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دکتر علی بيات

چشم انداز حسابداری و مدیریت (دوره چهارم)

شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکيده
پژوهش حاضر در پی ردیابی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ظرفیت بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران می باشد .یکی از دغدغه های همیشگی مدیران مالی شرکتها بحث تأمین مالی میباشد .در راستای حصول
به هدف مذکور اطالعات  97شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که با کمک الگوی حذف
سیستماتیک انتخاب شده و در طول دوره پنج ساله ( )8971-8971برای این شرکت ها داده ها گردآوری و با مدل تحقیق
به کمک روشهای مناسب آماری آزمون شد .برای سنجش محافظه کاری از مدل گیولی و هاین ( )0222و برای ارزیابی
ظرفیت بدهی نیز از مدل قبلی فرانک گویال ( )0227استفاده شد .نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان داد شرکتهای محافظه
کارا تر ظرفیت بدهی باالتر داشته و محافظه کاری بر ظرفیت بدهی تاثیر معنادار مثبتی دارد.
واژگان کليدی :ظرفیت بدهی ،محافظه کاری ،تامین مالی ،مدل گیـولی و هاین ،مدل فرانک و گویال.

مقدمه
موسسه ها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند .کارگزاران برای تامین سرمایه ابتدا از طریق وجوه عملیاتی نهاد
اقدام می کنند .آنگاه به بازارهای خارجی روی می آورند و در این مسیر بدهی را به ارزش ویژه ترجیح می دهند .بر اساس
این منطق عموم کارگزاران مالی ابتدا به ارزیابی ظرفیت بدهی (استقراض) خود اقدام کرده و پس از اعمال مالحظات
خاص تا سطح ظرفیت بدست آمده ،بدهی ایجاد می کنند .عمده ترین خطر افزایش بدهی عدم توانایی پرداخت اصل و
فرع در سرسید مقرر است .لذا اینگونه پرداخت های ثابت ،بدون توجه به توانایی بهره دهی واحد اقتصادی باید تسویه
شود .هرگونه عدم پرداخت منجر به ورشکستگی یا اقدامات حقوقی علیه واحد اقتصادی می شود .عالوه بر این ،حفظ
انسجام مالی و موقعیت رقابتی واحد اقتصادی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است .واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل
کند که وجوه کافی برای سرمایه گذاری های راهبردی پرداخت وام ،سود سهام ،هزینه های تحقیق و توسعه و نظایر آن
را در دسترس داشته باشد .عدم توانایی در فراهم آوردن این وجوه سالمت مالی واحد تجاری را تهدید خواهد کرد.
یکی از دغدغه های همیشگی مدیران مالی شرکتها بحث تأمین مالی میباشد .به دلیل اهمیت باالی تأمین مالی به
صرفه منابع مالی مورد نیاز شرکتها برای تداوم فعالیت و رشد ایشان ،تحقیقات بسیاری در راستای یافتن راهکارهای
مناسب برای تأمین مالی بهینه شرکتها انجام شده و نظریههای بسیاری ارائه شده و توسعه دانش و نظریههای مرتبط با
این امر نیز مورد اقبال همیشگی مراجع حرفه ای مالی و حسابداری میباشد (کردستانی و نجفی .)8917 ،بر پایه نظریه
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سلسه مراتب تأمین مالی ،مدیران شرکتها جهت تأمین مالی منابع مورد نیاز خود جهت سرمایهگذاری و افزایش ظرفیتهای
عملیاتی شرکت ،ابتدا به منابع داخلی رجوع مینمایند که اغلب به دلیل عدم تکافوی منابع داخلی شرکت ،برای تأمین
کسری وجوه مورد نیاز ناگزیر به استفاده از منابع برون سازمانی روی میآورند .تأمین مالی برون سازمانی عمدتاً از دو
منبع اخذ وام و صدور سهام میسر میباشد که استفاده از استقراض به دلیل قابل کسر بودن هزینه بهره برای مقاصد
مالیاتی و ارزانتر بودن نرخ بهره پرداختی ،نسبت به صدور سهام ارجحیت دارد که وجود مقادیر متنابعی از بدهیها در
ساختار سرمایه شرکتها مؤید این امر است .در همین رابطه لمون و زندر ( )0282با بررسی ظرفیت بدهی و آزمون
نظریههای ساختار سرمایه نشان دادند که در صورت نیاز به منابع برون سازمانی و در غیاب محدودیتهای ظرفیت بدهی،
تأمین مالی از طریق بدهی به انتشار سهام ارجحیت دارد .با این حال افراط در این امر باعث افزایش ریسک ورشکستگی
شرکت میشود چرا که ممکن است ،شرکت نتواند سطح فروش و سودآوری فعلی را در آینده حفظ کند در حالی که
مجبور به پرداخت اقساط وامهایش میباشد (تهرانی .)8978 ،در کنار وضعیت عملیاتی ،اعتبار شرکتها تا حدود زیادی به
ساختار سرمایه آنها نیز وابسته است .بحثهای ساختار سرمایه در ادبیات مالی در پی وصول به نقطه بهینه ترکیب سرمایه و
بدهی برای ساختار سرمایه میباشد ،ساختار سرمایه نامناسب همه زمینههای فعالیت یک واحد تجاری را تحت شعاع قرار
داده و منجر به بروز مسائلی نظیر افزایش هزینه سرمایه شرکت ،کاهش ارزش ،افزایش ریسک و در نهایت ورشکستگی
واحد تجاری خواهد شد .بر این اساس یکی از حوزههای مورد عالقه مدیران شرکتها ،تعیین ظرفیت بدهی شرکت و توان
قرضگیری با مخاطره کم آتی می باشد.
پيشينه پژوهش
شیام ،ساندر و مایرز ( )8777و چیرینکو و سینگا ( )0222ظرفیت بدهی را کسری از نسبت بدهی تعریف کردند که در آن
مقطع ،هزینة ورشکستگی مالی ،فرصت استفاده بیشتر از بدهی را از بین میبرد .آبشت و سعیدی ( )8970نیز با بررسی
ظرفیت بدهی شرکتهای داخلی آن را به شکل حداکثر توانایی ایجاد بدهی مالی به وسیلة شرکت تعریف کرده و هدف از
بررسی آن را ارائه راهکاری میدانند که میتوان با بکارگیری آن ،به استفاده مناسب از فرصتهای سرمایهگذاری و
همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع اقدام کرد .مفهوم ظرفیت بدهی زمانی مطرح میشود که ظرفیت مالی یا جریان
نقدی شرکتها در ایجاد بدهی مبنای تعیین ساختار سرمایه باشد .در این راستا تعیین سقف مناسب بدهی شرکت و میزان
ظرفیت قرضگیری آتی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
فاکتورهای مختلفی بر ظرفیت بدهی شرکت تأثیرگذار هستند که موضوع تحقیقات مختلف داخلی و خارجی بودهاند نظیر
مایرز ( ،)8791فردیناند ( ،)8777کانتر ( )0221و ژانگ ( .)0289با این حال در اغلب تحقیقات داخلی نظیر سعیدی و
آبشت ( )8970تأثیر ماهیت فعالیتهای عملیاتی شرکت و نوع صنعت و وضعیت بازار بر ظرفیت بدهی شرکت مورد بررسی
قرار گرفته است .با اینحال به نظر میرسد یکی دیگر از فاکتورهای تأثیرگذار بر ظرفیت بدهی شرکت در بازارهای
سرمایه باشد .به دلیل وجود نابرابری اطالعاتی و عدم دسترسی یکسان مشارکت کنندگان در بازارهای مالی به اطالعات
یکسان طبق تﺌوری ارائه اطالعات نامتقارن از یک سو و تالش مدیریت به ارائه اطالعات هدفمند به قصد مطلوب نشان
دادن وضعیت عملیاتی و نحوه مدیریت عملیات واحد تجاری تحت کنترل خود طبق ئتوری نمایندگی ،عموما سرمایه
گذاران اعتماد زیادی به درستی ارقام و اطالعات ارایه شده از طرف شرکت نداشته و اغلب فرض می کنند که مدیریت
اطالعات را با هدف بهتر نشان دادن نحوه ایفای وظایف مباشرتی خود و دریافت پاداش باالتر به حالت خوشبینانه نشان
داده و اغلب سود حسابداری متورم تز از حالت واقعی نشان داده شده است .جهت کاستن از این خوشبینی مدیریت مراجع
حرفه ای به کاربرد احتیاط و رعایت ارائه محافظه کارانه حسابداری تاکید ویژه ای داشته و تدوین استانداردهای
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حسابداری با درجه ای معقولی از محافظه کاری حمایت می شود .پژوهش حاضر نیز با این هدف در پی آزمون تجربی
وجود رابطه معنی داری میان اطالعات افشا شده به شکل محافظه کارانه و افزایش ظرفیت بدهی شرکت ناشی از واکنش
مثبت بازار به رعایت محافظه کاری در ارائه اطالعات حسابداری است و اینکه آیا شرکتهایی که با رعایت محافظه کاری
با کاستن دغدغه و نگرانی سرمایه گذاران در باب ارائه اطالعات اغراق آمیز و غیرواقعی درباب عملیات و وضعیت مالی
شرکت موجبات کاهش بازده درخواستی ایشان و در نهایت کاهش هزینة تأمین مالی بدهی شده که نتایج آن در ظرفیت
باالی وام گیری شرکتهای مذکور متجلی می شود؟ در این راستا انتظار میرود که شرکتهای با سطح باالی رعایت
محافظه کاری به جهت جلب اعتماد تامین کنندگان منابع مالی از ظرفیت وام گیری باالتری نیز برخوردار باشند .در واقع
پژوهش به منظور فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با تأثیرات رعایت محافظه کاری بر ظرفیت باالتر بدهی شرکتها انجام
پذیرفته است .عمده تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی در حوزه ظرفیت بدهی به بررسی تأثیر فاکتورهای عملیاتی
شرکتها بر روی ظرفیت قرض گیری شرکت پرداخته اند و محققین حین بررسی به تحقیقی که به بررسی تأثیر کاربری
محافظه کاری بر ظرفیت قرضگیری شرکت باشد به ویژه داخل کشور برخورد ننموده است و وجود خالء تحقیقاتی در
این رابطه ،نویسندگان را متقاعد کرد که انجام پژوهش حاضر ضمن داشتن نوآوری ،سودمندی الزم را داشته و نتایج
پژوهش میتواند موجبات بسط مبانی نظری مرتبط را فراهم می آورد.
ظرفيت بدهی
نخستین بار مایرز ( )8711مفهوم ظرفیت بدهی را مطرح و آن را سطحی از قرضگیری بنگاه اقتصادی فرض کرد که
اگر تأمین مالی از محل بدهی از آن مقدار بیشتر شود ،ارزش بازار بدهیهای شرکت کاهش خواهد یافت .سرمایهگذاران
فعلی و بالقوه و اعتبار دهندگان شرکت حین ارزیابی نحوه ایفای وظیفه مباشرتی مدیریت و تصمیمات سرمایهگذاری و
اعتباردهی ،در کنار توجه به وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکتها به انعطافپذیری مالی آنها در باب توانایی ایشان در
بهرهگیری از فرصتهای غیرمنتظره سودآوری و اجتناب از زیانهای رویدادهای ناخواسته نیز توجه ویژهای دارند .به همین
منظور گروهی از مدیران با به کارگیری سیاست نگهداری وجه نقد کافی و دستهای دیگر نیز از طریق اعمال خط مشی
محافظهکارانه بدهی مبتنی بر عدم اخذ زیاد وام و قرض گیری و نگهداری ظرفیت مازاد بدهی ،سعی در حفظ
انعطافپذیری مالی داخلی خود دارند .چو ( )0280با بررسی ارتباط متقابل مهمترین اجزای انعطافپذیری مالی داخلی
ظرفیت بدهی و میزان نگهداشت منابع نقدی شرکتهای مالزی در طول سالهای  8772تا  0221نشان داد که ظرفیت
بدهی به عنوان یک عامل مؤثر در پیشبینی سطح نگهداشت منابع نقدی است ،همچنین منابع نقدی نیز به عنوان یک
عامل مؤثر در پیشبینی ظرفیت بدهی شرکتهای مالزی است .مشابه تحقیق چو ،نتایج پژوهش پیری و
همکاران(8971؛ )087نیز حاکی از آن بود که سطح نگهداشت منابع نقدی نیز به عنوان یکی از عوامل مؤثر در تعیین
ظرفیت بدهی شرکتها میباشد .جگی و فردیناند ( )8777نیز با بررسی تأثیر جریانهای نقدی آزاد روی میزان بدهی نشان
دادند که با افزایش وجوه نقد آزاد شرکتها ،تمایل اعتباردهندگان به اعتباردهی بیشتر میشود و این تمایل و عالقه به
افزایش میزان بدهی منجر میشود .صرفنظر از نتایج پژوهش دنیس ( )0288که بیانگر ارجحیت انعطافپذیری مالی از
طریق بدهی بر انعطافپذیری مالی از طریق نگهداری وجوه نقد است ،تعیین ظرفیت مطلوب بدهی و نگهداری ظرفیت
مازاد بدهی برای تأمین نیازهای مالی پیش بینی نشده آتی یکی از دغدغه های همیشگی مدیران شرکتها میباشد .مون و
ویگل ( )0284در پژوهش خود اشاره نمودند که شرکتهای با تعهد کمتر پرداخت و ظرفیت باالی بدهی نسبت به
شرکتهای با ظرفیت بدهی پایین ،از پتانسیل بیشتری برای استقراض آتی برخوردار هستند تا سرمایهگذارییهای را که به
عنوان فرصت رشد شرکت تلقی میشوند ،تأمین مالی کنند و این ویژگی در طول زمان به آنها مزیت رقابتی میدهد.
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مستشاری ( )8970رابطه مثبت میان ظرفیت بدهی و انعطافپذیری تأیید کرد و نشان داد که شرکتهای با ظرفیت باالی
بدهی قدرت انعطافپذیری باالیی نیز دارند .تعیین ظرفیت بدهی یکی از راههایی است که میتوان با بکارگیری آن به
استفاده مناسب از فرصتهای سرمایهگذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع اقدام کرد .هس و ایمنکوتر
( )0281در تحقیق خود مدارکی فراهم کردند که نشان میداد شرکتهای با ظرفیت باالی بدهی استفاده نشده ،برای
فرصت سرمایهگذاری آتی خود اقدام به استقراض بیشتر و انتشار بدهی میکنند .همچنین نظام عرضه و تقاضا در بازار
بدهی نیز بر تصمیمگیری برای استفاده از ابزار بدهی در تأمین مالی مایرز ( )8791و کانتر ( )0221از منظر عرضه عنوان
کردند که شرکتهای رشدی (شرکتهایی که ارزش آنها بیشتر تابع فرصتهای سرمایهگذاری آینده آنهاست) و شرکتهایی که
در ایجاد جریان نقدی با ابهام بیشتری مواجه هستند ،تقاضای کمتری برای تأمین مالی از محل بدهی خواهند داشت.
بررسی ظرف بدهی توسط خود شرکتها قبل از تأمین مالی در افزایش احتمال تداوم فعالیت شرکت مذکور نیز عامل
مؤثری است .با پیشبینی حداکثر ظرفیت بدهی در هر فرصت سرمایهگذاری ،سرمایهگذار میتوانند برنامه تأمین مالی
خود را طراحی کنند و با کمترین احتمال ناتوانی در بازپرداخت بدهیها ،فعالیتهای خود را آغاز کنند .زمانی که شرکتی از
بدهی استفاده میکند ،موظف به بازپرداخت اصل و بهرههای بدهی در سررسید آن است که از این جهت در معرض
ریسک نکول یا ورشکستی قرار میگیرد ژانگ ( .)0289چنانچه شرکت در بازپرداخت بدهیهای خود با مشکل روبرو بوده
و جریان نقد الزم را برای پوشش هزینهها ندارد ،بدین گونه منابعی که در شرکت میتوانست در فرصتهای سودآور و
ارزشآفرین سرمایهگذاری شود به هدر رفته و در سطح کالن ،تأثیر منفی روی شاخصهای کالن اقتصادی خواهد داشت.
استقراض بیش از حد یا ایجاد بدهی بیش از ظرفیت ،شرکتها را در چنین شرایطی قرار میدهد (سعیدی و آبشت.)8970 ،
در این رابطه بختیاری طی تحقیقی گزارش کرد که یکی از علل اصلی وقوع بحرانهای مالی ،بیتوجهی به ظرفیت بدهی
و ظرفیت وام میباشد و بحث کرد که پس از تبدیل وامها به اوراق بهادار و عدم بازپرداخت وام توسط وامگیرندگان به
علت استفاده افراطی از وام بانکی ،بحران به بانکها و سپس سایر بخشهای اقتصادی سرایت خواهد کرد .رتبه اعتباری وام
گیرنده تأثیر زیادی بر نرخ بهره مطالبه شده توسط وام دهنده و نیز ظرفیت وامگیری دارد .در این خصوص لمون و زندر
( )0229با بررسی تأثیر رتبه اعتباری را بر ظرفیت بدهی شرکتها نشان دادند که شرکتهای دارای رتبه اعتباری باال به
کمبود ظرفیت بدهی و محدودیت در ایجاد بدهی دچار نمیشوند ،در حالی که در موارد بسیاری شرکتهای با رتبة اعتباری
پایین برای تأمین مالی خود دچار محدودیت مالی شدهاند .وی نشان داد که شرکتهای دارای رتبة اعتباری خوب امکان
استفاده بیشتری از ابزارهای بدهی را دارند .در داخل کشور نیز بختیاری ( )8972با بررسی ظرفیت بدهی ،بیان کردند
ظرفیت بدهی یک نوع اعتباری است که از طرف اعتباردهنده به بدهکاران تعلق میگیرد .اعتبار را اعتباردهنده اعطا
میکند و از بدهکاران گرفته میشود .تحقیقات انجام شده در این حوزه بیانگر تأثیرپذیری ظرفیت قرضگیری شرکت از
متغیرهای صنعتی و شرکتی و محیطی میباشد .میچلی و وینسنت ( )0289نشان دادند که مالکیت نهادی بر ظرفیت
وامگیری بیشتر شرکتها مؤثر است .مارچیا دالبراسلری و التروس (،0281؛ )888دریافتند که بین ساختار مالکیت و
شاخصهای اهرمی ظرفیت بدهی ارتباط مثبت معنادار وجود دارد .با این حال نتایج پژوهش رجایی و بیتوته ( )0289حاکی
از عدم ارتباط معنیدار میان ساختار مالکیت و ظرفیت بدهی می باشد .سعیدی و آبشت ( )8970نیز با بررسی اثر
فاکتورهای مختلف عملیاتی و مالی بر روی ظرفیت بدهی شرکتها ،نشان دادند که بین متغیرهای نسبت دارایی ثابت به
جمع داراییها ،ارزش روز شرکت ،مبلغ فروش ،نوع صنعت ،و نسبت بدهی دوره قبل و ظرفیت بدهی ارتباط معناداری
وجود دارد .پور رضایی و همکاران ( )8971نیز رابطه معنادار منفی میان ظرفیت وامگیری مازاد شرکتها و هزینه سرمایه
شرکتهای داخل کشور را گزارش نمودند و نشان دادند شرکتها با افزایش ظرفیت وامگیری مازاد خود میتوانند هزینه
سرمایه خود را کاهش داده و بدین ترتیب بازدهی شرکت را افزایش دهند .در نهایت طیب نیا و همکاران ( )0289با
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بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر ظرفیت وامگیری شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران مدارکی فراهم کردند که نشان
میداد تمرکز مشتری شرکتها تأثیر منفی بر ظرفیت وامگیری آنها دارد و شرکتهای با تمرکز مشتری باال ظرفیت
قرضگیری پایینی دارند.
تعریف محافظهکاری
محافظهکاری در حسابداری توسط بلیس در سال  8701بهطور سنتی از طریق ضرب المثل هیچ بهره ای را پیشبینی
نکن ،ولی تمام زیانهای را پیشبینی کن تعریفشده است .این ضرب المثل در ادبیات تجربی بهصورت تمایل حسابداران
در صورت نیاز به درجه باالتری از تائید پذیری برای شناسایی اخبار بد (بهعنوان سود) تفسیر شده است .باسو ()8779
محافظهکاری را گرایش حسابداری به الزام درجه باالتری از تائید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با میزان
تائید پذیری الزم برای شناسایی اخبار بد تعریف کرده است .که این موضوع منجر به کم نمایی وام و درنتیجه داراییها
میشود .فلتهام و اولسن ( )8774محافظهکاری را ،انتظار کمتر بودن خالص ارزش داراییهای گزارششده (ارزش دفتری
داراییها) توسط یک موسسه در دوره بلندمدت از ارزش بازار آنها میداند .بهعبارتدیگر فرض میشود که در اثر
بهکارگیری محافظهکاری حسابداری ،ارزش بازار داراییهای گزارششده بیشتر از ارزش دفتری آن خواهد بود .طبق این
تعریف ،بهره گیری از بهای تمامشده در شناسایی سرمایهگذاریها باعث ایجاد انتظار خالص ارزش فعلی مثبت از
سرمایهگذاری خواهد شد .زیرا تحلیل گران انتظار دارند که این سرمایهگذاریها کمتر از ارزش آنها برآورد شده باشند .بر
اساس این دیدگاه ،در مواردی که تردیدی واقعی در انتخاب بین دو یا چند روش گزارش دهی وجود دارد ،آن روشی
انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد .این تعریف به توصیف محافظهکاری از دیدگاه
ترازنامهای میپردازد .تعریف دیگر در مورد محافظهکاری بر پایه دیدگاه ترکیبی ترازنامه و وام و زیان است .در دیدگاه
سوم ،محافظهکاری یک مفهوم حسابداری است که منجر به کاهش وام انباشته گزارششده از طریق شناخت دیرتر درآمد
و شناخت سریعتر هزینه ،ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی باالی بدهی میشود (بنی مهد و باغبانی .)8911 ،کمیته فنی نهاد
حسابرسی ایران ( )8911بیان میکند که تهیهکنندگان صورتهای مالی با ابهاماتی که بهگونهای اجتناب ناپذیر بر بسیاری از
رویدادها و شرایط سایه افکنده است ،برخورد میکنند .نمونه این ابهامات شامل قابلیت وصول مطالبات ،عمر مفید احتمالی
داراییهای ثابت و تعداد و میزان ادعاهای مربوط به ضمانت کاالی فروش رفته میباشد .چنین مواردی با رعایت احتیاط در
صورتهای مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آنها بررسی میشود .احتیاط عبارت است از کاربرد درجهای از مراقبت
که در اِعمال قضاوت برای برآوردهای حسابداری در شرایط ابهام موردنیاز است ،بهگونهای که درآمدها یا داراییها بیشتر
از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع نشان داده نشوند .درواقع محافظهکاری را میتوان محصول ابهام دانست.
هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند ،محافظهکاری را به کار میبرند .ازنظر این کمیته ،اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد
اندوخته های پنهانی یا ذخایر غیرضروری گردد یا داراییها و درآمدها را عمداً کمتر از واقع و بدهیها و هزینه ها را عمداً
بیشتر از واقع نشان دهد ،زیرا این امر موجب نقض بی طرفی میشود .از دیدگاه تهیهکنندگان صورتهای مالی ،محافظه
کاری کوششی است برای انتخاب روشی از روشهای پذیرفتهشدهی حسابداری که به یکی از موارد شناخت کندتر
درآمدها و سریع تر هزینه ها و ارزشیابی کمتر داراییها و بیشتر بدهی ها منتج شود (شباهنگ .)8919 ،هدف محافظه
کاری جلوگیری از تصمیم گیری های نادرست از سوی سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی
است .محافظه کاری را سازوکاری برای کنترل انگیزه های مدیران بهمنظور گزینش بیش از واقع وام تلقی کرد (شوروزی
و خاندوزی .)8919 ،واتز ( )0220ریشه محافظهکاری را در گـزارش دهی مـالی ،علل اقتصـادی میدانـد و  1عـامل
توجیح قراردادی ،توجیه دعاوی حقوقی ،توجیح قانونی ،توجیح مالیاتی را غلت گرایش به محافظه کاری می داند .هیـات
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استانـدارد حسـابداری مـالی آمریکا ( )FASBدر سلسله مراتب خصـوصیتهای کیفی اطالعـات از محافظهکاری
حسـابداری ذکری به عمل نیـاورده ،امـا در فهرست مفاهیم حسـابداری بیـانیه شمـاره دو محافظهکاری را بهعنـوان یک
میثاق مطرح نمـوده و محافظهکاری را واکنش احتیـاطآمیز در مقـابل ابهامـات مـوجود تلقی کرده است .در کشور مـا،
کمیته فنی حسـابرسی ،در پیـوست استانـدارد حسـابداری ایـران ،در بخش مفاهیم نظری گـزارش دهی ،محافظهکاری
را بـا لفظی دیگر یعنی احتیـاط به رسمیت میشنـاسد و آن را بهعنـوان یکی از اجزای خصـوصیـات کیفی قـابل اتکا
بـودن معرفی مینمـاید .عمده انتقادات وارده بر محافظه کاری ناشی از نااطمینانی به آن ،پنهانکاری نفی اصول پذیرفته
شده حسابداری و ذهنی بودن سازو کار پیاده کردن آن می باشد .با این حال به دلیل مسـاوی نبـودن پیـامدهای خوش
بیشازحد در مقـابل بدبینی بیش از انـدازه ،قـواعد حسـابداری برای ارزشگذاری و ثبت بدهیها و هزینههای عملیـاتی
و غیـرعملیـاتی نبـاید بـا قـواعد حسـابداری برای ارزشگذاری و ثبت داراییها و درآمدهای عملیـاتی و غیـرعملیـاتی
یکسـان بـاشد .هزینههای غیـرعملیـاتی را میتـوان ،امـا درآمد غیـرعملیـاتی را نمیتـوان برآورد کرد .ارزشهای بـازار
چنـانچه کمتـر از بهای تمـامشده بـاشد ،میتـوان شنـاسـایی شود امـا بیش از بهای تمـامشده بـاشد ،نمیتـوانـد
شنـاسـایی شود .عمده دالیل مدافعان کاربرد آن در حسابداری می باشد .محافظه کاری عمدتا به دو دسته تقسیم بندی
می شود .محافظهکاری پیش رویدادی است که محافظهکاری مستقل از اخبـار و محافظهکاری نـامشروط نیز خوانـدهشده
است .محافظهکاری پیش رویدادی از بهکارگیـری آن دسته از استانـداردهای حسـابداری نـاشی میشود که وام را
بهگونهای مستقل از اخبـار اقتصـادی جاری ،میکاهنـد .برای مثال ،شنـاسـایی بدون درنگ مخارج تبلیغاتی و تحقیق و
تـوسعه بهعنـوان هزینه ،حتی درصـورتیکه جریـانهای نقدی آتی مـورد انتظار آنها مثبت بـاشد ،از این نـوع است.
نـوع دیگر محافظهکاری ،محافظهکاری پس رویدادی است که محافظهکاری وابسته به اخبـار ،محافظهکاری مشروط و
عدم تقـارن زمـانی وام نیز خوانـدهشده است .محافظهکاری پس رویدادی به مفهوم شنـاسـایی بهمـوقع تـر اخبـار بد
نسبت به اخبـار خوب در وام است .برای مثال ،قـاعده اقل بهای تمـامشده یـا ارزش بـازار ،حذف سرقفلی در پی انجام
تست کاهش ارزش و شنـاسـایی نـامتقـارن زیـانهای احتمـالی در مقـابل بهره های احتمـالی ،از این نـوع هستنـد.
روش شناسی پژوهش
محافظه کاری یکی از مهمترین عواملی است که در صورتهای مالی موسسه ها تاثیر می گذارد موسسه هایی که دارای
محافظه کاری باالتری هستند سعی می کنند با بهره گیری از رویه های حسابداری درآمد را کمتر و هزینه را بیشتر نشان
دهند که این امر برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بسیار مهم است تا بتوانند با توجه به محافظه کاری باالتر یا پایین
تر موسسه ها تصمیمات اقتصادی خود را عملی کنند .تحقیقات نشان می دهند که میان محافظه کاری حسابداری و
بدهی های موسسه رابطه مستقیمی دارد (بنی مهد.)8972 ،
برخی پژوهشگران حسابداری نشان داده اند که کارگزاران موسسه ها در موقع بحران مالی ،مایل به انتقال اطالعات و
اخبار خوب به بازار سرمایه هستند تا بدین وسیله ،از کاهش ارزش جلوگیری کنند (بیدل و همکاران0282 ،؛ ویچیت سارا
وانگ.)0282 ،
علل گوناگونی برای محافظه کاری ارائه شده است .از جمله این علل ،به وجود مسﺌله مخاطره اخالقی در قراردادها،
هزینه های دادرسی ،هزینه های سیاسی و انگیزه های مالیاتی اشاره کرد (واتس .)0229 ،تغییر شرایط سبب خواهد شد
زمینه و ضرورت هر یک از علل در موسسه های گوناگون متفاوت باشد که در نتیجه باعث خواهد شد تقاضا برای
محافظه کاری در بین موسسه های گوناگون تغییر کند .محققان متغیرهای گوناگونی را معرفی کرده اند که با تغییر میزان
هر یک از ضرورت و اهمیت تقاضا برای محافظه کاری تغییر خواهد کرد (خان و واتس .)0229 ،
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محافظه کاری در حسابداری سابقه تاریخی دارد .در کشور ما کمیته ای فنی نهاد حسابرسی در (قابل اتکا بودن) معرفی
می کند .محافظه کاری محصول عدم اطمینان و ابهام است .هرزمان که حسابداری در ارزش گذاری داراییها یا بدهی ها
با ابهام رو به رو می شوند میتوانند به محافظه کاری پناه ببرند (مجتهد زاده .)8912 ،بـا تـوجه به مـوارد مذکور این
پژوهش خواهان این پاسخ است که آیـا مقدار محافظه کاری حسـابداری بر ظرفیت بدهی مـوسسه ها تاثیـری دارد یـا
خیـر؟ در این تحقیق با توجه به اهداف تحقیق و مبانی نظری آن فرضیه زیر تدوین گردیده است بین محافظه کاری
حسـابداری و ظرفیت بدهی رابطه معنی دار وجود دارد.
روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است .توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیدههای
مـوردبررسی است و برای شنـاخت بیشتـر شرایط مـوجود میبـاشد و همبستگی به دلیل اینکه در تحقیق رابطه بین
متغیـرها است و از این هدف تحقیق کاربردی است .زیرا به بررسی روابط متغیـرها در بورس اوراق بهادار پرداخته
میشود .در این تحقیق جهت تست فرضیه تحقیق از رگرسیون چنـد متغیـره استفاده شده است.
بر این اسـاس تعدادی از مـوسسه های پذیـرفته شده در بـورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و دادههای مربـوط به
آنها در طول سـالهای  71تا  71جمع اوری میشود و رابطه میـان متغیـرها مـورد تجزیه و تحلیل آمـاری قرار میگیـرد
به غیر از مـوسسه های واسطهگری مـالی و بـانکها میبـاشد.
انتخاب نمـونهها از میـان مـوسسه های پذیـرفته شده در بورس جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مـوسسه های
پذیـرفتهشده در بـورس اوراق بهادار تهران ،غیـر اوراق بهادار تهران بـا در نظر گرفتن معیـارهای زیـر انجام میشود:
 جهت پوشش دوره تحقیق ،نام موسسه مورد مطالعه باید قبل از تاریخ 8971/8/8در فهرست مـوسسه های پذیـرفته
شده در بـورس اوراق بهادار درجشده بـاشد.
 حداقل برای یک دوره پنج ساله از ابتدای سال  8971تا پایان سال  ،8971موسسه های مـورد مطالعه دادهها را به
بـورس ارائه کرده بـاشد و این اطالعـات در تمـامی متغیـرهای تحقیق در دسترس بـاشند.
 موسسه های مـورد مطالعه طی دوره زمانی تحقیق فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرارگرفته باشد و
وقفه معامالتی بیش از  1ماه نداشته باشند.
 موسسه های مورد مطالعه طی دوره زمـانی تحقیق به جهت همگن بودن در صنایع تغییـر فعالیت یا تغییر سال مالی
نداده باشند.
 موسسه های مورد مطالعه جز ـوسسه های هلدینگ ،واسطهگری مالی و بیمهای و بانکها نباشنـد.
برای جمع آوری دادههای مربوط به فرضیه تحقیق به گروه موسسه های پذیـرفته شده در بورس مراجعه نموده و پس از
استخراج اطالعات مـورد نیاز از طریق نرم افزار تدبیر پرداز و بانکهای اطالعاتی نهاد بورس و تجمیع دادهها و محاسبه
متغیرها در ستونهای نرم افزار اکسل و برای تجزیه و تحلیل فرضیهها از نرم افزار ایویوز استفاده شده است .تعریف
عملیاتی متغیرهای ارائهشده در فرضیههای تحقیق به شرح زیر است:
مدل تست فرضيه و متغيرها
رابطه (:)8
DC  0  1CONACC  2 LEV  3 ROA  4 AssetTurnover  5 Size  
 : DCi ,tظرفیت بدهی شرکت  iدردورهt
 : ConAcc i ,tمحافظه کاری شرکت  iدر دوره t
 : LEVi ,tدرجه اهرم مالی شرکت  iدر دوره t
 : ROAi ,tبازده دارائیهای شرکت  iدر دوره t
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 : AssetTurnoveri ,tنسبت گردش دارائیهای شرکت  iدر دوره t
 : Sizei ,tاندازه شرکت  iدر دوره t
 : B0ضریب ثابت مدل
 B3و  B2و  : B1ضرایب مدل
 : سایر عوامل باقیمانده

متغير وابسته
ظرفیت بدهی :حداکثر ظرفیت استقراض موسسه را بیـان می کنـد که با بهره گیری از ارزش تصفیه پیش بینی شده
دارایی ها (به جز وجه نقد) محاسبه می شود (برگر و همکاران.)8771 ،
رابطه ()0
ظرفیت بدهی = (حسـابهای دریـافتنی+مـوجودی کاال+امـوال ،مـاشین آالت و تجهیزات)/کل دارایی ها
متغير مستقل
محافظه کاری حسـابداری :در تحقیق حاضر برای انـدازه گیـری اینـدکس محافظه کاری حسـابداری ،از مدل گیـولی و
هین ( )0222استفاده شده است .انگیزه انتخاب این بـوده است که اطالعـات این مدل تمـامـا اطالعـات حسـابداری
بـوده است که به راحتی در ایـران در دستـرس است و بیشتـر تحقیقـات انجام شده در خارج (مـاننـد تحقیق احمد
( )0222و قـوانگ ( ))0229نیز از این مدل استفاده نمـوده انـد .اینـدکس محافظه کاری بر اسـاس مدل مزبـور به
صـورت زیـر محاسبه می شود.
NI  CFO  DE
) (1
TotalAsset

رابطه ()9

CONACC 

:NIسـود؛  :CFOجریـان نقد عملیـاتی؛  :DEهزینه استهالک؛  :Total Assetارزش کل داراییها.
مقـادیـر ضرایب کوچکتر بیـانگر محافظهکاری بیشتـر مـوسسه است.
در این پژوهش از محافظهکاری بر مبنـای روش گیـوی و هاین ( )0222استفاده میشود.
به عقیده گیـولی و هاین ( )0222رشد اقالم تعهدی می تـوانـد اینـدکسی از تغییـر در درجه محافظه کاری حسـابداری
در طول یک دوره بلنـد مدت بـاشد .به بیـانی دیگر اگر اقالم تعهدی افزایش یـابد ،در آن صـورت محافظه کاری کاهش
می یـابد و برعکس .از این رو برای تعیین جهت تغییـرات محافظه کاری اقالم تعهدی در عدد منفی یک ضرب می شود.
از انجا که فروش می تـوانـد بر اقالم تعهدی نظیـر تغییـرات در حسـابهای دریـافتنی و مـوجودی کاال و اینـدکس بهره
دهی اثر گذار بـاشد ،لذا در این تحقیق نسبت فروش به جمع دارایی به عنـوان متغیـر کنتـرل به متغیـرهای تحقیق
اضافه شده است .برای کنتـرل تـورم بر اقالم تعهدی و تغییـرات محافظه کاری و همچنین برای همگن کردن اطالعات
در سطح مـوسسه ها بـا انـدازه های گونـاگون ،متغیـرهای تحقیق بر جمع دارایی ها تقسیم شده است.
متغيرهای کنترلی
اهرم مالی :نسبت استفاده شده برای انـدازهگیـری تـوانـایی مـوسسه برای پرداخت تمـام تعهدات خود در کوتاه مدت و
بلنـدمدت است (کاسمیـر.)0221 ،
برای محاسبه این متغیـر از روش نـاگروهی و نـاتمـاینـا ( )0280استفاده میشود.
TotalLiabilities
TotalAsset

رابطه ()1
 :Total Liabilitiesارزش کل بدهیها
04
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بـازده دارایی ها :برای محاسبه نرخ بـازده داراییها از روش پادمـاواتی و فاچروروزی ( )0284استفاده میشود( :که
حاصل تقسیم سود بر ارزش کل داراییها)
NI
TotalAsset

رابطه ()4

ROA 

گردش دارایی ها :عبـارت است از نسبت فروش به جمع دارایی هر شرکت (بنی مهد.)8972 ،
انـدازه شرکت :طبقهبنـدی مـوسسه ها بر اسـاس انـدازه ( بـاهادین و ویجیـانتی .)0288 ،
برای محاسبه این متغیـر از روش دیـویـانتی ( ،)0280که لگاریتم طبیعی کل داراییها است ،استفاده میشود.
رابطه ()1
) FirmSize  LogNatural(TotalAsset
یافته های پژوهش
بهطورکلی ،روشهایی را که به وسیله آنها میتـوان اطالعـات جمع اوری شده را پردازش کرده و خالصه نمـود ،آمـار
تـوصیفی مینـامنـد (عـادل آذر .)8919 ،این نـوع آمـار صرفاً به تـوصیف جامعه یـا نمـونه میپردازد و هدف از آن
محاسبه پارامتـرهای جامعه یـا نمـونه تحقیق است.
جدول ( :)0آماره توصيفی متغيرهای تحقيق
متغیرها

تعداد

میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

C

974

2/291

2/290

2/121

2/218

2/889

-2/101

1/117

CONACC

974

2/989

2/909

8/119

2/819

2/011

2/028

9/017

LEV

974

2/119

2/110

2/710

2/888

2/117

8/728

1/920

ROA

974

2/892

2/211

2/199

-2/849

2/812

8/817

1/989

ASSETTURN

974

2/942

2/119

2/002

2/297

2/421

8/871

1/008

FIRMSIZE

974

80/019

80/022

89/119

88/814

2/472

2/191

9/209

آمـار تـوصیفی  97مـوسسه طی دوره زمـانی ( )8971-8971در جدول فوق ارائه گردیده است .جدول بیـانگر آمـار
تـوصیفی متغیـرها میبـاشد .این جدول نشان میدهد که متغیـر ظرفیت بدهی ،محافظه کاری ،اهرم مـالی ،بـازده
دارایی ها ،گردش دارایی ها و انـدازه مـوسسه به تـرتیب دارای میـانگین  2/989 ،2/291و  2/942 ،2/892 ،2/119و
 80/019میبـاشنـد.
بررسی برقراری پيش شرطهای اجرای رگرسيون
قبل از برازش نهایی مدل تحقیق ،ابتدا پیش فرضهای کالسیک رگرسیون مانند نرمال بودن اجزای اخالل ،ناهمسانی
واریانس اجزای خطا ،خود همبستگی رتبه اول جمالت اخالل و همخطی متغیرهای توصیفی مورد بررسی قرار میگیرند.
برای بررسی نرمال بودن جمالت پسماند از آزمون جارک-برا استفاده گردید و نتایج حاصل در جدول شماره  0ارائه شده
است .نتایج آزمون حاکی از آن است که احتمال آماره آزمون برابر با  2/9001بوده و بزرگتر از سطح خطای  2/24است
بنابراین اجزای باقیمانده مدل رگرسیون دارای توزیع نرمال است.
نام آزمون

تعداد

نرمال بودن

974

جدول ( :)2آزمون نرمال بودن
جارک-برا
0/0181

01

احتمال
2/9001
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به منظور شناسایی همخطی چندگانه جهت بررسی وجود وابستگی خطی بین متغیرهای مستقل پژوهش از شاخص عامل
تورم واریانس استفاده گردید .نتایج ارائه شده در جدول  9نشان میدهد مقدار آماره تولرانس بیش از  2/1بوده و نزدیک
به صفر نمیباشد که برای پذیرفتن عدم همخطی مناسب است و عامل تورم واریانس کمی از یک باالتر است که
همخطی ضعیفی را بین متغیرهای پژوهش نشان میدهد .در صورتی که تعداد مقاطع از دوره زمانی بیشتر باشد ،میتوان
انتظار داشت که اجزای اخالل دارای ناهمسانی واریانس باشند .برای حصول اطمینان از عدم وجود ناهمسانی واریانس از
آزمون بارتلت  40استفاده گردید .مطابق نتایج جدول شماره  9احتمال آزمون مدل پژوهش بیشتر از سطح خطای 2/24
است و بیانگر این امر است که بین جمالت پسماند رگرسیون ناهمسانی واریانس وجود ندارد.
جدول ( :)3بررسی نبود ناهمسانی واریانس و نبود همخطی
آماره آزمون
متغيرها
محافظه کاری حسابداری
اهرم مالی
بازده دارائیها
گردش دارائیها
اندازه شرکت
آماره آزمون
0/7429

عدم وجود همخطی

آزمون بارتلت

نماد

Tolerance

VIF

CONSACC

2/118
2/179
2/729
2/170
2/710
احتمال
2/9771

82807
82281
82082
82011
82019
نتیجه آزمون
ناهمسانی واریانس وجود
ندارد

LEV
ROA
AT
Size

درجه آزادی
4

به منظور انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیونی پژوهش ابتدا باید بررسی شود ،آیا بین مقاطع ،ناهمگنی وجود دارد
یا خیر؟ برای این منظور آزمون  Fلیمر انجام میگیرد .در این آزمون ،فرضیه  H0یکسان بودن عرض از مبداها (داده های
تلفیقی) در مقابل فرضیه مخالف  H1ناهمسانی عرض از مبداها (روش داده های تابلویی) قرار میگیرد .چنانچه مشخص
شود که مقاطع مورد بررسی ناهمگن بوده ،استفاده از روش دادههای تابلویی مناسبتر است و در غیر اینصورت از
دادههای تلفیقی استفاده میگردد .برای برآورد الگو بر اساس دادههای تابلویی ،باید یکی از الگوهای اثرات تصادفی و
اثرات ثابت انتخاب شود .بدین منظور برای گزینش مناسب بین مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی آزمون هاسمن اجرا
میشود.
نتایج آزمون  Fلیمر برای مدل اصلی پژوهش نیز حاکی از آن است که احتمال آماره بیشتر از سطح خطای  2/24است و
بنابراین مقاطع مورد بررسی همگن بوده لذا استفاده از روش دادههای تلفیقی مناسبتر است.
جدول ( :)4نتایج آزمون  Fليمر و هاسمن
آماره آزمون

درجه آزادی

احتمال

نتيجه آزمون

نام آزمون
 Fلیمر

4/499

898 ,408

2/2222

روش دادههای تابلویی

هاسمن

91/170

1

2/2229

روش اثرات ثابت

بحث پژوهش
در نهایت جدول  4نتایج حاصل از برآورد الگوی اصلی پژوهش را ارائه میدهد .مقدار احتمال آماره  Fبرابر 2/22بوده که
کمتر از سطح خطای  2/24است و حاکی از معنادار بودن مدل رگرسیونی پژوهش میباشد .آماره دوربین -واتسون برای
مشاهدات آماری عدد  8/907را نشان میدهد و از آنجا که این عدد بین  8/4تا  0/4قرار دارد بیانگر عدم خود همبستگی
09
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بین متغیرهای پژوهش است .همچنین مطابق با نتایج جدول مقدار ضریب تعیین تعدیل شده بیانگر آن است که بیش از
 11درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل قابل توضیح است .به منظور آزمون فرضیه پژوهش و بررسی
معنادار بودن ضریب همبستگی میان متغیر وابسته (ظرفیت بدهی) و متغیر مستقل (محافظه کاری) از آماره  tدر سطح
خطای  2/24استفاده شد نتایج بدست آمده از این آزمون حاکی از آن است که ضرایب همبستگی میان متغیر مستقل و
متغیر وابسته مثبت میباشد ( )β1= 2/219و سطح معناداری به دست آمده برابر با  2/222بوده که کمتر از سطح خطای
 2/24میباشد بنابراین فرضیه پژوهش رد نمیشود .به عبارت دیگر ،محافظه کاری حسابداری بر ظرفیت بدهی شرکتها
تأثیر معنادار مثبت دارد.
براساس اطالعات ارائه شده در جدول  4ضرایب همبستگی بین متغیرهای کنترلی درجه اهرم مالی و بازده داراییها و
گردش دارایی و عمر شرکت به ترتیب  22218و  -22941و  22249و  -22211محاسبه گردید و سطح احتمال همه آنها
کمتر از سطح خطای  2/24است ،بنابراین جملگی متغیرهای کنترلی بر ظرفیت بدهی تاثیر معنادار دارند و درحالیکه
متغیرهای درجه اهرمی و گردش دارائیها بر ظرفیت بدهی تاثیر معنادار مثبت دارند با اینحال تاثیر متغیرهای بازده دارائیها
و اندازه شرکت منفی می باشد.
جدول ( :)4ضرایب و برآورد مدل رگرسيونی پژوهش
متغيـر

ضریب

انحراف معيار

آماره t

معنـاداری

DC

8/240

2/911

9/247

2/220

CONACC

2/219

2/281

1/108

2/222

LEV

2/218

2/280

9/874

2/228

ROA

-2/941

2/811

-1/118

2/222

ASSETTURN

2/249

2/209

9/981

2/228

FIRMSIZE

-2/211

2/822

-9/094

2/228

ضریب تعیین

2/997

ضریب تعیین
تعدیلشده

2/114

دوربین واتسـون

8/907

F

82/281

معنـاداری

2/222

نتيجه گيـری
در مـورد نتایج تجزیهوتحلیل فرضیه تحقیق ،بـا تـوجه به اجرای روشهای آمـاری مشروحه در ادامه خواهیم داشت:
فرضیه :بین محافظه کاری حسـابداری و ظرفیت بدهی رابطه معنی دار وجود دارد.
بـا تـوجه به برآورد مدل ،متغیـر محافظه کاری بـا ضریب مثبت  1درصد و مقدار  1/108 ،tو همچنین سطح معنـاداری
 2/222نشان میدهد ارتبـاط بین محافظه کاری حسـابداری و ظرفیت بدهی وجود دارد .و به دلیل معنیدار نبـودن
( )p=0.000و کمتـر بـودن از  2/24میتـوان ادعـا کرد که در سطح اطمینـان  74درصد ارتبـاط معنیدار وجود نـدارد در
نتیجه فرضیه در سطح اطمینـان  74درصد پذیـرفته می شود .این بدین معنـاست که محافظه کار حسـابداری بـا ظرفیت
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بدهی رابطه ای مستقیم دارد .در ایـران محافظه کاری بـا افزایش بدهی ،افزایش می یـابد .این مـوضوع از نظر تﺌوری
پذیـرفته شده و مشابه نتیجه تحقیقـات خارجی می بـاشد.
نتایج بدست آمده از این فرضیه نشان میدهد که ظرفیت بدهی مـوسسه ها در بـورس رابطه مستقیمی بر محافظه کاری
مـوسسه ها دارد .همچنین نتایج این فرضیه بـا نتایح تحقیق بنی مهد ( )8972که نشان داد محافظه کاری ارتبـاط
مستقیمی با بدهی ها دارد ،مشابه است.
پيشنهادات پژوهش
تأثیـر بـورس اوراق بهادار تهران ،در توسعه اقتصادی کشور انکارناپذیر است .وظیفه اصلی بازار بورس به حرکت انـداختن
مؤثر سرمـایهها و تخصص بهینه این منـابع میبـاشد که برای دستیـابی به این امر ،ضرورت وجود یک بـازار کارا
احساس میشود .ازجمله شرایط الزم برای وجود چنین شرایط ،بـاید اطالعات حسابداری بدون هزینه و بهطور مساوی در
دسترس کلیه معامله گران قرار گیـرد و معـامله گران برداشت نسبتاً یکسانی از اطالعات داشته باشنـد.
پيشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش
 پیشنهاد می شود که کارگـزاران مـوسسه ها با تـوجه به میزان ظرفیت بدهی هر شرکت ،خط مشی های مناسبی را
برای دوری از محافظه کاری پی ریزی کننـد.
 به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود به منظور اجتناب از سرمـایه گذاری ،در موسسه هایی با ظرفیت بدهی بالاستفاده
و به تبع آن خطر باالی نکول شرکت ،ظرفیت بدهی مـوسسه را ارزیابی کنند.
پيشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
پیشنهاد می شود برای مطالعات بعدی از روش های دیگری برای انـدازه گیـری محافظه کاری از قبیل واکنش بـازار و
عدم تقارن اطالعـاتی استفاده شود .همچنین از مدل باسو نیز برای گرفتن نتایج دقیقتـر می توان در کنار این مدل
استفاده کرد.
 پیشنهاد می شود رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ورشکستگی موسسه ها بررسی شود.
 پیشنهاد می شود تاثیـر سـایـر متغیـرهای مرتبط به مـوسسه بر نتایج این پژوهش بررسی شود ،برای مثال بررسی
تاثیـر سهامداران نهادی بر بین انـدازه و بدهی بـا محافظه کاری.
منابع
 بنی مهد ،بهمن ،)8972( ،محافظه کاری حسـابداری و بدهی ،مجله آینده پژوهی مدیریت ،شمـاره  ،11صـص -829
.802
 رحیمیـان ،نظام الدین ،صـالح نژاد ،حسن ،سـالکی ،علی ،)8911( ،رابطه میـان برخی سـازوکارهای حاکمیت شرکتی
و عدم تقـارن اطالعـاتی در مـوسسه های پذیـرفته شده در بـورس اوراق بهادار تهران ،بررسی هـای حســابداری و
حسـابرسی ،دوره  ،81شمـاره  ،41صص .11-98
 رضازاده ،جواد ،آزاد ،عبداهلل ،)8919( ،رابطه ی بین عدم تقارن اطالعاتی و محافظـه کـاری در گـزارش دهـی مـالی،
بررسی های حسابداری و حسابرسی ،دوره  ،84شماره  ،41صص .12-19
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