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 چکيده
شده در بورس اوراق  رفتهیپذ یشرکت ها یبده تیبر ظرف یحسابدار یمحافظه کار ریتاث یابیرد یپژوهش حاضر در پ

حصول  یدر راستا .باشد یم یمال نیشرکتها بحث تأم یمال رانیمد یشگیهم یاز دغدغه ها یکیباشد.  یبهادار تهران م
حذف  یشده در بورس اوراق بهادار تهران که با کمک الگو رفتهیپذ یشرکتهاشرکت از  97به هدف مذکور اطالعات 

 قیمدل تحقو با  یآورشرکت ها داده ها گرد نیا یبرا( 8971-8971طول دوره پنج ساله ) و در انتخاب شده کیستماتیس
 یابیرزا یو برا  (0222) نیاو ه یولیاز مدل گ یسنجش محافظه کار یآزمون شد. برا یمناسب آمار یبه کمک روشها

محافظه  یشرکتهانشان داد  قیتحق هیآزمون فرض جینتا( استفاده شد. 0227) الیفرانک گو یاز مدل قبل زین یبده تیظرف
 دارد. یمعنادار مثبت ریتاث یبده تیبر ظرف یو محافظه کارباالتر داشته  یبده تیکارا تر ظرف

 .الیمدل فرانک و گو ن،یاو ه یـولی، مدل گیلما نیتام ،یمحافظه کار ،یبده تیظرف: یديکل واژگان

 

 مقدمه
نهاد  یاتیوجوه عمل قیابتدا از طر هیسرما نیتام یدارند. کارگزاران برا هیبه سرما ازین شرفتیرشد و پ یموسسه ها برا

هند. بر اساس د یم حیترج ژهیرا به ارزش و یبده ریمس نیآورند و در ا یم یرو یخارج یکنند. آنگاه به بازارها یاقدام م
)استقراض( خود اقدام کرده و پس از اعمال مالحظات  یبده تیظرف یابیابتدا به ارز یمنطق عموم کارگزاران مال نیا

پرداخت اصل و  ییعدم توانا یبده شیخطر افزا نیکنند. عمده تر یم جادیا یبدست آمده، بده تیخاص تا سطح ظرف
 هیتسو دیبا یصادواحد اقت یبهره ده ییثابت، بدون توجه به توانا یت هاپرداخ نگونهیمقرر است. لذا ا دیفرع در سرس

حفظ  ن،یشود. عالوه بر ا یم یواحد اقتصاد هیعل یاقدامات حقوق ای یشود. هرگونه عدم پرداخت منجر به ورشکستگ
عمل  یبه گونه ا دیبا یبرخوردار است. واحد اقتصاد یادیز تیاز اهم زین یواحد اقتصاد یرقابت تیو موقع یانسجام مال

آن   ریو توسعه و نظا قیتحق یها نهیپرداخت وام، سود  سهام، هز یراهبرد یها یرگذا هیسرما یبرا یکند که وجوه کاف
 خواهد کرد. دیرا تهد یواحد تجار یوجوه سالمت مال نیدر فراهم آوردن ا ییرا در دسترس داشته  باشد. عدم توانا

به   یمال نیتأم یباال تیاهم لی. به دلباشد یم یمال نیشرکتها بحث تأم یمال نرایمد یشگیهم یاز دغدغه ها یکی
 یراهکارها افتنی یدر راستا یاریبس قاتیتحق شان،یو رشد ا تیتداوم فعال یشرکتها برا ازیمورد ن یصرفه منابع مال

مرتبط با  یها هیسعه دانش و نظرارائه شده و تو یاریبس یها هیرشرکتها انجام شده و نظ نهیبه یمال نیتأم یمناسب برا
 هینظر هی(. بر پا8917 ،یو نجف ی)کردستان باشد یم یو حسابدار یمال یمراجع حرفه ا یشگیمورد اقبال هم زیامر ن نیا

م 
چش

ت )
یری

مد
 و 

ی
دار

ساب
 ح

داز
ان

رم
ها

 چ
ره

دو
)

ره 
ما

ش
 

14 
  /

ان
ست

تاب
 

81
22

 
م(

سو
د 

جل
(

ص
ص

 /
81-

90
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 یتهایظرف شیو افزا یگذار هیخود جهت سرما ازیمنابع مورد ن یمال نیشرکتها جهت تأم رانیمد ،یمال نیسلسه مراتب تأم
 نیتأم یشرکت، برا یمنابع داخل یعدم تکافو لیکه اغلب به دل ندینما یرجوع م ی، ابتدا به منابع داخلشرکت یاتیعمل

عمدتاً از دو  یبرون سازمان یمال نی. تأمآورند یم یرو یبه استفاده از منابع برون سازمان ریناگز ازیوجوه مورد ن یکسر
مقاصد  یبهره برا نهیقابل کسر بودن هز لیاستقراض به دل که استفاده از باشد یم سریم سهاممنبع اخذ وام و صدور 

در  هایاز  بده یمتنابع ریدارد که وجود مقاد تینسبت به صدور سهام ارجح ،یبودن نرخ بهره پرداخت ارزانتر و یاتیمال
زمون و آ یبده تیظرف ی( با بررس0282رابطه لمون و زندر ) نیامر است. در هم نیا دیشرکتها مؤ هیساختار سرما

 ،یبده تیظرف یتهایمحدود ابیو در غ یبه منابع برون سازمان ازینشان دادند که در صورت ن هیساختار سرما یها هینظر
 یورشکستگ سکیر شیامر باعث افزا نیحال افراط در ا نیدارد. با ا تیبه انتشار سهام ارجح یبده قیاز طر یمال نیتأم

که  یحفظ کند در حال ندهیرا در آ یفعل ید سطح فروش و سودآورچرا که ممکن است، شرکت نتوان شود یشرکت م
به  یادیاعتبار شرکتها تا حدود ز ،یاتیعمل تی(. در کنار وضع8978 ،ی)تهران باشد یم شیبه پرداخت اقساط وامها جبورم

و  هیسرما بیترک نهیهوصول به نقطه ب یدر پ یمال اتیدر ادب هیساختار سرما یبحثها وابسته است. زیآنها ن هیساختار سرما
را تحت شعاع قرار  یواحد تجار کی تیفعال یها نهینامناسب همه زم هیسرما ختارسا باشد، یم هیساختار سرما یبرا یبده

 یورشکستگ تیو در نها سکیر شیشرکت، کاهش ارزش، افزا هیسرما نهیهز شیافزا رینظ یداده و منجر به بروز مسائل
شرکت و توان  یبده تیفظر نییشرکتها، تع رانیمورد عالقه مد یها از حوزه یکیاساس  نیخواهد شد. بر ا یواحد تجار

 باشد.  یم یبا مخاطره کم آت یریگ قرض

 

 پژوهش  نهيشيپ

کردند که در آن  فیتعر یاز نسبت بده یرا کسر یبده تیظرف( 0222) نگایو س نکویریو چ (8777) رزیساندر و ما ام،یش
 یبا بررس زین (8970) یدی. آبشت و سعبرد یم نیرا از ب یاز بده شتریفرصت استفاده ب ،یمال یورشکستگ نةیمقطع، هز

کرده و هدف از  فیشرکت تعر لةیبه وس یمال یبده جادیا ییشکل حداکثر توانا بهآن را  یداخل یشرکتها یبده تیظرف
و  یگذار هیسرما یمناسب از فرصتها آن، به استفاده یریبا بکارگ توان یکه م دانند یم یآن را ارائه راهکار یبررس

 انیجر ای یمال تیکه ظرف شود یمطرح م یزمان یبده تیاز به هدر رفتن منابع اقدام کرد. مفهوم ظرف یریجلوگ نیهمچن
 زانیشرکت و م یسقف مناسب بده نییراستا تع نیباشد. در ا هیساختار سرما نییتع یمبنا یبده جادیشرکتها در ا ینقد
 برخوردار است. ییبسزا تیاز اهم یآت یریگ قرض تیظرف

 ریاند نظ بوده یو خارج یمختلف داخل قاتیهستند که موضوع تحق رگذاریشرکت تأث یبده تیبر ظرف یمختلف یفاکتورها
 و یدیسع رینظ یداخل قاتیحال در اغلب تحق نیبا ا (.0289( و ژانگ )0221(، کانتر )8777) ناندی(، فرد8791) رزیما

 یشرکت مورد بررس یبده تیبازار بر ظرف تیو نوع صنعت و وضع شرکت یاتیعمل یتهایفعال تیماه ریتأث (8970آبشت )
 یشرکت در بازارها یبده تیبر ظرف رگذاریتأث یاز فاکتورها گرید یکی رسد یبه نظر م حال نیقرار گرفته است. با ا

به اطالعات  یمال یمشارکت کنندگان در بازارها کسانی یو عدم دسترس یاطالعات یوجود نابرابر لیبه دلباشد.  هیسرما
به ارائه اطالعات هدفمند به قصد مطلوب  نشان  تیریسو و تالش مد کیاز ارائه اطالعات نامتقارن  یطبق تئور کسانی

 هیعموما سرما ،یندگینما یتحت کنترل خود طبق ئتور یواحد تجار اتیعمل تیریو نحوه مد یاتیعمل تیدادن وضع
 تیریکنند که مد یشده از طرف شرکت نداشته و اغلب فرض م  هیارقام و اطالعات ارا یبه درست یادیتماد زگذاران اع

نشان  نانهیپاداش باالتر به حالت خوشب افتیخود و در یمباشرت فیوظا یفایاطالعات را با هدف بهتر نشان دادن نحوه ا
مراجع  تیریمد ینیخوشب نیاده شده است. جهت کاستن از انشان د یمتورم تز از حالت واقع یداده و اغلب سود حسابدار

 یاستانداردها نیداشته و تدو یا ژهیو دیتاک یارائه محافظه کارانه حسابدار تیو رعا اطیبه کاربرد احت یحرفه ا
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 یآزمون تجرب یهدف در پ نیبا ا زیشود.  پژوهش حاضر ن یم تیحما یاز محافظه کار یمعقول یبا درجه ا یحسابدار
از واکنش  یشرکت ناش یبده تیظرف شیافزا افشا شده به شکل محافظه کارانه و العاتاط انیم یدار یجود رابطه معنو

 یمحافظه کار تیکه با رعا ییشرکتها ایآ نکهیاست و ا یدر ارائه اطالعات حسابدار یمحافظه کار تیمثبت بازار به رعا
 یمال تیو وضع اتیدرباب عمل یرواقعیغ و زیائه اطالعات اغراق آمگذاران در باب ار هیسرما یبا کاستن دغدغه و نگران

 تیآن در ظرف جیشده که نتا یبده یمال نیتأم نةیکاهش هز  تیو در نها شانیا یشرکت موجبات کاهش بازده درخواست
 تیرعا یبا سطح باال یکه شرکتها رود یراستا انتظار م نیشود؟ در ا  یم یمذکور متجل یشرکتها یریگ  وام یباال

برخوردار باشند. در واقع  زین یباالتر یریگ  وام تیاز ظرف یکنندگان منابع مال نیجلب اعتماد تام هتبه ج یمحافظه کار
شرکتها انجام  یباالتر بده تیبر ظرف یمحافظه کار تیرعا راتیدر ارتباط با تأث یپژوهش به منظور فراهم آوردن شواهد

 یاتیعمل یفاکتورها ریتأث یبه بررس یبده تیظرف وزهدر ح یو خارج یشده داخل انجام قاتیاست. عمده تحق رفتهیپذ
  یکاربر ریتأث یکه به بررس یقیبه تحق یبررس نیح نیاند و محقق  شرکت پرداخته یریگ  قرض تیظرف یشرکتها بر رو
در  یقاتیخالء تحق داخل کشور برخورد ننموده است و وجود ژهیشرکت باشد به و یریگ قرض تیبر ظرف یمحافظه کار

 جیالزم را داشته و نتا یسودمند ،یرا متقاعد کرد که انجام پژوهش حاضر ضمن داشتن نوآور سندگانینو رابطه، نیا
 آورد. یمرتبط را فراهم م ینظر یبسط مبان موجبات تواند یپژوهش م

 

  یبده تيظرف

فرض کرد که  یبنگاه اقتصاد یریگ از  قرض یرا مطرح و آن را سطح یبده تی( مفهوم ظرف8711) رزیبار ما نینخست
 گذاران هی. سرماافتیشرکت کاهش خواهد  یهایشود، ارزش بازار بده شتریاز آن مقدار ب یاز محل بده یمال نیاگر تأم

و  یگذار هیسرما ماتیو تصم تیریمد یمباشرت فهیوظ یفاینحوه ا یابیارز نیدهندگان شرکت ح و بالقوه و اعتبار یفعل
در  شانیا ییآنها در باب توانا یمال یریپذ شرکتها به انعطاف عملکرد جیو نتا یمال تیدر کنار توجه به وضع ،یهاعتبارد

 نیدارند. به هم یا ژهیتوجه و زیناخواسته ن یدادهایرو یانهایو اجتناب از ز یسودآور رمنتظرهیغ یاز فرصتها یریگ بهره
 یاعمال خط مش قیاز طر زین گرید یا و دسته یوجه نقد کاف یگهدارن استیس یریبا به کارگ رانیاز مد یمنظور گروه

در حفظ  یسع ،یمازاد بده تیظرف یو نگهدار یریگ  وام و قرض ادیبر عدم اخذ ز یمبتن یکارانه بده محافظه
 یداخل یمال یریپذ انعطاف یاجزا نیارتباط متقابل مهمتر ی( با بررس0280) چوخود دارند.  یداخل یمال یریپذ انعطاف

 تینشان داد که ظرف 0221تا  8772 یدر طول سالها یمالز یشرکتها ینگهداشت منابع نقد زانیو م یبده تیظرف
 کیبه عنوان  زین یدمنابع نق نیاست، همچن یسطح نگهداشت منابع نقد ینیب شیعامل مؤثر در پ کیبه عنوان  یبده

و  یریپژوهش پ جیچو، نتا قیمشابه تحقاست.  یمالز یشرکتها یبده تیظرف ینیب شیعامل مؤثر در پ
 نییاز عوامل مؤثر در تع یکیبه عنوان  زین یاز آن بود که سطح نگهداشت منابع نقد یحاک زی( ن087؛8971همکاران)

نشان  یبده زانیم یآزاد رو ینقد یانهایجر ریتأث یبا بررس زی( ن8777) ناندیو فرد ی. جگباشد یشرکتها م یبده تیظرف
و عالقه به  لیتما نیو ا شود یم شتریب یاعتباردهندگان به اعتبارده لیوجوه نقد آزاد شرکتها، تما شیافزا دادند که با

از  یمال یریانعطافپذ تیحارج انگری( که ب0288) سیپژوهش دن جی. صرفنظر از نتاشودیمنجر م یبده زانیم شیافزا
 تیظرف یو نگهدار یمطلوب بده تیظرف نییست، تعوجوه نقد ا ینگهدار قیاز طر یمال یریبر انعطافپذ یبده قیطر

. مون و باشدیشرکتها م رانیمد یشگیهم یاز دغدغه ها یکی ینشده آت ینیب شیپ یمال یازهاین نیتأم یبرا یمازاد بده
نسبت به  یبده یباال تیبا تعهد کمتر پرداخت و ظرف یاشاره نمودند که شرکتها ود( در پژوهش خ0284) گلیو

را که به  یها ییگذار هیبرخوردار هستند تا سرما یآت استقراض یبرا یشتریب لیاز پتانس ن،ییپا یبده تیرفبا ظ یشرکتها
. دهد یم یرقابت تیدر طول زمان به آنها مز یژگیو نیکنند و ا یمال نیتأم شوند، یم یعنوان فرصت رشد شرکت تلق
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 یت باالیبا ظرف یکرد و نشان داد که شرکتها دییتأ یریپذ و انعطاف یبده تیظرف انیرابطه مثبت م (8970) یمستشار
آن به  یریبا بکارگ توان یاست که م ییاز راهها یکی یبده تیظرف نییدارند. تع زین ییباال یریپذ قدرت انعطاف یبده

  منکوتریاز به هدر رفتن منابع اقدام کرد. هس و ا یریجلوگ نیو همچن یگذار هیسرما یاستفاده مناسب از فرصتها
 یاستفاده نشده، برا یبده یباال تیبا ظرف یشرکتها داد یفراهم کردند که نشان م یخود مدارک قی( در تحق0281)

نظام عرضه و تقاضا در بازار  نی. همچنکنند یم یو انتشار بده شتریخود اقدام به استقراض ب یآت یگذار هیفرصت سرما
( از منظر عرضه عنوان 0221( و کانتر )8791) رزیما یمال نیدر تأم یاستفاده از ابزار بده یبرا یریگ میبر تصم زین یبده

که  ییو شرکتها (آنهاست ندهیآ یگذار هیسرما یتابع فرصتها شتریکه ارزش آنها ب ییشرکتها) یرشد یکردند که شرکتها
داشت.   دخواهن یاز محل بده یمال نیتأم یبرا یکمتر یمواجه هستند، تقاضا یشتریبا ابهام ب ینقد انیجر جادیدر ا
عامل  زیشرکت مذکور ن تیاحتمال تداوم فعال شیدر افزا یمال نیتوسط خود شرکتها قبل از تأم یظرف بده یبررس
 یمال نیبرنامه تأم توانند یم گذار هیسرما ،یگذار هیدر هر فرصت سرما یبده تیحداکثر ظرف ینیب شیاست. با پ یمؤثر

از  یکه شرکت یخود را آغاز کنند. زمان یتهایفعال  ها،یدر بازپرداخت بده ینناتوااحتمال  نیکنند و با کمتر یخود را طراح
جهت در معرض  نیآن است که از ا دیدر سررس یبده یها موظف به بازپرداخت اصل و بهره کند، یاستفاده م یبده

د  با مشکل روبرو بوده خو یهای(. چنانچه شرکت در بازپرداخت بده0289ژانگ ) ردیگ یقرار م یورشکست اینکول  سکیر
سودآور و  یدر فرصتها توانست یکه در شرکت م یگونه منابع نیندارد، بد ها نهیپوشش هز ینقد الزم را برا انیو جر
خواهد داشت.  یکالن اقتصاد یشاخصها یرو یمنف ریشود به هدر رفته و در سطح کالن، تأث یگذار هیسرما نیآفر ارزش

(. 8970 و آبشت، یدیسع) دهد یقرار م یطیشرا نیشرکتها را در چن ت،یاز ظرف شیب یهبد جادیا ایاز حد  شیاستقراض ب
 یبده تیبه ظرف یتوجه یب ،یمال یوقوع بحرانها یاز علل اصل یکیگزارش کرد که  یقیتحق یط یاریرابطه بخت نیدر ا

به  رندگانیگ وام توسط وام زپرداختاوامها به اوراق بهادار و عدم ب لیو بحث کرد که پس از تبد باشد یوام م تیو ظرف
وام  یخواهد کرد. رتبه اعتبار تیسرا یاقتصاد یبخشها ریبحران به بانکها و سپس سا ،یاز وام بانک یعلت استفاده افراط

خصوص لمون و زندر  نیدارد. در ا یریگ وام تیظرف زیبر نرخ بهره مطالبه شده توسط وام دهنده و ن یادیز ریتأث رندهیگ
باال به  یرتبه اعتبار یدارا یشرکتها نشان دادند که شرکتها یبده تیرا بر ظرف یرتبه اعتبار ریتأث یبا بررس (0229)

 یبا رتبة اعتبار یشرکتها یاریکه در موارد بس یدر حال شوند، یدچار نم یبده جادیدر ا تیو محدود یبده تیکمبود ظرف
خوب امکان  یرتبة اعتبار یدارا ینشان داد که شرکتها ی. واند هشد یمال تیخود دچار محدود یمال نیتأم یبرا نییپا

کردند  انیب ،یبده تیظرف ی( با بررس8972) یاریبخت زیرا دارند. در داخل کشور ن یبده یاز ابزارها یشتریاستفاده ب
اردهنده اعطا . اعتبار را اعتبردیگ یاست که از طرف اعتباردهنده به بدهکاران تعلق م ینوع اعتبار کی یبده تیظرف

شرکت از  یریگ قرض تیظرف یریرپذیتأث انگریحوزه ب نیانجام شده در ا قاتی.  تحقشود یو از بدهکاران گرفته م کندیم
 تیبر ظرف ینهاد تی( نشان دادند که مالک0289) نسنتیو و یچلی. مباشد یم یطیو مح یو شرکت یصنعت یرهایمتغ
و   تیساختار مالک نیکه ب افتندی( در888،؛0281و التروس  ) یدالبراسلر ایشرکتها مؤثر است. مارچ شتریب یریگ وام

 ی( حاک0289) توتهیو ب ییپژوهش رجا جیحال نتا نیارتباط مثبت معنادار وجود دارد. با ا یبده تیظرف یاهرم یشاخصها
اثر  یبا بررس زین( 8970و آبشت ) یدیباشد. سع یم یبده تیو ظرف تیساختار مالک انیم دار یاز عدم ارتباط معن

ثابت به  یینسبت دارا یرهایمتغ نیشرکتها، نشان دادند که ب یبده تیظرف یبر رو یو مال یاتیمختلف عمل یفاکتورها
 یارتباط معنادار یبده تیدوره قبل و ظرف یارزش روز شرکت، مبلغ فروش، نوع صنعت، و نسبت بده ها،ییجمع دارا

 هیسرما نهیمازاد شرکتها و هز یریگ وام تیظرف انیم یرابطه معنادار منف زی( ن8971و همکاران ) ییوجود دارد. پور رضا
 نهیهز توانند یمازاد خود م یریگ وام تیظرف شیداخل کشور را گزارش نمودند و نشان دادند شرکتها با افزا یشرکتها

( با 0289و همکاران ) این بیط تیدهند. در نها شیشرکت را افزا یبازده بیترت نیخود را کاهش داده و بد هیسرما
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فراهم کردند که نشان  یشده در بورس تهران مدارک رفتهیپذ یشرکتها یریگ وام تیبر ظرف یتمرکز مشتر ریتأث یبررس
 تیباال ظرف یبا تمرکز مشتر یآنها دارد و شرکتها یریگ وام تیبر ظرف یمنف ریشرکتها تأث یتمرکز مشتر داد یم

 دارند. ینییپا یریگ قرض
 

 یکار محافظه فیتعر

 ینیب شیرا پ یبهره ا چیهضرب المثل  قیاز طر یطور سنت به 8701در سال  سیتوسط بل یدر حسابدار یکار محافظه
حسابداران  لیصورت تما به یتجرب اتیضرب المثل در ادب نیاست. ا شده فیتعر کن ینیب شیرا پ یها انیتمام ز ینکن، ول

( 8779شده است. باسو ) ریعنوان سود( تفس اخبار بد )به ییشناسا یابر یریپذ دیئاز تا یبه درجه باالتر ازیدر صورت ن
برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با میزان  یریپذ دتائی از باالتری را گرایش حسابداری به الزام درجه یکار محافظه

 ییهادارا جهیوام و درنت نمایی به کمموضوع منجر  نیالزم برای شناسایی اخبار بد تعریف کرده است. که ا یریپذ دیتائ
 یشده )ارزش دفتر گزارش یها یی، انتظار کمتر بودن خالص ارزش دارارا یکار ( محافظه8774.  فلتهام و اولسن )یشودم

که در اثر  شود یفرض م گرید عبارت . بهداند یها م موسسه در دوره بلندمدت از ارزش بازار آن کی( توسط ها ییدارا
 نیآن خواهد بود. طبق ا یاز ارزش دفتر شتریشده ب گزارش یها ییارزش بازار دارا ،یحسابدار یکار محافظه یریکارگ به

مثبت از  یانتظار خالص ارزش فعل جادیباعث ا ها یگذار هیسرما ییشده در شناسا تمام یاز بها یریبهره گ ف،یتعر
ها برآورد شده باشند. بر  کمتر از ارزش آن ها یگذار هیسرما نیگران انتظار دارند که ا لیتحل رایخواهد شد. ز یگذار هیسرما

 یوجود دارد، آن روش یچند روش گزارش ده ایدو  نیدر انتخاب ب یواقع یدیکه ترد یدر موارد دگاه،ید نیاساس ا
 دگاهیداز  یکار محافظه فیبه توص فیتعر نیاثر مطلوب بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد.  ا نیانتخاب شود که کمتر

 دگاهیاست. در د انیترازنامه و وام و ز یبیترک دگاهید هیبر پا یکار در مورد محافظه گرید فیتعر .پردازد یم یا ترازنامه
درآمد  رتریشناخت د قیشده از طر است که منجر به کاهش وام انباشته گزارش یمفهوم حسابدار کی یکار سوم، محافظه
نهاد  یفن تهیکم (.8911 ،یمهد و باغبان ی)بن شود یم یبده یباال یابیو ارز ییدارا نییپا یابیارز نه،یهز تر عیو شناخت سر

 از بسیاری بر ناپذیر اجتناب ای گونه به که ابهاماتی با مالی هایصورت کنندگان هیکه ته یکندم انی( ب8911) رانیا یحسابرس
احتمالی  دیهامات شامل قابلیت وصول مطالبات، عمر مفکنند. نمونه این ابیو شرایط سایه افکنده است، برخورد م دادهاروی

. چنین مواردی با رعایت احتیاط در میباشد رفته فروش کاالی ضمانت به مربوط ادعاهای میزان و تعداد و ثابت هایدارایی
مراقبت  زا ایعبارت است از کاربرد درجه اطاحتی. میشود بررسی ها آن میزان و ماهیت افشای با همراه و مالی هایصورت

 شتریب ها ییدارا ایکه درآمدها  یا گونه است، به ازیابهام موردن طیدر شرا یحسابدار یبرآوردها یکه در اِعمال قضاوت برا
محصول ابهام دانست.  یتوانرا م یکار درواقع محافظه کمتر از واقع نشان داده نشوند. ها یبده ای ها نهیاز واقع و هز

. ازنظر این کمیته، اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد برند یرا به کار م یکار وبرو شوند، محافظهر مهرگاه حسابداران با ابها
 عمداً را ها هزینه و هاو درآمدها را عمداً کمتر از واقع و بدهی ها ییگردد یا دارا یرضرورغی ذخایر یا پنهانی های اندوخته

 مالی، محافظه یها صورت کنندگان هتهی دیدگاه از. میشود طرفی بی ضنق موجب امر این زیرا دهد، نشان واقع از بیشتر

حسابداری که به یکی از موارد  شناخت کندتر  ی شده رفتهیپذ های روش از روشی انتخاب برای است کوششی کاری
 فظه(. هدف محا8919ها منتج شود )شباهنگ،  یبده شتریو ب هاییکمتر دارا یابیها و ارزش نهیتر هز عیدرآمدها و سر

 مالی های صورت از کنندگان استفاده سایر و گذاران سرمایه سوی از نادرست های گیری تصمیم از جلوگیری کاری
 شوروزی) کرد تلقی وام واقع از بیش گزینش منظور به مدیران های انگیزه کنترل برای سازوکاری را کاری محافظه. است

عـامل  1و  دانـد یم یعلل اقتصـاد ،یمـال یرا در گـزارش ده یکار همحافظ شهی( ر0220(. واتز )8919 ،یو خاندوز
 ـاتیداند.  ه یم یبه محافظه کار شیرا غلت گرا  یاتیمال حیتوج ،یقانون حیتوج ،یحقوق یدعاو هیتوج ،یقرارداد حیتوج
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 یکار اطالعـات از محافظه یفیک یها تیمراتب خصـوص  در سلسله (FASB) کایآمر یمـال یاستانـدارد حسـابدار
 کیعنـوان  را به یکار شمـاره دو محافظه هیـانیب یحسـابدار میامـا در فهرست مفاه ـاورده،یبه عمل ن یذکر یحسـابدار

کرده است.  در کشور مـا،  یدر مقـابل ابهامـات مـوجود تلق زیآم ـاطیرا واکنش احت یکار مطرح نمـوده و محافظه ثاقیم
 یکار محافظه ،یگـزارش ده ینظر میدر بخش مفاه ـران،یا یتانـدارد حسـابدارـوست اسیدر پ ،یحسـابرس یفن تهیکم

اتکا   قـابل یفیک ـاتیخصـوص یاز اجزا یکیعنـوان  و آن را به شنـاسد یم تیبه رسم ـاطیاحت یعنی گرید یرا بـا لفظ
 رفتهیاصول پذ ینف یآن، پنهانکار به ینانیاز نااطم یناش ی. عمده انتقادات وارده بر محافظه کاردینمـا یم یبـودن معرف

خوش  یـامدهاینبـودن پ یمسـاو لیحال  به دل نیباشد.  با ا یکردن آن م ادهیبودن سازو کار پ یو ذهن یشده حسابدار
 یـاتیعمل یها نهیو هز ها یو ثبت بده یگذار ارزش یبرا یقـواعد حسـابدار انـدازه، از  شیب ینیدر مقـابل بدب ازحد شیب

 یـاتیـرعملیو غ یـاتیعمل یو درآمدها ها ییو ثبت دارا یگذار ارزش یبرا یبـا قـواعد حسـابدار دینبـا یـاتیملـرعیو غ
بـازار  یها برآورد کرد. ارزش تـوان یرا نم یـاتیـرعملیامـا درآمد غ تـوان، یرا م یـاتیـرعملیغ یها نهیبـاشد. هز کسـانی

 تـوانـد یشده بـاشد، نم تمـام یاز بها شیشود امـا ب ییشنـاسـا تـوان یم اشد،شده بـ تمـام یچنـانچه کمتـر از بها
 یبند میعمدتا به دو دسته تقس یمحافظه کار باشد. یم یمدافعان کاربرد آن در حسابدار لیشود. عمده دال ییشنـاسـا

شده  خوانـده زینـامشروط ن یکار همستقل از اخبـار و محافظ یکار است که محافظه یدادیرو شیپ یکار محافظه .شود یم
که وام را  شود یم ینـاش یحسـابدار یآن دسته از استانـداردها یـریکارگ از به یدادیرو شیپ یکار است. محافظه

و  قیو تحق یغاتیبدون درنگ مخارج تبل ییمثال، شنـاسـا ی. براکاهنـد یم ،یجار یمستقل از اخبـار اقتصـاد یا گونه به
نـوع است.  نیها مثبت بـاشد، از ا مـورد انتظار آن یآت ینقد یها ـانیجر که یدرصـورت یحت نه،یهز وانعنـ تـوسعه به

مشروط و  یکار وابسته به اخبـار، محافظه یکار است که محافظه یدادیپس رو یکار محافظه ،یکار محافظه گرینـوع د
مـوقع تـر اخبـار بد  به ییبه مفهوم شنـاسـا یدادیروپس  یکار شده است. محافظه خوانـده زیوام ن یعدم تقـارن زمـان

انجام  یدر پ یارزش بـازار، حذف سرقفل ـایشده  تمـام یمثال، قـاعده اقل بها ینسبت به اخبـار خوب در وام است. برا
 .ستنـدنـوع ه نیاز ا ،یاحتمـال یدر مقـابل بهره ها یاحتمـال یها ـانینـامتقـارن ز ییتست کاهش ارزش و شنـاسـا

 

 پژوهش  یروش شناس

 یکه دارا ییگذارد موسسه ها یم ریموسسه ها تاث یمال یاست که در صورتها یعوامل نیاز مهمتر یکی یکار محافظه
نشان  شتریرا ب نهیدرآمد را کمتر و هز یحسابدار یها هیاز رو یریکنند با بهره گ یم یهستند سع یباالتر یمحافظه کار

 نییپا ایباالتر  یمهم است تا بتوانند با توجه به محافظه کار اریبس گانذاران و اعتباردهندگ هیسرما یامر برا نیدهند که ا
و  یحسابدار یمحافظه کار انیدهند که م ینشان م قاتیتحق کنند. یخود را عمل یاقتصاد ماتیتر موسسه ها تصم

 (.8972مهد،  یدارد )بن یمیموسسه رابطه مستق یها یبده

به انتقال اطالعات و  لیما ،ینشان داده اند که کارگزاران موسسه ها در موقع بحران مال یرپژوهشگران حسابدا یبرخ
سارا  تیچی؛ و0282و همکاران،  دلی)ب کنند یریاز کاهش ارزش جلوگ له،یوس نیهستند تا بد هیاخبار خوب به بازار سرما

 (.0282وانگ، 

در قراردادها،  یعلل، به وجود مسئله مخاطره اخالق نیا ارائه شده است. از جمله یمحافظه کار یبرا یگوناگون علل
سبب خواهد شد  طیشرا ریی(. تغ0229اشاره کرد )واتس،  یاتیمال یها زهیو انگ یاسیس یها نهیهز ،یدادرس یها نهیهز
 یباعث خواهد شد تقاضا برا جهیباشد که در نت متفاوتگوناگون  یاز علل در موسسه ها کیو ضرورت هر  نهیزم

 زانیم رییکرده اند که با تغ یرا معرف یگوناگون یرهایکند. محققان متغ رییگوناگون تغ یموسسه ها نیدر ب یفظه کارمحا
 (.0229خواهد کرد )خان و واتس ،  رییتغ یمحافظه کار یتقاضا برا تیاز ضرورت و اهم کیهر 
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 یدر )قابل اتکا بودن( معرف ینهاد حسابرس یفن یا تهیدارد. در کشور ما کم یخیسابقه تار یدر حسابدار یکار محافظه
ها  یبده ای هاییدارا یدر ارزش گذار یو ابهام است. هرزمان که حسابدار نانیمحصول عدم اطم یکند. محافظه کار یم

 نیبـا تـوجه به مـوارد مذکور ا (.8912پناه ببرند )مجتهد زاده،  یکاربه محافظه  توانندیشوند م یبا  ابهام رو به رو م
 ـایدارد  یـریمـوسسه ها تاث یبده تیبر ظرف یحسـابدار یمقدار محافظه کار ـایپاسخ است که آ نیژوهش خواهان اپ
 یمحافظه کار نیب است دهیگرد نیتدو ریز هیآن فرض ینظر یو مبان قیبا توجه به اهداف تحق قیتحق نیا در ـر؟یخ

 دار وجود دارد. یرابطه معن یبده تیو ظرف یحسـابدار

 یها دهیپد ای طیکردن شرا فیوصکه هدف آن ت لیدل نیبه ا یفیوصاست. ت یو همبستگ یفیوصاز نوع ت قیتحق روش
 نیرابطه ب قیدر تحق نکهیا لیبه دل یو همبستگ بـاشد یمـوجود م طیشرا شتـریشنـاخت ب یاست و برا یمـوردبررس

ورس اوراق بهادار پرداخته در ب ـرهایابط متغرو یبررس هب رایاست. ز یکاربرد قیهدف تحق نیاست و از ا ـرهایمتغ
 شده است.  استفاده ـرهیچنـد متغ ونیاز رگرس قیتحق هیجهت تست فرض قیتحق نی. در اشود یم

مربـوط به  یها شده و داده  در بـورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده  ـرفتهیپذ یاز مـوسسه ها یاسـاس تعداد نیا بر
 ـردیگ یقرار م یآمـار لیتحل و  هیمـورد تجز ـرهایمتغ ـانیو رابطه م شود یم یجمع اور 71تا  71 لهایها در طول سـا آن

 . بـاشد یها م بـانک و یمـال یگر واسطه یاز مـوسسه ها ریبه غ

 یمـوسسه ها هیشامل کل قیتحق نیا یاردر بورس جامعه آم شده  ـرفتهیپذ یمـوسسه ها ـانیها از م نمـونه انتخاب
 :شود یانجام م ـریز یـارهایاوراق بهادار تهران بـا در نظر گرفتن مع ـریدر بـورس اوراق بهادار تهران، غ شده تهـرفیپذ

 ـرفتهیپذ یدر فهرست مـوسسه ها8/8/8971 خیقبل از تار دیامطالعه ب وردنام موسسه م ق،یپوشش دوره تحق جهت 
 شده بـاشد. در بـورس اوراق بهادار درج شده 

 ها را به  مطالعه داده مـورد یوسسه هام ،8971ال س انیتا پا 8971ال س یاله از ابتداس  دوره پنج کی یبرا حداقل
 د.در دسترس بـاشن قیتحق یـرهایمتغ یاطالعـات در تمـام نیبـورس ارائه کرده بـاشد و ا

 امله قرارگرفته باشد و ورد معمستمر داشته و سهام آن م تیالفع قیتحق یاندوره زم یمطالعه ط مـورد یها وسسهم
 د.ماه نداشته باشن 1از  شیب یامالتوقفه مع

 یالسال م رییتغ ای تیالفع ـرییتغ عیابه جهت همگن بودن در صن قیتحق یدوره زمـان یمطالعه ط وردم یها وسسهم 
 د.اشنداده بن
 اشنـد.بها ن و بانک یا مهیو ب یالم یگر واسطه نگ،یهلد یـوسسه هامطالعه جز  وردم یها وسسهم 
در بورس مراجعه نموده و پس از  شده  ـرفتهیپذ یوسسه هابه گروه م قیتحق هیوط به فرضمرب یها داده یجمع آور یبرا

ها و محاسبه  داده عیورس و تجمنهاد ب یاتاطالع یها انکو ب پرداز رینرم افزار تدب قیاز طر ازین ات مـورداستخراج اطالع
 فیتعر. استفاده شده است وزیویاز نرم افزار ا ها هیفرض لیتحل و  هیتجز یو برا کسلانرم افزار  یها وندر ست رهایمتغ
 است: ریبه شرح ز قیتحق یها هیشده در فرض ارائه یرهایمتغ یاتیعمل

 

 رهايو متغ هيتست فرض مدل

 :(8رابطه )

    SizeverAssetTurnoROALEVCONACCDC 543210 

tiDC  tدردوره iشرکت  یبده تیظرف: ,
tiConAcc  tدر دوره  i: محافظه کاری  شرکت ,

tiLEV  tدر دوره  i: درجه اهرم مالی شرکت ,
tiROA  tدر دوره  i: بازده دارائیهای شرکت ,
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tiverAssetTurno  tدر دوره  i: نسبت گردش دارائیهای شرکت ,
tiSize  tدر دوره  iکت : اندازه شر,

0Bضریب ثابت مدل : 

3B2وB  1وB: ضرایب مدل 
: سایر عوامل باقیمانده 

   

 وابسته ريمتغ

 شده ینیب شیپ هیاز ارزش تصف یریا بهره گکنـد که ب یم ـانیوسسه را باستقراض م تی: حداکثر ظرفیبده تیظرف
 (.8771)برگر  و همکاران،  شود ی)به جز وجه نقد( محاسبه م ها ییدارا

 (0) رابطه

 ها       یی(/کل دارازاتیآالت و تجه نیکاال+امـوال، مـاش ی+مـوجودیـافتنیدر ی= )حسـابها یبده تیظرف

  

 مستقل ريمتغ

و  یـولیاز مدل گ ،یحسـابدار یمحافظه کار نـدکسیا یـریانـدازه گ یحاضر برا قی: در تحقیحسـابدار یکار محافظه
 یمدل تمـامـا اطالعـات حسـابدار نیبـوده است که اطالعـات ا نیانتخاب ا زهی( استفاده شده است. انگ0222) نیه

احمد  قی)مـاننـد تحقانجام شده در خارج  قـاتیتحق شتـریبدر دستـرس است و  ـرانیدر ا یبـوده است که به راحت
بر اسـاس مدل مزبـور به  یمحافظه کار نـدکسیمدل استفاده نمـوده انـد. ا نیاز ا زی(( ن0229( و قـوانگ )0222)

 شود. یمحاسبه م ـریصـورت ز

)1(                                                                 (          9) رابطه



TotalAsset

DECFONI
CONACC                                                              

NI:؛ سـودCFO: ؛  یـاتینقد عمل ـانیجرDE: استهالک؛  نهیهزTotal Asset: ها ییارزش کل دارا. 

 مـوسسه است. شتـریب یکار محافظه ـانگریکوچکتر ب بیضرا ـریمقـاد

 .شود ی( استفاده م0222) نیو ها یـویروش گ یبر مبنـا یکار پژوهش از محافظه نیا در

 یحسـابدار یدر درجه محافظه کار ـرییاز تغ ینـدکسیتـوانـد ا یم ی( رشد اقالم تعهد0222) نیاو ه یـولیگ دهیعق به
کاهش  یدر آن صـورت محافظه کار ـابد،ی شیافزا یاگر اقالم تعهد گرید یـانیدوره بلنـد مدت بـاشد. به ب کیدر طول 

شود.  یضرب م کی یدر عدد منف یاقالم تعهد یمحافظه کار ـراتییجهت تغ نییتع یرو برا نیعکس. از او بر ـابدی یم
بهره  نـدکسیکاال و ا یو مـوجود یـافتنیدر یدر حسـابها ـراتییتغ ـرینظ یتـوانـد بر اقالم تعهد یاز انجا که فروش م

 قیتحق یـرهایتغکنتـرل به م ـریبه عنـوان متغ ییانسبت فروش به جمع دار قیتحق نیاثر گذار بـاشد، لذا در ا یده
همگن کردن اطالعات  یبرا نیو همچن یمحافظه کار ـراتییو تغ یکنتـرل تـورم بر اقالم تعهد یاضافه شده است. برا

 شده است.  میها تقس ییبر جمع دارا قیتحق یـرهایگونـاگون، متغ یدر سطح مـوسسه ها بـا انـدازه ها

 

 یلرکنت یرهايمتغ

مدت و   پرداخت تمـام تعهدات خود در کوتاه یمـوسسه برا ییتـوانـا یـریگ انـدازه یشده برا  : نسبت استفادهیالم اهرم

  (.0221، ـریبلنـدمدت است )کاسم

 .شود ی( استفاده م0280) نـایو نـاتمـا یاز روش نـاگروه ـریمتغ نیمحاسبه ا یبرا

                                                                        (                1رابطه )
TotalAsset

litiesTotalLiabi
LEV                                             

Total Liabilities :ها یارزش کل بده 
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)که  :شود یه م( استفاد0284) یو فاچروروز یاز روش پادمـاوات ها ییمحاسبه نرخ بـازده دارا ی: براها ییدارا بـازده

 (ها ییسود بر ارزش کل دارا میحاصل تقس

                                                                                           (        4رابطه )
TotalAsset

NI
ROA                                                                       

  .(8972مهد،  ی)بن هر شرکت یی: عبـارت است از نسبت فروش به جمع داراها ییدارا گردش

 (.0288،  یـانتیجیو و نیمـوسسه ها بر اسـاس انـدازه ) بـاهاد یبنـد : طبقهشرکت انـدازه

 . دشو یاست، استفاده م ها ییکل دارا یعیطب تمی(، که لگار0280) یـانتیـویاز روش د ـریمتغ نیمحاسبه ا یبرا

TotalAssetLogNaturalFirmSize)(                                                                (           1رابطه )    

                                      

 پژوهش  یها افتهی

و خالصه نمـود، آمـار  را پردازش کرده شده  یاطالعـات جمع اور تـوان یها م آن لهیوس  را که به ییها روش ،یطورکل به
و هدف از آن  پردازد ینمـونه م ـایجامعه  فینـوع آمـار صرفاً به تـوص نی(. ا8919)عـادل آذر،  نـامنـد یم یتـوصیف

 .ق استینمـونه تحق ـایجامعه  یمحاسبه پارامتـرها

 قيتحق یرهايمتغ یفيوصآماره ت(: 0) جدول

 رهامتغی تعداد انگینمی انهمی رینبیشت رینکمت ارمعیانحراف  چولگی کشیدگی

117/1 101/2- 889/2 218/2 121/2 290/2 291/2 974 C 

017/9 028/2 011/2 819/2 119/8 909/2 989/2 974 CONACC 

920/1 728/8 117/2 888/2 710/2 110/2 119/2 974 LEV 

989/1 817/8 812/2 849/2- 199/2 211/2 892/2 974 ROA 

008/1 871/8 421/2 297/2 002/2 119/2 942/2 974 ASSETTURN 

209/9 191/2 472/2 814/88 119/89 022/80 019/80 974 FIRMSIZE 

آمـار  ـانگریب است. جدول دهی( در جدول فوق ارائه گرد8971-8971) یدوره زمـان یمـوسسه ط 97 یفیتـوص آمـار
بـازده  ،یاهرم مـال ،یمحافظه کار ،یبده تیرفظ ـریکه متغ دهد یجدول نشان م نی. ابـاشد یم ـرهایمتغ یفیتـوص

و  942/2، 892/2، 119/2و  989/2، 291/2 نیـانگیم یدارا بیها و انـدازه مـوسسه به تـرت ییها، گردش دارا ییدارا
 .بـاشنـد یم 019/80

 

 ونيرگرس یاجرا یها شرط شيپ یبرقرار یبررس

 یاخالل، ناهمسان یمانند نرمال بودن اجزا ونیرگرس کیکالس یها فرض شیابتدا پ ق،یمدل تحق ییاز برازش نها قبل
. رندیگ یقرار م یمورد بررس یفیتوص یرهایمتغ یرتبه اول جمالت اخالل و همخط یخطا، خود همبستگ یاجزا انسیوار
ه شده ارائ 0حاصل در جدول شماره  جیو نتا دیاستفاده گرد برا-نرمال بودن جمالت پسماند از آزمون جارک یبررس یبرا

است  24/2 یبوده و بزرگتر از سطح خطا 9001/2از آن است که احتمال آماره آزمون برابر با  یآزمون حاک جیاست. نتا
 نرمال است. عیتوز یدارا ونیمدل رگرس ماندهیباق یاجزا نیبنابرا

 (: آزمون نرمال  بودن 2جدول )

 نام آزمون

 نرمال بودن

 احتمال برا-جارک تعداد

974 0181/0 9001/2 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 و مدیریت فصلنامه چشم انداز حسابداری

             )جلد سوم(                                                                                                                    0411 تابستان، 44، شماره 4دوره 
 

09 
 

مستقل پژوهش از شاخص عامل  یرهایمتغ نیب یخط یوجود وابستگ یچندگانه جهت بررس یهمخط ییمنظور شناسا به
 کیبوده و نزد 1/2از  شیمقدار آماره تولرانس ب دهد ینشان م 9جدول ارائه شده در  جی. نتادیاستفاده گرد  انسیتورم وار

باالتر است که  کیاز  یکم انسیو عامل تورم وار استمناسب  یعدم همخط رفتنیپذ یکه برا باشد یبه صفر نم
 توان یباشد، م شتریب یکه تعداد مقاطع از دوره زمان ی. در صورتدهد یپژوهش نشان م یرهایمتغ نیرا ب یفیضع یهمخط

از  انسیوار یاز عدم وجود ناهمسان نانیحصول اطم یباشند. برا انسیوار یناهمسان یاخالل دارا یانتظار داشت که اجزا
 24/2 یاز سطح خطا شتریاحتمال آزمون مدل پژوهش ب 9جدول شماره  جی. مطابق نتادیاستفاده گرد 40 آزمون بارتلت

 وجود ندارد. انسیوار یناهمسان ونیجمالت پسماند رگرس نیامر است که ب نیا انگریاست و ب

 یو نبود همخط انسیوار ینبود ناهمسان یبررس (:3) جدول

 

 

 

 

 ود همخطیعدم وج

 

 متغيرها

 

 نماد

 آماره آزمون
Tolerance VIF 

 CONSACC 118/2 82807 محافظه کاری حسابداری

 LEV 179/2 82281 اهرم مالی

 ROA 729/2 82082 بازده دارائیها

 AT 170/2 82011 گردش دارائیها

 Size 710/2 82019 اندازه شرکت

 

 آزمون بارتلت

 نتیجه آزمون احتمال یدرجه آزاد آماره آزمون

ناهمسانی واریانس وجود  9771/2 4 7429/0
 ندارد

وجود دارد  یمقاطع، ناهمگن نیب ایشود، آ یبررس دیپژوهش ابتدا با یونیمدل رگرس یمناسب برا یمنظور انتخاب الگو به
 یودن عرض از مبداها )داده هاب کسانی H0 هیآزمون، فرض نی. در اردیگ یانجام م مریل Fمنظور آزمون  نیا یبرا ر؟یخ ای

. چنانچه مشخص ردیگ ی( قرار مییتابلو یعرض از مبداها )روش داده ها یناهمسان H1مخالف  هی( در مقابل فرضیقیتلف
از  نصورتیا ریتر است و در غ مناسب ییتابلو یها ناهمگن بوده، استفاده از روش داده یشود که مقاطع مورد بررس

و  یاثرات تصادف یالگوهااز  یکی دیبا ،ییتابلو یها برآورد الگو بر اساس داده ی. براگردد یه ماستفاد یقیتلف یها داده
آزمون هاسمن اجرا  یمدل اثرات ثابت و اثرات تصادف نیمناسب ب نشیگز یمنظور برا نیاثرات ثابت انتخاب شود. بد

 .شود یم

است و  24/2 یاز سطح خطا شتریکه احتمال آماره ب از آن است یحاک زیپژوهش ن یمدل اصل یبرا مریل Fآزمون  جینتا
 تر است. مناسب یقیتلف یها همگن بوده لذا استفاده از روش داده یمقاطع مورد بررس نیبنابرا

 ليمر و هاسمن F(: نتایج آزمون 4جدول )

 نتيجه آزمون احتمال درجه آزادی آماره آزمون نام آزمون

 

F های تابلویی دادهروش  2222/2  898, 408 499/4 لیمر 

 روش اثرات ثابت 2229/2 1 170/91 هاسمن

 

 بحث پژوهش 

بوده که  22/2برابر F. مقدار احتمال آماره دهد یپژوهش را ارائه م یاصل یحاصل از برآورد الگو جینتا 4جدول  تینها در
 یواتسون برا -نیآماره دورب. باشد یپژوهش م یونیاز معنادار بودن مدل رگرس یاست و حاک 24/2 یکمتر از سطح خطا

 یعدم خود همبستگ انگریقرار دارد ب 4/0تا  4/8 نیعدد ب نیکه ا آنجاو از  دهد یرا نشان م 907/8عدد  یمشاهدات آمار
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از  شیآن است که ب انگریشده ب لیتعد نییتع بیجدول مقدار ضر جیمطابق با نتا نیپژوهش است. همچن یرهایمتغ نیب
 یو بررس شپژوه هیاست. به منظور آزمون فرض حیمستقل قابل توض یرهایوابسته توسط متغ ریمتغ راتییدرصد تغ 11

در سطح  t( از آماره یمستقل )محافظه کار ری( و متغیبده تیوابسته )ظرف ریمتغ انیم یهمبستگ بیمعنادار بودن ضر
مستقل و  ریمتغ انیم یهمبستگ بیاز آن است که ضرا یآزمون حاک نیبدست آمده از ا جیاستفاده شد نتا 24/2 یخطا
 یبوده که کمتر از سطح خطا 222/2به دست آمده برابر با  یمعنادار حو سط(  =219/2β1) باشد یوابسته مثبت م ریمتغ
ها  شرکت یبده تیبر ظرف یحسابدار یمحافظه کار گر،ی. به عبارت دشود یپژوهش رد نم هیفرض نیبنابرا باشد یم 24/2
 دارد.معنادار مثبت  ریتأث

و  هاییو بازده دارا یدرجه اهرم مال یکنترل یرهایمتغ نیب یهمبستگ بیضرا 4اطالعات ارائه شده در جدول  براساس
و سطح احتمال همه آنها  دیمحاسبه گرد -22211و  22249و  -22941و  22218 بیو عمر شرکت  به ترت ییگردش دارا

 کهیمعنادار دارند و درحال ریتاث یبده تیبر ظرف یترلکن یهاریمتغ یجملگ نیاست، بنابرا 24/2 یکمتر از سطح خطا
 هایبازده دارائ یرهایمتغ  ریتاث نحالیمعنادار مثبت دارند با ا ریتاث یبده تیبر ظرف هایو گردش دارائ یدرجه اهرم یرهایمتغ

 باشد. یم یو اندازه شرکت منف

 پژوهش یونيرگرسو برآورد مدل  بیضرا (:4)جدول                            

 معنـاداری tاره آم ارانحراف معي ضریب متغيـر

DC 240/8 911/2 247/9 220/2 

CONACC 219/2 281/2 108/1 222/2 

LEV 218/2 280/2 874/9 228/2 

ROA 941/2- 811/2 118/1- 222/2 

ASSETTURN 249/2 209/2 981/9 228/2 

FIRMSIZE 211/2- 822/2 094/9- 228/2 

 997/2 عیینضریب ت

ضریب تعیین 
 شده تعدیل

114/2 

 907/8 دوربین واتسـون

F 281/82 

 222/2 معنـاداری

 

 

 یـريگ جهينت

 داشت: میادامه خواه مشروحه در یآمـار یها روش یبـا تـوجه به اجرا ق،یتحق  هیفرض لیوتحل هیتجز جیمـورد نتا در

 دار وجود دارد. یبطه معنرا یبده تیو ظرف یحسـابدار یمحافظه کار نی: بهیفرض

 یسطح معنـادار نیو همچن t  ،108/1درصد و مقدار 1مثبت  بیبـا ضر یمحافظه کار ـریتـوجه به برآورد مدل، متغ بـا
 نبـودن دار یمعن لیوجود دارد. و به دل یبده تیو ظرف یحسـابدار یمحافظه کار نیارتبـاط ب دهد ینشان م 222/2

(p=0.000 )وجود نـدارد در  دار یدرصد ارتبـاط معن 74 نـانیکه در سطح اطم ردادعـا ک تـوان یم 24/2ز و کمتـر بـودن ا
 تیبـا ظرف یمعنـاست که محافظه کار حسـابدار نیبد نیشود. ا یم ـرفتهیدرصد پذ 74 نـانیدر سطح اطم هیفرض جهینت
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 یاز نظر تئور وضوعمـ نی. اـابدی یم شیفزاا ،یبده شیبـا افزا یمحافظه کار ـرانیدارد. در ا میمستق یرابطه ا یبده
 بـاشد.  یم یخارج قـاتیتحق جهیشده و مشابه نت ـرفتهیپذ

 یبر محافظه کار یمیمـوسسه ها در بـورس رابطه مستق یبده تیکه ظرف دهدینشان م هیفرض نیبدست آمده از ا جینتا
ارتبـاط  یافظه کارح( که نشان داد م8972د )مه ینب قیتحق حیبـا نتا هیفرض نیا جینتا نیمـوسسه ها دارد. همچن

 ها دارد، مشابه است.  یا بدهب یمیمستق

 

 پژوهش شنهاداتيپ

ورس به حرکت انـداختن بازار ب یاصل فهیاست. وظ ریاپذکشور انکارن یادبـورس اوراق بهادار تهران، در توسعه اقتص ـریتأث
بـازار کارا  کیامر، ضرورت وجود  نیبه ا یـابیدست یه براک بـاشد یمنـابع م نیا نهیو تخصص به ها هیمؤثر سرمـا

در  یاوطور مس و به نهیبدون هز یابداراطالعات حس دیبـا ط،یشرا نیوجود چن یراالزم ب طی. ازجمله شراشود یاس ماحس
 اشنـد. از اطالعات داشته ب یانکسیو معـامله گران برداشت نسبتاً  ـردیامله گران قرار گمع هیرس کلدست

 

 پژوهش جینتاحاصل از  یشنهادهايپ

 را  یاسبمن یها یهر شرکت، خط مش یبده تیظرف زانیا تـوجه به مشود که کارگـزاران مـوسسه ها ب یم شنهادیپ
 کننـد. یزیر یپ یاز محافظه کار یدور یبرا

 بالاستفاده  یبده تیظرفا ب ییوسسه هادر م ،یگذار هیاب از سرمـاشود به منظور اجتن یم شنهادیگذاران پ هیاسرم به
 د.کنن یابیمـوسسه را ارز یبده تینکول شرکت، ظرف یاالو به تبع آن خطر ب

 

 یآت هایپژوهش یبرا ییشنهادهايپ

واکنش بـازار و  لیاز قب یمحافظه کار یـریانـدازه گ یبرا یگرید یاز روش ها یات بعدمطالع یشود برا یم شنهادیپ
مدل  نیار اوان در کنت یم قتـریدق جیگرفتن نتا یبرا زیو ناساز مدل ب نیه شود. همچناستفاد یارن اطالعـاتعدم تق

 استفاده کرد.

 شود. یوسسه ها بررسم یو ورشکستگ یابدارحس یمحافظه کار نیشود رابطه ب یم شنهادیپ 

 یمثال بررس یود، براش یپژوهش بررس نیا جیمرتبط به مـوسسه بر نتا یـرهایمتغ ـریسـا ـریشود تاث یم شنهادیپ 
 .یبـا محافظه کار یانـدازه و بده نیبر ب یسهامداران نهاد ـریتاث

 

 منابع
 829ص صـ ، 11شمـاره  ت،یریمد آینده پژوهیمجله  ،یو بده یحسـابدار یمحافظه کار ،(8972) ،مهد، بهمن یبن-

802. 

 یشرکت تیحاکم یسـازوکارها یبرخ نـایرابطه م ،(8911) ،یعل ،یسـالک ،صـالح نژاد، حسن ،نینظام الد ـان،یمیرح 
و  یحســابدار  یهـا  یبررس ،شده در بـورس اوراق بهادار تهران ـرفتهیپذ یدر مـوسسه ها یو عدم تقـارن اطالعـات

 .11-98 ، صص41شمـاره  ،81دوره  ،یحسـابرس

 ،یمـال  یدر گـزارش دهـ   یفظـه کـار  و محا یعدم تقارن اطالعات نیب یرابطه  ،(8919) ،عبداهلل ،آزاد، جواد رضازاده، 
 .12-19 صص ،41 ، شماره84 دوره ،یو حسابرس یحسابدار یها یبررس

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 و مدیریت فصلنامه چشم انداز حسابداری

             )جلد سوم(                                                                                                                    0411 تابستان، 44، شماره 4دوره 
 

92 
 

 هـا  یبـده  دیو سررسـ  تمدیری ینانیفرا اطم نیبر رابطه ب تیتمرکز مالک ریتأث، (8974)، میمر ،یمراد ،نیفرز ،ییرضا، 
 کار. یرانتفاعیدانشگاه غ ،ارشد یکارشناس نامه انیپا

 شـده در   رفتـه یپذ یدر موسسـه هـا   یمحافظه کار نیتخم یمدل بسط داده شده برا ،(8970) ،نیمحمدحس ش،یستا
 .81-8، صص 89شماره  ،یو حسابرس یحسابدار قاتیتحق ،بورس اوراق بهادار تهران

 ،سـازمان  یو حسابرسـ  یحسـابدار  یتخصصـ  قـات یجلد اول، انتشـارات مرکـز تحق   ،یحسابدار یرضا، تئور شباهنگ 
 .8919چاپ ششم،  ،یحسابرس

 ـ پا ،یبر محافظه کار شرکتچرخه عمر  ریتاث ،(8971)، دیحم ،یلیپوراسمع ،یمهد ،یمشک، طلب، غالمرضا شجاع  انی
 .اریکوش یارشد، موسسه آموزش عال ینامه کارشناس

 ماهنامـه   ،یمحافظـه کـار   یو نقـش اطالعـات   ینبود تقارن اطالعات ،(8911) برزگر، ،یخاندوز ،محمد رضا ،یشوروز
 .و چهارم ستبی سال حسابدار،

 موسسه  یربنظام راه یساز و کارها ریتاث یبررس یبررس ،(8917) ،عباس یحسن ،یعل دیس ،ینیغالمرضا، حس ،یکرم
، 9شـماره   ،یحسـابدار  قـات یتحق ،شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یدر موسسه ها یمحافظه کار زانیبر م

  .18-02 صص

 812 هینشر ،یحسابرس سازمان ،تهران ،یحسابدار هاید، استاندار(8911) ،یحسابرس زمانسا یفن تهیکم. 

 01-00 ، صص841مجله حسابدار، شماره  ،یمحافظه کار ،(8912) ،دایزاده، و مجتهد.  

 یو نظام راهبرد یمحافظه کار نیرابطه ب یبررس ،(8972) ،یمهد ،یزدی ندارید ،مهد، بهمن یبن ،ی، مهدفرد زادهمراد 
  .884-17 ، صص1سال چهارم، شماره  ،مدیریت یمجله حسابدار ،یشرکت

 ینامه کارشناس انیپا ،بازار تیفینرخ سهام و ک راتییرابطه حجم معامالت با تغ ،(8978) ،رایسم ،ییازنا، شهناز خ،یمشا 
 و اقتصاد، دانشگاه الزهرا. یارشد، دانشگاه علوم اجتماع

 یبـازرگان یرات مـوسسه عـالتهران، انتشا ،یمـال تیریمد ،(8911) ،رضایمقدم، عل یمصطفو. 

 یحسـابدار یبر محافظه کار مدیره ـاتیه یژگی هایو یبررس ،(8971) لی،ع ،یحیمل سن،ح ،یزلق هدی،م ،یمهربـان 
-898صـص  ، 41اره چهارم، شـم ال س ،یدانش حسـابدار ،ده در بـورس ارواق بهادار تهرانش ـرفتهیپذ شرکتهایدر 
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