای به حهم  451شرکت بار اسااس
معیارهای زير از جامعه آماری شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهاران انتخااب شاده
است:
الش) با توجه به دوره ی زمانی دسترسای باه اطالعاات ( ،)4911 -4910شارکت قبال از ساال
 4911در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد و نام آن تا پايان ساال  4910از فهرسات
شرکتهای ياد شده حذف نشده باشد؛
ب) بهمنظور افزايش توان همسنهی و همسانسازی شرايط شارکتهاای انتخاابی ،ساال ماالی
شرکتها بايد به پايان اسفند ماه هر سال منتهی شود؛
پ) بهدلیل شفاف نبودن مرزبندی بین فعالیتهای عملیاتی و تاأمین ماالی شارکتهاای ماالی
(شرکتهای سرمايهگذاری و واسطهگری مالی و  ،)...اين شرکتها از نمونه حذف شدهاند؛
ت) شرکتهايی که اطالعات آنها برای محاسبهی متغیرهای اولیهی صورتهاای ماالی نااقص
بودهاند از نمونه حذف شدهاند.
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جدول  .2نمونه مورد مطالعه به تفكیک صنعت
صنعت

تعداد شركت

درصد

کانه فلزی

5

9/9

محاوالت غذايی و آشامیدنی بهز قند و شکر

49

1/5

محاوالت چوبی ،کاغذ و چاپ

1

0/0

فرآورده نفتی ،کک و سوخت هستهای

1

0/0

محاوالت شیمیايی

42

0/5

مواد و محاوالت دارويی

41

44/1

الستیک و پالستیک

0

9/1

سیمان ،آهک و گچ

41

44

ساير محاوالت کانی غیرفلزی

1

5/0

کاشی و سرامیک

1

5/1

فلزات اساسی

40

42/1

ماشینآالت و تههیزات

1

1/5

ماشینآالت و دستگاههای برقی

5

9/0

خودرو و ساخت قطعات

01

41/0

رايانه و فنی مهندسی

1

0/0

451

422

مهموع
منبع :يافتههای پژوهشگر

 -6متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته در پژوهش محافظهکاری حسابداری است .برای اين منظور از معیار گیولی و هاين
استفاده میشود .انگیزه انتخاب آن اين بوده است که الاش) مادلهاای موجاود بارای انادازهگیاری
محافظهکاری از جمله مدل باسو که در برخی از پژوهشهای داخلی و خارجی باه طاور گساترده از
آن استفاده شده است ،در اندازهگیری محافظهکاری با خطای زيادی مواجه اسات مایالً مادل باساو
فرض میکند که هرگاه بازده سهام منفی باشد اين موضوع ناشی از محافظهکاری حساابداری اسات
در حالی که در بازار سرمايه ايران ،منفی شدن بازده سهام ناشی از اطالعات غیرحسابداری اسات تاا
اطالعات حسابداری؛ ب) اطالعات مدل گیولی و هاين مبتنی بر اطالعات حساابداری اسات و در آن
از شاخصهای بازار استفاده نمیشود؛ بنابراين با توجه به دسترسی اطالعات صورتهای مالی ،بارای
اندازهگیری محافظهکاری نهفته در صورتهای مالی ،اين مدل نسبت به ساير مدلها برای بازارهاای
در حال توسعه مانند بازار سرمايه ايران مناسب است (بنی مهد و همکاران.)4919 ،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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(رابطه )4
AFCC

) (1
TA

it

CSCORE

 :CSCOREtدرجه محافظهکاری؛  :AFCCاقالم تعهدی عملیاتی (تفاوت سود خالص و جريان نقدی
عملیاتی بعالوه هزينه استهالک)؛  :TAارزش دفتری دارايیها
متغیرهای مستقل در اين پژوهش به شرم زير هستند:
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری :از حاصل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان
سهام محاسبه میشود (کردستانی و حدادی.)4911 ،
اندازه شركت :از لگاريتم طبیعی کل دارايیها حاصل میشود (اعتمادی و دهکردی.)4914 ،
اهرم مالی :از نسبت کل بدهیها به کل دارايیها بدست میآيد (اسدی و بیات.)4911 ،
فرصت رشد :از نسبت تفاضل مبلغ فروش سال جاری و سال قبل بر مبلغ فروش سال قبل حاصل
میشود.
پاداش هیئتمدیره :اين متغیر از طريق لگاريتم طبیعی مبلغ پاداش مديريت که در صورتهای
مالی و يادداشتهای توضیحی آن وجود دارد ،اندازهگیری میشود (بنی مهد و همکاران.)4919 ،
اجتناب مالیاتی :برای اندازه گیری اين متغیر از معیار نرخ مؤثر مالیاتی که از نسبت هزينه مالیاتی
بر سود قبل از کسر مالیات محاسبه میشود ،استفاده گرديد (صفری و پودينه.)4915 ،
جریان نقدی آزاد :در اين پژوهش از مدل لن و پلسن ( )4111برای اندازهگیری جريانهای نقدی
آزاد استفاده شده است که از طريق مدل  0قابل محاسبه است (مهرانی و آطاهريان:)4910 ،
(رابطه )0
FCFit = (INCit – TAXit – INTEPit – CSDIVit) / TAit-1

 :FCFitجريان نقدی آزاد؛  :INCitسود عملیاتی قبل از استهالک؛  :TAXitمالیات پرداختی؛ :INTEPit
هزينه بهره؛  :CSDIVitسود سهامداران عادی پرداختی؛  :TAit-1ارزش دفتری دارايیهای ابتدای
دوره.
بیش اطمینانی مدیریت :با توجه به اينکه شرکتهای پذيرفته شده در باورس اوراق بهاادار تهاران
بايد سود پیش بینی شده خود را افشا کنناد ،در ايان پاژوهش از ايان معیاار بارای محاسابه بایش
اطمینانی مديريت استفاده شده است .بهطوری که اگر مديران ،ساود پایشبینای شاده را بیشاتر از
سود واقعی اعالم کرده باشند ،دچار بیشاطمینانی هستند .به عبارتی در اين حالت عدد  4و در غیر
اين صورت عدد صفر قرار میدهیم( .دشماخ و همکاران0249 ،؛ مشايخ و بهزادپور.)4919 ،
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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هزینه سرمایه :هزينه ی حقوق صاحبان سهام بر اساس مدل الگوی گوردون محاسابه مایشاود .در
اين الگو هزينه ی حقوق صاحبان سهام (نرخ بازده مورد انتظار سهامداران) به شرم رابطه  9محاسبه
میشود (گوردون:)4111 ،
(رابطه )9
Ke = (D1/P0) + g

 :Keنرخ بازده مورد انتظار سهامداران؛  :D1سود سهام مورد انتظاار ساال آتای؛  :P0قیمات ساهم در
ابتدای سال و  :gنرخ رشد مورد انتظار است.
خطای پیشبینی سود :به پیاروی از فیارت و اسامیت ( )4110و گونوپولاوس ( )0221و نماازی و
شمسالدينی ( )4910به اين طريق محاسبه میشود :تفاوت سود يا زيان پیشبینی شده از سود ياا
زيان واقعی تقسیم بر قدر مطلق سود يا زيان پیشبینی شده؛ البته از آنها که شرکتهای زيانده از
نمونهی تحقیق حذف شدهاند زيان در اين مورد ماداق ندارد.
راهبری شركتی :معیارهای حاکمیت شرکتی در اين پژوهش متغیرهای مستقل هساتند (مارادزاده
فرد و همکاران.)4912 ،
اندازه هیئتمدیره :اين متغیر از طريق لگاريتم طبیعی تعداد اعضای هیئتمديره محاسبه میشود.
دوره تصدی مدیر عامل :از لگاريتم طبیعی تعداد سالهايی که ياک نفار ماديرعامل شارکت اسات
محاسبه میشود.
نسبت اعضای غیرموظف :اين متغیر از طرياق نسابت تعاداد اعضاای غیرموظاش باه کال اعضاای
هیئتمديره محاسبه میشود.
سهامداران نهادی :منظور از سهامداران نهادی ،سهامداران حقوقی میباشند که واسطه بین افاراد و
شرکتها بوده و از طرف افراد اقدام به تهیهی پرتفوی سهام مینمايند .اين متغیار از طرياق درصاد
کل سهام تملک شده توسط سهامداران نهادی به کل سهام سرمايه اندازهگیری میشود.
كیفیت افشا :شاخص کیفیت در پژوهش فوق ،امتیازهای تعلق گرفته به هر شرکت است که توساط
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و از طريق اطالعیهی رتبهبندی شرکتها از نظر کیفیات افشاا و
اطالعرسانی مناسب منتشر میشود .امتیاز اطالعرسانی ناشاران بار اسااس زماان ارائاهی اطالعاات
مربو به پیشبینی سود هر سهم ،صورتهای مالی میاندورهای سه ،شش و نه ماهاه ،اظهاار نظار
حسابرس نسبت به پیشبینی سود اولیهی هر سهم و شش ماهه محاسبه شده است .مزاياا و داليال
استفاده از اين معیار سنهش کیفیت افشا عبارتند از:
 )4امتیازهای کیفیت افشای شرکتها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهاران و بار اسااس
شاخصهای دقیق و عینی مانند زمان ارائهی اطالعات مربو و تفاوت پیشبینیها با نتاايج
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
شماره  /74پائیز 1311
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واقعی محاسبه شده است؛ بنابراين معیار ماورد اساتفاده از عینیات و قابلیات اتکاای کاافی
برخوردار است.
 )0بر خالف بیشتر پژوهشهای صورت پذيرفته در زمینهی کیفیت افشا در بورس اوراق بهاادار
تهران ،معیار ياد شده فقط به کمیت افشا توجه نمیکند و معیارهای بهموقع بودن و قابلیات
اتکای اطالعات افشا شده را نیز مد نظر قرار میدهد (ستايش و همکاران4914 ،؛ خدامیپور
و بزرايی.)4910 ،
كیفیت حسابرسی :اگر سازمان حسابرسی رسیدگی واحد انتفاعی را عهدهدار باشد از عدد ياک و در
غیر اينصورت از صفر استفاده شد (چناری و حاجیها.)4911 ،
مدیریت سود :برای اين منظور از مدل تعديل شده جونز استفاده کرديم .مدل باه صاورت رابطاه 1
است:
(رابطه )1
TACC it = β0 + β1 1/TA it-1 + β2 (ΔREV it – ΔREC it) + β3 PPE it + ɛ it
)TACC it = (ΔCA it – ΔCash it) – (ΔCL it – ΔSTD it

در اين مدل:
 :TACC itکل اقالم تعهدی؛  :TA it-1کل دارايایهاای ابتادای دوره؛  :ΔREV itتغییارات کال درآماد
فروش سال جاری نسبت به سال قبل؛  :ΔREC itتغییرات حسابها و اسناد درياافتنی ساال جااری
نسبت به سال قبل؛  :PPE itجمع دارايیهای ثابت به صاورت ناخاالص؛  :ɛ itمقاادير خطاای مادل؛
 :ΔCA itتغییرات دارايیهای جاری؛  :ΔCash itتغییرات مانده وجوه نقد؛  :ΔCL itتغییرات بدهیهاای
جاری؛  :ΔSTD itتغییرات حاه جاری بدهیهای بلندمدت.
با توجه به متغیرهای پژوهش مدل رياضی پژوهش به شرم رابطه  5است:
(رابطه )5

Conservatism it = 0 + 1 Market Value/Book Value it + 2 Size it + 3 Capital Structure it + 4
Sales growth it + 5 CEO Compensation it + 6 Tax avoidance it + 7 Free Cash Flow it + 8 CEO
Overconfidence it + 9 Cost of Equity it + 10 Management Earnings Forecast Error it + 11 CEO
Size it + 12 CEO Tenure it + 13 Ratio of non-performing members it + 14 Institutional Owners it
+ 15 Disclosure Quality it + 16 Auditing quality it + 17 Earnings Management it +  i

 -7توصیف متغیرهای پژوهش
در جدول  9توصیش متغیرهای پژوهش به شرم زير ارائه میشود.
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نام متغیر

میانگین

میانه

انحراف معیار

چولگی

محافظهکاری

-2/2204

-2/2211

2/491

4/020

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

0/211

4/150

0/009

-1/111

اندازه شرکت

41/210

49/191

4/5101

2/1419

اهرم مالی

2/009

2/041

2/011

9/201

رشد فروش

2/411

2/490

2/501

1/991

پاداش هیئتمديره

5/415

0/051

9/04

-2/119

اجتناب مالیاتی

2/442

2/441

2/2149

2/011

جريان نقدی آزاد

2/209

2/254

2/491

2/129

بیشاطمینانی مديريت

2/599

4

2/111

-2/491

هزينه سرمايه

2/945

2/005

2/910

4/500

خطای پیشبینی سود

4/594

2/209

94/095

04/2211

اندازه هیئتمديره

5/241

5

2/005

0/101

دوره تادی مدير عامل

9/192

9

9/211

4/541

نسبت اعضای غیرموظش

2/005

2/0

2/414

-2/104

سهامداران نهادی

2/041

2/105

2/941

-2/141

کیفیت افشا

01/191

12/222

04/100

-2/141

کیفیت حسابرسی

2/001

2

2/141

4/941

مديريت سود

2/2210

2/2225

2/451

2/940

منبع :يافتههای پژوهشگر

میانگین محافظهکاری محاسبه شده برای شرکتهای مورد مطالعه بیانگر اين است که اقدام به
محافظهکاری از سوی شرکتها کمتر است و شرکتها تمايل کمتری به گزارشگری محافظاهکاراناه
دارند .میانگین اهرم مالی محاسبه شده نشان از تعهدات باالی شرکتهاا را دارد .میاانگین محاسابه
شده برای رشد فروش بیان میکند که روند رو به رشد در شرکتهای مورد مطالعاه ساريع نیسات.
میانگ ین محاسبه شده برای کیفیت افشا نشان از امتیاز قابل قبولی برای سنهههاای افشاا از ساوی
شرکتها را دارد .متوسط تعداد اعضای هیئتمديره پنج نفر و دوره تادی مديرعامل در حدود ساه
سال است .میانگین محاسبه شده برای متغیرهای استقالل اعضاای هیئاتماديره و مالکاان نهاادی
نشان از نظارت بیشتر بر فعالیتهای شرکتها است .مقادير انحراف معیار و چاولگی محاسابه شاده
برای متغیرها نشان از توزيع متقارن دادهها و نزديکی به توزيع نرمال است.

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 -8بررسی مفروضات كالسیک
قبل از ارائه نتايج يافتهها الزم است فروض کالسیک رگرسیون به شرم زير بررسی شوند:
الش -آزمون عدم وجود خودهمبستگی :به منظاور بررسای اساتقالل خطاهاا از يکاديگر از آمااره
دوربین واتسون استفاده شده است .آماره دوربین – واتسون محاسبه و گازارش شاده ذيال
جدول  1به میزان ( )4/501که بین  4/5-0/5میباشد بیانگر عادم وجاود خودهمبساتگی
است و استقالل باقیماندههای اجزای خطا را نشان میدهد.
ب -آزمون هم خطی متغیرهای پژوهش :برای بررسی وجود داشتن يا نداشاتن هام خطای میاان
متغیرهای پژوهش از عامل تورم واريانس استفاده شده است .آماره هم خطی گازارش شاده
در جدول ( 1کمتر از  )5نشان از عدم وجود همخطی در تخمین رگرسایون مادل پاژوهش
است.
پ -آزمون ناهمسانی واريانس :به منظاور بررسای همساانی وارياانسهاا از آزماون باروش پاگاان
استفاده گرديد .با توجه به يافته هاای حاصال از آزماون ثابات باودن وارياانس جملاه خطاا
(پسماندها) گزارش شده ذيل جدول  1که ساطح معنایداری مربوطاه بیشاتر از  %5اسات،
فرض صفر مبنی بر ثابت بودن واريانس پسماندها پذيرفته میشود.
ت -آزمون پايايی متغیرهای پژوهش :آزمون پايايی بر اساس آزمون ريشه واحد بارای متغیرهاای
پژوهش در جدول  1ارائه گرديده است:
جدول  .4آزمون پایایی متغیرهای پژوهش
نام آزمون

ريشه واحد

نام متغیر

آماره آزمون

سطح معنیداری

محافظهکاری

-01/90001

2/2222

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

-99/11542

2/2222

اندازه شرکت

-1/041105

2/2222

ساختار سرمايه

-40/20901

2/2222

رشد فروش

-12/11111

2/2222

پاداش هیئتمديره

-41/50004

2/2222

اجتناب مالیاتی

-45/01101

2/2222

جريان نقدی آزاد

-01/41112

2/2222

بیشاطمینانی مديريت

-99/02045

2/2222

هزينه سرمايه

-40/52111

2/2222

خطای پیشبینی سود

-41/11504

2/2222

اندازه هیئتمديره

-41/19151

2/2222

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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 914

نام متغیر

آماره آزمون

سطح معنیداری

دوره تادی مدير عامل

-45/15512

2/2222

نسبت اعضای غیرموظش

-40/12511

2/2222

سهامداران نهادی

-1/594001

2/2222

کیفیت افشا

-41/20440

2/2222

کیفیت حسابرسی

-40/50112

2/2222

مديريت سود

-95/05001

2/2222

منبع :يافتههای پژوهشگر

مطابق يافته حاصل از آزمون پايايی ،بهدلیل اينکه سطح معنایداری کمتار از  %5اسات ،مایتاوان
گفت اين متغیرها طی دوره پژوهش در سطح پايا بوده است .پايايی بدين معنی است که میاانگین و
واريانس (پراکندگی) متغیرهای پژوهش در طول زمان ثابت بوده است.
 -9آزمون مدل پژوهش
يافتههای حاصل از آزمون مدل پژوهش به شرم جدول  5است:
جدول  .5نتایج حاصل از آزمون مدل پژوهش
نام متغیر

ضرایب

انحراف
استاندارد

آماره تی

سطح
معنیداری

آماره هم خطی

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

2/222111

2/222511

4/111095

2/4950

4/245111

اندازه شرکت

2/220011

2/220921

0/125920

2/2201

4/990159

ساختار سرمايه

2/421511

2/241512

1/101149

2/2222

4/111119

رشد فروش

-2/225151

2/220101

-2/194402

2/1202

4/451190

پاداش هیئتمديره

-2/220900

2/224492

-5/022112

2/2222

4/191290

اجتناب مالیاتی

-2/210910

2/251444

-4/114910

2/2154

4/142094

جريان نقدی آزاد

-2/401011

2/200924

-1/112104

2/2222

4/101220

بیشاطمینانی مديريت

2/200091

2/221941

9/291191

2/2201

4/001900

هزينه سرمايه

-2/205941

2/221100

-0/190449

2/2222

0/950121

خطای پیشبینی سود

4/49E-25

2/222441

2/210214

2/1095

4/200104

اندازه هیئتمديره

2/225402

2/204050

2/010109

2/1210

4/211091

دوره تادی مدير عامل

-2/222121

2/224512

-2/051500

2/1101

4/211004

نسبت اعضای غیرموظش

-2/250111

2/201411

-0/215519

2/2909

4/201112
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نام متغیر

ضرایب

انحراف

آماره تی

استاندارد

سطح
معنیداری

آماره هم خطی

سهامداران نهادی

2/222401

2/222954

2/111019

2/0990

4/00550

کیفیت افشا

-2/222141

2/222400

-1/011011

2/2222

4/011011

کیفیت حسابرسی

2/224119

2/245150

2/440111

2/1420

4/11511

مديريت سود

2/214102

2/201420

9/121101

2/2224

4/012102

مقدار ثابت

-2/411111

2/211112

-0/251255

2/2911

-

ضريب تعیین2/401910 :

آماره :F
0/000924
()2/2222

آماره دوربین
واتسون:
4/501021

آماره اف لیمر:
0/055559
()2/2222

آماره هاسمن:
055/012111
()2/2222

آماره ناهمسانی
واريانس:
4/111141
()2/4105

منبع :يافتههای پژوهشگر

سطح معنی داری برای تک تک متغیرها و هم چنین برای کل مدل در سطح اطمینان  15درصد
محاسبه شده است .با توجه به ضريب تعیین مدل برازش شده میتوان ادعا کرد که  40/19درصد از
تغییرات متغیر وابسته فرضیه پژوهش توسط متغیرهای مساتقل و کنتارل توضایح داده مایشاود.
خودهمبستگی نقض يکی از فرض های استاندارد الگوی رگرسیون است و از آماره دوربین -واتساون
می توان جهت تعیین بود و نبود خودهمبستگی در الگوی رگرسیون استفاده کرد .آمااره دورباین –
واتسون محاسبه شده ( )4/501که بین  4/5-0/5میباشد بیانگر عدم وجود خودهمبستگی است و
استقالل باقیماندههای اجزای خطا را نشان میدهد .همانطور که در جادول  1مشااهده مایشاود
سطح معنیداری آماره  tبرای متغیرهای اندازه شرکت ،ساختار سرمايه ،پاداش هیئتمديره ،جرياان
نقدی آزاد ،بیش اطمینانی مديريت ،هزينه سرمايه ،نسبت اعضای غیرموظش ،کیفیت افشا ،ماديريت
سود از سطح خطای قابل قبول  5درصد کمتر است ،بنابراين وجود رابطه معنیدار باین متغیرهاای
فوق و محافظهکاری تأيید میشود .با توجه به سطح معنیداری باهدسات آماده از آزماون اف لیمار
مقاطع مورد بررسی ناهمگن و دارای تفاوتهاای فاردی باوده بناابراين اساتفاده از روش دادههاای
تابلويی برای مدل فرضیه پژوهش مناسب است .با توجه به سطح معنیداری بهدست آمده از آزماون
هاسمن ،تفاوت در ضرايب نظاممند است؛ بنابراين اساتفاده از روش اثارات ثابات بار روش تااادفی
ارجح است .با توجه به يافتههای حاصل از آزمون ثابت بودن واريانس جملهی خطا (پساماندها) کاه
سطح معنیداری مربوطه بیشتر از  %5است ،فرض صفر مبنی بار ثابات باودن وارياانس پساماندها
پذيرفته میشود.
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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بعد از مشخص شدن عوامل تأثیرگذار معنیدار بر محافظهکاری ،اقدام باه مقايساه عوامال ماؤثر باا
توجه به ضرايب میکنیم .برای اين منظور در مدل از قدر مطلق ضرايب استفاده میکنیم .باا توجاه
به ضرايب محاسبه شده در جدول  1مدل پیشنهادی پژوهش به ترتیب تأثیرگذاری به شارم رابطاه
 0است:
(رابطه )0

Conservatismit = 0 - 0.124684 Free Cash Flowit + 0.108594 Financial Leverageit + 0.091820
Earnings Managementit - 0.065314 Cost of Capitalit - 0.056889 Board Independentit + 0.022239
Over confidence Managementit - 0.006326 CEO Compensationit + 0.006248 Sizeit - 0.000714
Disclosure Qualityit + it

 -11بحث و نتیجهگیری
واتز و زيمرمن ( )4110در تعريش محافظهکاری چنین نوشتهاند :محافظهکاری يعنی اينکه
حسابدار بايد از بین ارزشهای ممکن بر دارايیها ،کمترين و برای بدهیها بیشترين ارزش را
گزارش کند .درآمدها بايد ديرتر شناسايی شوند نه زودتر و هزينهها بايد زودتر شناسايی شوند نه
ديرتر .محافظهکاری علی رغم انتقادهای فراوان بر آن همواره جايگاه خود را در میان ساير اصول
حسابداری حفظ نموده و می توان از آن به عنوان مکانیسمی نام برد که اگر به درستی اعمال شود،
منهر به حل بسیاری از مسائل نمايندگی و عدم تقارن اطالعاتی خواهد شد که به طور کلی از
شکاف روزافزون بین مديران و تأمینکنندگان منابع مالی واحدهای تهاری ناشی میشود
(کردستانی و لنگرودی .)4911 ،مديرعامل به عنوان مسئول تهیه صورتهای مالی با احاطه کامل
بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفادهکنندگان صورت
های مالی ،به طور بالقوه سعی دارند که تاوير واحد تهاری را مطلوب جلوه داده و انگیزه تزريق
سرمايه و منابع مالی از طريق افراد برونسازمانی به شرکت را افزايش دهند .در چنین شرايطی
اصول و رويههای حسابداری به پشتوانه مراجع تدوينکننده استانداردهای حسابداری ،با هدف
متعادل کردن خوشبینی مديران ،حمايت از حقوق ذینفعان و ارائه منافانه صورتهای مالی،
مفهوم محافظهکاری را به کار میبرند.
به عقیده باسو ،نفوذ محافظهکاری بر رويههای حسابداری حداقل  022سال قدمت دارد.
استرلینگ محافظهکاری را پرنفوذترين اصل ارزشیابی در حسابداری میداند (واتز .)0229 ،برخی از
فوايد محافظهکاری در گزارشگری مالی را میتوان اينگونه بیان کرد ،محافظهکاری احتمال پاداش
اضافی به مديران را از طريق جلوگیری از اظهار بیش از حد دارايیها و سود ،کاهش میدهد (همان
مأخذ) .محافظهکاری نشانههايی را برای مديران میفرستد که از طريق آن پروژههای با خالص
ارزش فعلی منفی را سريعتر شناسايی و اقدامات مفیدی را برای محدود کردن زيانها داشته باشند
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(بال و شیواکومار .)0225 ،محافظهکاری به عنوان يک عامل کاهنده انگیزه مديريت برای شرکت در
پروژههای با خالص ارزش فعلی منفی میباشد (بال0224 ،؛ واتز .)0229 ،هدف اين پژوهش تبیین
الگوی محافظهکاری و تعیین اولويت عوامل مؤثر در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران است .نتايج حاصل از آزمون مدل پژوهش بیانگر آن است که با توجه به اين که سطح
معنیداری آماره محاسبه شده برای متغیرهای اندازه شرکت ،ساختار سرمايه ،پاداش هیئتمديره،
جريان نقدی آزاد ،بیش اطمینانی مديريت ،هزينه سرمايه ،نسبت اعضای غیرموظش ،کیفیت افشا،
مديريت سود از سطح خطای قابل قبول  5درصد کمتر است ،بنابراين وجود رابطه معنیدار بین
متغیرهای فوق و محافظهکاری تأيید میشود .به عبارتی بین اندازه شرکت و محافظهکاری ارتباطی
مستقیم و معنیدار وجود دارد که مطابق با نتیهه پژوهش احمد و همکاران ( )0220فرضیه هزينه
سیاسی است؛ با توجه به اينکه در شرکتهای بزرگتر ،مديريت توانايی بیشتری در هموارسازی
سود دارد که اين امر باعث میشود ارزش فعلی بدهی مالیاتی در اين شرکتها کاهش يابد ،بنابراين
پیشنهاد میشود سرمايهگذاران در فرآيندهای تامیمگیری در رابطه با سرمايهگذاری خود به ابعاد
مختلش کیفیت اطالعات حسابداری از جمله محافظهکاری توجه ويژهای داشته باشند.
بین اهرم مالی و محافظهکاری ارتباطی مستقیم و معنیدار وجود دارد که مغاير با پژوهش
برادران و بهشتی ( )4911و مطابق با فرضیه بدهی است؛ با توجه به اينکه شرکتهای با درجه
اهرم مالی باال ،دارای تعارضهای نمايندگی بین اعتباردهندگان و سهامداران هستند بنابراين امکان
وجود تقاضای قراردادی باالتری برای محافظهکاری از طرف اين شرکتها وجود دارد و بنابراين
پیشنهاد میشود ذینفعان بايد موقع اتخاذ تامیمهای سرمايهگذاری میزان تعهدات و اهرم مالی و
تأثیر آن بر میزان محافظهکاری اطالعات ارائه شده توسط واحدهای انتفاعی را مدنظر قرار دهند.
بین پاداش هیئتمديره و محافظهکاری ارتباطی معکوس و معنیدار وجود دارد که مطابق با
پژوهش آتاماسا و همکاران ( )0240و بنی مهد و همکاران ( )4919مطابق و مغاير با فرضیه پاداش
مديريت است؛ با توجه به اينکه محافظهکاری توانايی مديران را در استفاده از اطالعات برای
بیشنمايی سود ،ايهاد چنین انتقال ثروتی و زيانهای ناشی از اين فرآيند ،میکاهد بنابراين
پیشنهاد میشود توجه مراجع تدوينکننده اساتانداردهای حساابداری باه تادوين استانداردهای
حسابداری محافظهکارانه برای کااهش رفتارهای فرصتطلباناه از جملاه پرداخات پااداش بیشتر
جلب مینماياد .بین جريان نقدی آزاد و محافظهکاری ارتباطی معکوس و معنیدار وجود دارد که با
پژوهش الفوند و روی چادهاری ( )0221و مهرانی و آطاهريان ( )4910از نظر معنیداری مطابق
ولی از نظر جهت عالمت مغاير و مطابق با فرضیه هزينههای نمايندگی ناشی از جريان نقدی آزاد
جنسن است؛ اگر سهامداران از مزايای محافظهکاری مطلع باشند ،آنها احتماالً در زمان وجود
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هزينههای نمايندگی ناشی از جريانهای نقدی آزاد ،تقاضای گزارشگری محافظهکارانهتری را می
نمايند؛ بنابراين پیشنهاد میشود ذینفعان جرياان نقد آزاد را به عنوان يکی از عوامل مؤثر بر
واکنش سريعتر سود به اخبار بد نسبت به اخبار خوب ،ماد نظار قرار دهند.
بین بیشاطمینانی مديريت و محافظهکاری ارتباطی مستقیم و معنیدار وجود دارد که با نتیهه
پژوهش احمد و دوئلمان ( ،)0249رامشه و مالنظری ( )4919از نظر معنیداری مطابق ولی از نظر
جهت عالمت مغاير و هم چنین مغاير با تئوری تفسیری قراردادی است؛ مديران بیشاطمینان ،بازده
های آينده پروژههای شرکت را بیش برآورد میکنند؛ بنابراين ممکن است احتمال و بزرگی شوک
های میبت به جريانات نقدی آينده حاصل از پروژههای فعلی را بیش برآورد و شوکهای منفی در
جريانات نقدی را کم برآورد کنند .لذا به سرمايهگذاران توصیه میشود در هنگام اتخاذ تامیمهای
سرمايهگذاری خود به رابطه متغیرهای بیش اطمینانی و محافظهکاری شرکت توجه نمايند .بین
هزينه سرمايه و محافظهکاری ارتباطی معکوس و معنی دار وجود دارد که با نتیهه پژوهش الرا و
همکاران ( )0221مطابق و با نتايج کردستانی و حدادی ( )4911از نظر معنیداری مطابق ولی از
نظر جهت عالمت مغاير و مطابق با فرضیه ناقرينگی اطالعاتی است؛ در يک حالت تعادلی ،مقدار و
کیفیت اطالعات بر قیمت دارايیها تأثیر میگذارد و سرمايهگذاران بازده باالتری را برای نگهداری
سهام خود در شرايط وجود عدم تقارن اطالعاتی مطالبه میکنند .مديران شرکتها میتوانند با
توجه به میزان بازده مورد انتظار سهامداران ،درجات مختلفی از محافظهکاری در تهیه صورتهای
مالی را به کار گیرند تا برای تأمین مالی هزينه سرمايه کمتری را متحمل شوند .بین نسبت مديران
غیرموظش (استقالل هیئتمديره) و محافظهکاری ارتباطی معکوس و معنیدار وجود دارد که با
نتیهه پژوهش احمد و دوئلمان ( ،)0221روزلیندا ( ،)0221مرادزاده و همکاران ( )4912از نظر
معنی داری مطابق ولی از نظر جهت عالمت مغاير و مطابق با فرضیه نظارت است؛ بر اساس اين
ديدگاه ،نظارت بهتر توسط مکانیزمهای نظام راهبری شرکتی منهر به محافظهکاری بیشتر در
صورتهای مالی برای اطمینان از صحت اطالعات مندرج در صورتهای مالی و اطمینان از عدم
انهام اقدامات يکهانبه مديريت به نفع خويش میگردد و بنابراين پیشنهاد میشود ذینفعان بايد
موقع اتخاذ تامیمهای سرمايهگذاری میزان استقالل هیئتمديره و تأثیر آن بر میزان محافظهکاری
اطالعات ارائه شده توسط واحدهای انتفاعی را مدنظر قرار دهند .بین کیفیت افشا و محافظهکاری
ارتباطی معکوس و معنیدار وجود دارد که مطابق با نتیهه پژوهش ايتريدز ( ،)0244رحیمیان و
ابراهیمی ( )4910و فرضیه ناقرينگی اطالعاتی است؛ به احتمال زياد شرکتهای دارای افشای
حسابداری با کیفیت پايین به اعمال محافظهکاری به منظور پیشبرد اهداف مديريتی خود دست
میزنند؛ بنابراين پیشنهاد میشود سرمايهگذاران و تحلیلگران به رتبه کیفیت افشا به عنوان
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معیاری برای سنهش کیفیت اطالعات (اعمال محافظهکاری) توجه کنند و بر اين اساس
تامیمهای خود را اتخاذ کنند زيرا شرکتهای با رتبه کیفیت افشای باالتر ،ريسک اطالعاتی آنها
پايینتر و عدم تقارن اطالعاتی آنها کمتر است .بین مديريت سود و محافظهکاری ارتباطی مستقیم
و معنی دار وجود دارد که مطابق با پژوهش الرا و همکاران ( )0225و اعتمادی و فرج زاده ()4914
و تئوری اثباتی حسابداری است .از بعد سازمانی مديران دارای انگیزه هستند که برای اهداف
مالیاتی ،عدم پرداخت سود سهام و ساير عوامل ،سود را مديريت کنند .به منظور بهبود کیفیت
اطالعات حسابداری و افزايش اعتماد سرمايهگذاران به گزارشهای مالی شرکتها ،به سازمان بورس
اوراق بهادار و سازمان حسابرسی پیشنهاد می شود الزامات گزارشگری مالی و افشا به نحوی تدوين
گردد که امکان استفاده از ابزارهای گزارشگری مالی برای دستکاری ارقام حسابداری ،حداقل شود.
در اين پژوهش برای محافظهکاری از معیار گیولی و هاين ( )0222استفاده گرديد.
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