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چكيده
این مقاله به بررسی اثر محافظه کاری غیرشرطی بر مربوط بودن اطالعات حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.
روش تحقیق کتابخانه ای و همبستگی با استفاده از رگرسیون چندمتغیره می باشد .نمونه تحقیق شامل  0111مشاهده در دوره
زمانی سال های  0831تا  0830است .متغیر های مستقل پژوهش شامل سود خالص ،ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام،
محافظهکاری غیرشرطی ،نسبت بدهی  ،زیان دوره و اندازه شرکت است .متغیر وابسته ارزش بازار سهام می باشد .نتایج تحقیق نشان
میدهد که محافظه کاری در دوره تحقیق افزایش یافته است و افزایش محافظهکاری موجب افزایش مربوط بودن اطالعات حسابداری
شده است.
واژههاي کليدي :محافظهکاری شرطی ،محافظهکاری غیرشرطی ،مربوط بودن اطالعات حسابداری.
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 -1مقدمه
محافظهکاری غیرشرطی به شناخت زودتر زیانها صرفنظر
از اینکه اخبار خوب یا بد باشد در ارتباط است)(Qiang, 2007
که اخیرا مورد توجه محققین مالی قرار گرفته است[ ,Basu,
& Peek, 2005, Jiraporn et al. 2008, Cano- 2005, Coppens
Rodríguez, 2010, Iatridis, 2011, Ahmed & Duellman,
 ]2011همچنین تحقیقات زیادی در باره مربوط بودن اطالعات

حسابداری انجام شده است در این تحقیقات مربوط بودن به
عنوان " توانایی ارقام حسابداری برای بدست آوردن یا خالصه
کردن اطالعاتی است که روی ارزش شرکت تاثیر می گذارد"
تعریف شده است) .(Hung , 2001فلیپ و رافورنیر ()0101
بیان ن مودند هنگامی که اطالعات حسابداری با قیمت های بازار
همبستگی بیشتری داشته باشند اصطالحاً گفته می شود که
مربوط بودن ارزش آنها بیشتر است (Filip and Raffournier,
) .2010در بازارهای کارای سرمایه انتظار می رود کلیه اطالعات
موجود ،به سرعت در قیمت اوراق بهادار منعکس شود .در
صورتی که ورود اطالعات حسابداری به بازار باعث تغییرات
قیمت سهام شود ،این اطالعات به ارزش سهام مربوط بوده و
دارای محتوای اطالعاتی است .محتوای اطالعاتی ارقام
حسابداری به این معنی است که گزارشهای مالی ،اطالعات
جدید و مناسبی را به بازار منتقل می کنند و باعث تغییر در
انتظارات سرمایه گذاران می شوند که به تبع آن سرمایه گذاران
به این اطالعات واکنش نشان می دهند .واکنش سرمایه گذاران
به انتشار این اطالعات نشانگر اثر اطالعات بر تصمیمات آنها
است ؛ یعنی اطالعات حسابداری محتوای اطالعاتی دارد (Gary
).et al., 1995
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر محافظهکاری
غیرشرطی بر مربوط بودن اطالعات حسابداری است .نتایج این
پژوهش می تواند به مدیران ،تحلیل گران و سرمایه گذاران
برای استفاده از اطالعات حسابداری در ارزیابی بهتر اوراق
بهادار کمک نماید .همچنین اگر فرضیه پژوهش اثبات گردد،
نتایج پژوهش می تواند به تحلیلگران مالی کمک کند تا با
استفاده از محافظهکاری غیرشرطی ،رویکرد بهتری را برای
افزایش مربوط بودن ارزش اطالعات حسابداری اتخاذ نمایند.
 -2مبانی نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
مبانی نظری این پژوهش ریشه در مفهوم سودمندی برای
تصمیم دارد .رویکرد سودمندی تصمیمات که هدف اصلی
حسابداری میباشد به فرایند تصمیمگیری استفاده کنندگان
گزارش های حسابداری با تکیه بر سودمندی و مربوط بودن
دادههای حسابداری کمک میکند .مانند کمک به
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سرمایهگذاران (فعلی و بالقوه) جهت تصمیمگیری در مورد
خرید ،نگهداری یا فروش سهام .بنابراین روش سنجش و
اندازهگیری در حسابداری که دارای باالترین توان پیشبینی
رویدادهای اقتصادی باشد به عنوان شاخص «مربوط» مد نظر
قرار می گیرد .لذا نظام حسابداری باید به نحوی طراحی شود
که اطالعات مربوط را برای مدلهای منطقی تصمیم گیری
فراهم و ارائه کند(رهنمای رودپشتی و صالحی.)0838 ،
تحقیقات موجود از قبیل فرانکیس و اسکیپر ،)0333( 0
کالینز  0و دیگران ( )0337و لو و زارویین  )0333( 8پیرامون
مربوط بودن ارزش ،بطور مشابه نشان میدهد که مربوط بودن
سود در طول زمان کاهش یافته است و در عین حال مربوط
بودن ارزش دفتری افزایش یافته است .این تحقیقات مدعی
هستند که محافظهکاری در حسابداری یکی از دالیل کاهش در
مربوط بودن ارزش دفتری است .نتایج برخی دیگر از تحقیقات
مانند بروان  4و دیگران ( )0333و کر  5و دیگران ( )0118نشان
می دهد که مربوط بودن ارزش سود و ارزش دفتری بخصوص
در دوره های اخیر بطور همزمان کاهش یافته است.
اخیراً در تحقیقات حسابداری مفهوم محافظهکاری به دو
شکل محافظهکاری شرطی  1و غیرشرطی  7مطرح شده
است[ Ball and Shivakumar, 2005و Beaver and Ryan ,
 .]2005محافظهکاری شرطی به دیدگاهی اشاره دارد که اخبار
بد را سریعتر از اخبار خوب منعکس می نماید بدین معنی که
ارزش دفتری خالص دارییها در شرایطی نامساعد کاهش می
یابد ،اما در شرایط مساعد افزایش نمی یابد .استفاده از روش اقل
بهای تمام شده یا ارزش بازار برای ارزشیابی موجودی کاال و
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و کاهش ارزش داراییهای بلند
مدت و نامشهود نمونه هایی از محافظهکاری شرطی هستند .به
این نوع محافظهکاری ،محافظهکاری سود وزیانی (Basu, 1997
3
) ،, Ball et al., 2000محافظهکاری پس رویدادی & (Pope
،Walker, 2003 , Richardson & Tinaikar
),2004
3
محافظهکاری وابسته به اخبار ) (Chandra et al. 2004نیز می
گویند.
محافظهکاری غیرشرطی (مستقل از اخبار خوب و بد) بر
جنبه هایی از فرآیند حسابداری تاکید دارد که منجر به شناخت
اولیه خالص داراییها به مبلغی کمتر از ارزش بازار آنها در طول
عمرشان می شود .به عبارت دیگر این نوع محافظه کاری از به
کار گیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود
که سود را به گونه ای مستقل از اخبار اقتصادی کاهش می
دهند .شناسایی بدون درنگ مخارج تحقیق و توسعه یا مخارج
تبلیغات به عنوان هزینه و نه به عنوان دارایی ،استفاده از نرخ
استهالك تسریعی و حسابداری بهای تمام شده تاریخی برای
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پروژه هایی که ارزش فعلی جریآنهای نقدی مثبت دارند ،نمونه
هایی از محافظهکاری غیرشرطی است .به این نوع
محافظهکاری ،محافظهکاری ترازنامه ای ،محافظهکاری پیش
رویدادی  01یا محافظهکاری مستقل از اخبار  00نیز می گویند.
تحقیقات نشان داده اند که محافظهکاری غیرشرطی ممکن
است بدالیل مقاصد مالیاتی ،دعاوی حقوقی و منافع شخصی
مدیران افزایش یابد) (Cano-Rodríguez, 2010که در اینصورت
پیامد آن ،کاهش کیفیت اطالعات حسابداری خواهد بود (Ball
) .et al. , 2008برای مثال محافظهکاری غیرشرطی ممکن است
به موجب آزادی اختیار مدیران جهت استفاده از روشهای
گوناگون استهالك یا ارزشیابی موجودیها به منظور رسیدن به
اهداف فرصت طلبانه مدیران صورت گرفته باشد .بنابراین
محافظهکاری غیرشرطی ممکن است کیفیت اطالعات
حسابداری را تحریف و به تصمیمات اقتصادی ناکارآمد منجر
شود(Ball and Shivakumar, 2005).
شرکتهایی که اطالعات حسابداری با کیفیت پایین را
افشا می کنند ،به منظور ارتقا اهداف مدیریتی ،بیشتر روشهای
محافظه کاری غیرشرطی را بکار می برند .برای مثال ،در حالت
زیان و کاهش قیمت سهام ،مدیران ممکن است به منظور
تعدیل سودهای آتی با استفاده از ذخایر تمایل به کاهش ارزش
داراییها داشته باشند) (Jiraporn et al., 2008به همین ترتیب،
در حالت عدم تقارن اطالعاتی ،شرکتها ممکن است از اقالم
تعهدی اختیاری به منظور کاهش نوسانات سود و تعهدات
مالیاتی یا افزایش پاداش مدیریت استفاده نمایند .همچنین،
محافظهکاری غیرشرطی ممکن است به منظور کاهش ریسک
دعاوی حقوقی ترجیح داده شود و شرایط بهتری از تامین مالی
بخصوص هنگامی که شرکتها دچار بحران مالی هستند فراهم
نماید).(Coppens & Peek, 2005
کوزندیس  00و همکاران ( )0113تأثیر محافظهکاری در
گزارشگری مالی را بر روی مربوط بودن سهام ،در کشور یونان
مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که نمی توان یک رابطه
خطی میان این دو متغیر برقرار نمود .یعنی با افزایش سطح
محافظهکاری ،میزان مربوط بودن اطالعات حسابداری به ارزش
سهام ابتدا افزایش می یابد و سپس دچار کاهش می شود و بر
همین اساس بود که آنها نتوانستند ارتباط معناداری را میان
این دو متغیر مستند نمایند و فقط تأکید کردند که به کارگیری
سطح مناسب و معقولی از محافظهکاری می تواند مفید واقع
شود.
08
باالچاندران و موهانرام ( )0100ارتباط کاهش میزان
مربوط بودن اطالعات حسابداری به ارزش سهام را با افزایش
سطح محافظهکاری ،در ایاالت متحده بررسی نمودند و دریافتند

که محافظهکاری در بازه زمانی مورد بررسی ،روند افزایشی
داشته است ،در حالی که مربوط بودن اطالعات حسابداری به
ارزش سهام یا به تعبیری محتوای اطالعاتی متغیرهای
حسابداری ،روند کاهشی داشته است با این وجود آن ها
نتوانستند شواهد کافی ارائه نمایند که این کاهش و افزایش را به
هم مرتبط سازد.
بروان و همکاران ( ،)0111آنها به بررسی رابطه بین
محافظهکاری و مربوط بودن اطالعات حسابداری در  01کشور
پرداختند .آنها دریافتند در کشورهایی که از اقالم تعهدی
باالیی استفاده می کنند ،بین سطوح محافظه کاری و ارتباط
ارزشی اطالعات حسابداری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
.
04
چنگ و لیو ( ) 0111با استفاده از مجموع اقالم تعهدی،
سرمایه در گردش و اقالم تعهدی غیرعملیاتی به عنوان شاخص
های محافظهکاری حسابداری ،مربوط بودن ارزش سود را در
شرکتهای محافظهکار و غیرمحافظهکار بررسی نمودند .آنها
دریافتند بدلیل اینکه شرکتهای محافظهکار نسبت به
شرکتهای غیرمحافظهکار دارای اقالم تعهدی با کیفیت پایین
و هموارسازی سود کم هستند ،در نتیجه دارای ضریب واکنش
سود کمتری میباشند .آنها همچنین یافتند که بازار نسبت به
شرکتهای دارای محافظهکاری حسابداری نسبتاً باال ،واکنش
منفی بیشتری نشان میدهد.
چان  05و دیگران ( )0113به این نتیجه رسیدند که
محافظه کاری غیرشرطی به پایداری و توان پیش بینی بیشتر
سودهای جاری و آینده و در نتیجه کیفیت بهتر اطالعات
حسابداری و هزینه سرمایه کمتری منجر خواهد شد .اما
محافظهکاری شرطی با کیفیت ضعیفتر اطالعات حسابداری
رابطه دارد و اعمال میزان بیشتری از محافظهکاری شرطی به
هزینه سرمایه بیشتر منجر خواهد شد.
اسماعیل و البلوك  )0100( 01طی پژوهشی تاثیر
محافظهکاری شرطی و غیرشرطی بر کیفیت سود و قیمت بازار
سهام در کشور مصر را بررسی نمودند .نتایج تحقیق آنها نشان
داد که محافظهکاری شرطی اثر منفی روی کیفیت سود و
قیمت سهام شرکتهای مصری دارد و محافظهکاری غیرشرطی
روی کیفیت سود تاثیری ندارد اما با قیمت سهام رابطه منفی
دارد.
07
الرا و دیگران ( )0113نشان دادند که محافظهکاری
غیرشرطی ناشی از منظور نمودن مخارج تحقیق و توسعه به
هزینه دوره جاری ،در آینده از محافظهکاری شرطی بیشتر
پیشی خواهد جست .زیرا این نوع محافظهکاری ممکن است در
آینده نسبت به اخبار بد مبنی بر زیان ناشی از کاهش ارزش

سال پنجم  /شماره هفدهم /بهار 7931

111

فصلنامه علمي پژوهشي دانش حسابداري و حسابرسي مديريت – انجمن حسابداري مديريت ايران

دارایی واکنشی نشان ندهد .آنها دریافتند که محافظهکاری
شرطی معموالً به موقع بودن سود حسابداری را تعدیل می کند
اما بطور صریح اثرات متقابل این دو شکل محافظهکاری را
بررسی نمی کند.
فونیذ  ،)0108( 03اظهار می دارد که بکارگیری محافظه
کاری غیرمشروط به اختالف نظر فاحش بین ارزش بازار و
ارزش دفتری واحد تجاری می شود .زیرا ،با اتخاذ رویکرد
محافظه کاری غیرمشروط مخارجی از قبیل تحقیق و توسعه و
تبلیغات  ،به حساب هزینه منتقل می شوند ولی بازار به اینگونه
مخارج ارزش اختصاص میدهد .آنها در ادامه بیان می کنند
که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری معیار مناسبی برای
سنجش محافظه کاری غیرمشروط می باشد .
واتس  ،)0104( 03در تحقیق خود به بررسی مالیات و
محافظهکاری در گزارشگری مالی و مربوطبودن اطالعات
حسابداری پرداخت .نتایج تحقیق نشان میدهد که شرکتهایی
که خالص جریان نقدی عملیاتی آنها بسیار بزرگتر از درآمد
مشمول مالیات آنهاست ،محافظهکاری بیشتری نسبت به سایر
شرکتها دارند ،اما در مورد شرکتهایی که خالص جریان
نقدی عملیاتی آنها بسیار کوچکتر از درآمد مشمول مالیات
آنهاست ،نمیتوان گفت که محافظهکاری کمتری نسبت به
سایر شرکتها دارند .عالوه براین ،مالیات نه تنها مربوط بودن
اطالعات حسابداری را که شرکتها ارائه میکنند کاهش
نمیدهد ،بلکه باعث افزایش مربوط بودن اطالعات نیز میگردد.
بوراسی  ،)0104( 01بیان می کند که محافظهکاری شرطی،
هزینه بدهی را بیشتر از محافظهکاری غیرشرطی کاهش
میدهد .او در ادامه بیان میکند که بین محافظهکاری شرطی و
غیرشرطی ارتباط ضعیف و معکوسی برقرار است.
کردستانی و ایرانشاهی ( )0830به بررسی تاثیر
محافظهکاری بر میزان مربوط بودن اطالعات حسابداری به
ارزش سهام پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که
میزان مربوط بودن اطالعات حسابداری به ارزش سهام در
شرکتهای با درجه محافظهکاری باال و پایین ،تفاوت معناداری
با هم ندارد .به عبارت دیگر درجه محافظهکاری شرکتها،
تأثیری بر محتوای اطالعاتی ارقام حسابداری آنها ندارد.
آزمونهای اضافی این نتایج را تا حدودی تعدیل کرد و شواهدی
فراهم نمود که نشان میدهد شرکتهای با درجه محافظهکاری
متوسط و باال ،اطالعات حسابداری نسبتاً مربوط تری به ارزش
سهام ارائه می کنند.
بنی مهد و افروزی ( ،)0833در تحقیقی اثر محافظهکاری
حسابداری را بر ویژگیهای مربوط بودن و قابلیت اتکای
اطالعات حسابداری مورد بررسی قرار دادند  .نتایج تحقیق
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نشان میدهد که محافظهکاری حسابداری بر ویژگی قابلیت
اتکای اطالعات رابطه ای مستقیم و با ویژگی مربوط بودن
رابطه ای معکوس دارد .همچنین نتایج تحقیق بر وجود رابطه
ای معکوس میان مربوط بودن و قابلیت اتکای رابطهای مستقیم
دارد .اما نسبت اهرمی که شاخصی از ریسک مالی شرکت را
نشان میدهد ،با قابلیت اتکای رابطه ای مثبت و با مربوط
بودن رابطه ای منفی دارد نتایج مزبور ،بیانگر آن است که
محافظهکاری حسابداری نمیتواند میان قابلیت اتکای و مربوط
بودن موازنه ایجاد نماید .
خدامی پور و محرومی ( ،)0831آنها در تحقیق خود به
بررسی وجود محافظهکاری و تاثیر آن بر رابطه ارزشی اطالعات
حسابداری پرداختند .نتایج بیانگر این است که در شرکتهای
مورد بررسی محافظهکاری وجود دارد .همچنین ،نتایج نشان
میدهد زمانی که از شرکتهای دارای محافظهکاری پایین به
طرف شرکتهای دارای محافظهکاری متوسط حرکت می
کنیم  ،رابطه ارزشی اطالعات حسابداری افزایش پیدا می کند،
هر چند این افزایش چندان محسوس نیست ،ولی هنگامی که
از شرکتهای دارای محافظهکاری متوسط به سوی شرکتهای
دارای محافظهکاری باال میرویم رابطه ارزشی اطالعات
حسابداری به طور قابل توجهی کاهش مییابد .در مجموع ،نمی
توان یک رابطه مشخص بین میزان محافظهکاری و رابطه
ارزشی اطالعات حسابداری پیدا کرد.
پورحیدری و غفارلو ( ،)0830آنها در تحقیق خود به
بررسی اثر محافظهکاری مشروط و غیرمشروط حسابداری بر
هزینه حقوق مالکانه پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که
ارتباط بین محافظهکاری مشروط و هزینه سرمایه شرکت،
معکوس و معنادار هست  .به عبارت دیگر ،در صورتی که اخبار
و عالئم بد بیشتر و به موقع تر از اخبار خوب در سود
حسابداری منعکس شوند ،هزینه سرمایه شرکت افزایش پیدا
می کند ،اما هیچ ارتباط مشخص و معناداری بین محافظهکاری
غیرمشروط و هزینه سرمایه شرکت مشاهده نشد.
ستایش و کریمی پور ( ،)0830آنها در تحقیق خود به
بررسی تاثیر محافظهکاری مشروط و غیرمشروط حسابداری بر
ریسک درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار پرداختند .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه
های پژوهش نشان میدهد که محافظهکاری مشروط و
غیرمشروط حسابداری توان کاهش ریسک درماندگی مالی
شرکت های ایرانی را دارد اما این ارتباط از لحاظ آماری معنادار
نیست .بنابراین ،شناسایی سریع تر اخبار بد نسبت به اخبار
خوب (محافظهکاری مشروط) و اعمال رویههایی که ذاتا
محافظهکارانه است (محافظهکاری غیرمشروط) تغییرات
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چشم گیر و قابل ارزیابی در میزان ریسک درماندگی مالی
شرکتها ایجاد نکرده است .
مشایخی و شهبازی ( ،)0838آنها در تحقیق خود به
بررسی رابطه نسبت بدهی ،اندازه و هزینه سرمایه شرکت با
محافظهکاری مشروط و غیرمشروط پرداختند .نتایج پژوهش
نشان میدهد که بین نسبت بدهی و محافظهکاری در هر دو
نوع مشروط و غیرمشروط رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
که موید این فرضیه است که قراردادهای بدهی یکی از
مهمترین منابع تقاضا برای محافظهکاری به شمار می روند.
رابطه معنادار من فی اندازه شرکت تنها در الگوی محافظهکاری
غیرمشروط مورد تائید قرار گرفت .بنابراین ،امکان اظهارنظر
صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش وجود رابطه ی
معنادار میان اندازه شرکت و میزان محافظهکاری وجود ندارد و
رابطه معناداری میان هزینه سرمایه با هر نوع محافظهکاری
مشاهده نشد.
 -3روش شناسی پژوهش
جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای0831
الی  0830که تعداد آنها 0111سال شرکت مشاهده می باشد.
از میان جامعه آماری فوق تعداد  011شرکت به روش تصادفی
ساده از  1صنعت مختلف بشرح جدول شماره  0انتخاب گردید.

بورس اوراق بهادار تهران اخذ شده است .تجزیه و تحلیل
داده های این تحقیق و آزمون فرضیات آن توسط نرم افزارهای
 Excelو  SPSSانجام شده است .به این ترتیب که اطالعات
فراهم شده توسط پایگاههای اطالعاتی ابتدا در نرم افزار Excel
دسته بندی و مرتب سازی شده است و سپس به نرم افزار
 SPSSمنتقل گردیده تا آزمونهای آماری مورد نظر بر روی
آن ها انجام شود .دانش آماری که در تحلیل آماری این تحقیق
استفاده می شود ،شامل آمار توصیفی جهت توصیف و ارائه
مشخصات آماری متغیرها و پارامترها وآمار استنباطی شامل
تخمین و برآورد ضرایب می باشد.
 -4متغيرهاي پژوهش و نحوه اندازهگيري آن
در این تحقیق ارزش بازار سهام شرکت در پایان دوره مالی
به عنوان متغیر وابسته و سود خالص ،ارزش دفتری حقوق
صاحبان سهام ،محافظهکاری غیرشرطی ،اندازه شرکت ،زیان
دوره و نسبت بدهی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته
می شوند .در ادا مه چگونگی اندازه گیری این متغیرها توضیح
داده می شود:
سودخالص  :عبارت است از سود خالص بعد از مالیات که
از صورت سود وزیان شرکت قابل استخراج است .برای همگن
کردن داده ها در سطح همه شرکتها این نسبت به جمع
دارایی ها در پایان دوره تقسیم شده است.
ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام  :عبارت است از

جدول شماره  -1صنایع مورد مطالعه
تعداد

تعداد

شرکت

مشاهده

انواع فراورده غذایی و آشامیدنی

00

001

خودرو و ساخت قطعات

00

001

سایر محصوالت کانی غیر فلزی

00

001

فلزات اساسی
ماشین آالت و تجهیزات

00
3

001
31

مواد و محصوالت شیمیایی

01

011

جمع

011

0111

نام صنعت

برای جمع آوری دادهها در زمینههای چارچوب نظری
تحقیق و پیشینه آن از کتابهای التین و فارسی ،پایان نامهها،
مقاالت و پایگاههای اطالعاتی و سایتهای اینترنتی استفاده
شده است .دادههای آماری تحقیق از صورتهای مالی
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای  0831الی  0833به روش کتابخانهای بدست آمده
است .صورتهای مالی شرکتهای فوق از پایگاه اطالعاتی

تفاوت میان جمع دارایی ها و بدهی که از ترازنامه شرکت قابل
استخراج است .برای همگن کردن داده ها در سطح همه
شرکت ها این نسبت به جمع دارایی ها در پایان دوره تقسیم
شده است.
محافظهکاري غيرشرطی یک مفهوم حسابداری است که
منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت
دیرتر درآمد و شناخت سریع تر هزینه ،ارزیابی پائین دارایی و
ارزیابی باالی بدهی می شود .در پژوهش حاضر برای اندازه
گیری شاخص محافظه کاری حسابداری ،از مدل گیولی و
هاین( )0111استفاده شده است .شاخص محافظه کاری بر
اساس مدل مزبور به صورت زیر محاسبه می شود:

اقالم تعهدی عملیاتی ازتفاوت سود خالص و جریان نقدی
عملیاتی بعالوه هزینه استهالك به دست می آید .به عقیده
گیولی و هاین ( ) 0111رشد اقالم تعهدی می تواند شاخصی از
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تغییر در درجه محافظه کاری حسابداری در طول یک دوره
بلند مدت باشد .به بی انی دیگر اگر اقالم تعهدی افزایش یابد ،در
آن صورت محافظهکاری کاهش می یابد و بر عکس ،از این رو
برای تعیین جهت تغییرات محافظهکاری اقالم تعهدی در عدد
منفی یک ضرب می شود ) . (Givoly and Hyan, 2000دلیل
انتخاب مدل باال برای اندازه گیری محافظهکاری حسابداری به
قرار زیر است:
الف) مدل های موجود برای اندازه گیری محافظهکاری از
جمله مدل باسو و مدل پنمن و ژانگ که در برخی از پژوهش
های داخلی نیز از آنها استفاده شده ،در اندازه گیری
محافظهکاری با خطای زیادی مواجه هستند (Givoly et al.,
).2007
ب) اطالعات مدل مورد استفاده این پژوهش ،مبتنی بر
اطالعات حسابداری است و در آن از شاخص های بازار استفاده
نمی شود .با توجه به دسترسی به اطالعات صورتهای مالی،
برای اندازه گیری محافظهکاری نهفته در صورتهای مالی ،این
مدل نسبت به سایر مدل ها برای بازارهای درحال توسعه نظیر
بازار سرمایه ایران،مناسب تر است ).(Givoly et al., 2007
اندازه شرکت  :متغیری است که اندازه و بزرگی شرکت را
نشان می دهد .این متغیر بر اساس جمع دارایی های هر شرکت
در هر سال اندازه گیری می شود .ابتدا میانه جمع دارایی های
همه شرکتهای نمونه آماری تحقیق محاسبه شد .اگر شرکتی
جمع دارایی های آن بزرگ تر از میانه باشد آن شرکت به
عنو ان شرکت بزرگ در نظر گرفته می شود و با عدد  0نشان
داده می شود و اگر شرکتی جمع دارایی های آن کوچک تر از
میانه باشد آن شرکت به عنوان شرکت کوچک در نظر گرفته
می شود و با صفر نشان داده می شود .این متغیر به عنوان یک
متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده و بنابراین با مقدار یک
و صفر نشان داده می شود.
نسبت بدهی  :عبارت است از نسبت بدهی به جمع دارایی
ها  .ابتدا میانه نسبت بدهی همه شرکتهای نمونه آماری
تحقیق محاسبه می شود .اگر شرکتی نسبت بدهی آن بزرگ
تر از میانه باشد ،عدد  0به آن شرکت اختصاص داده می شود و
اگر در شرکتی این نسبت کوچک تر از میانه باشد مقدار صفر
به آن شرکت اختصاص داده می شود .این متغیر به عنوان یک
متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده و بنابراین با مقدار یک
و صفر نشان داده می شود.

متغیر وابسته در این تحقیق  ،ارزش بازار شرکت در پایان
دوره مالی است .برای همگن کردن داده ها در سطح همه
شرکت ها این نسبت به جمع دارایی ها در پایان دوره تقسیم
شده است.
 -5فرضيههاي پژوهش
با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش می توان چنین
بیان نمود که محافظهکاری غیرشرطی بر مربوط بودن
اطالعات حسابداری تاثیر می گذارد .بنابراین فرضیه ی
پژوهش به صورت زیر بیان می شود:
فرضيه اصلی :با افزایش میزان محافظهکاری غیرشرطی،
مربوط بودن اطالعات حسابداری بهبود می یابد.
مربوط بودن اطالعات حسابداری ممکن است تحت تاثیر
اندازه شرکت ،زیان دهی ،نسبت اهرمی ،سود خالص ،ارزش
دفتری حقوق صاحبان سهام و یا عوامل دیگری از این دست
نیز قرار گیرد .براین اساس مدل تحقیق بشرح زیر می باشد:
MV= a0 + a1NI + a2BV + a3Cons + a4Size + a5Loss + a6
Lev + a7Size * NI + a8Loss * NI + a9Lev * NI + ε

که در آن :
 : NIسود خالص : BV ،ارزش دفتری : Cons ،محافظهکاری
غیرشرطی : Size ،اندازه : Loss ،زیان دوره
 : Levنسبت بدهی
 -6یافته هاي پژوهش
دادههای بدست آمده از صورتهای مالی شرکتهای نمونه
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 0831
الی  0830در مورد متغیرهای وابسته و مستقل با توجه به
ماهیت مقطعی -زمانی دادههای متغیرهای تحقیق از طریق
تحلیل پانلی با استفاده از نرم افزار  SPSSشماره  03مورد
تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند .همچنین جهت بررسی رابطه
بین متغیرهای مستقل و وابسته در هر سال از تحلیل
همبستگی استفاده شده است.
آماره هاي توصيفی تحقيق
در این بخش و قبل از انجام آزمون فرضیه آماره های توصییفی
تحقیق به شرح جدول شماره  0ارائه می شود.

گزارش زیان  :یک متغیر مصنوعی است که با مقادیر یک
و صفر نشان داده می شود .اگر شرکتی زیان گزارش کرده باشد
مقدار آن یک و در غیر آن صورت با مقدار صفر نشان داده می
شود.
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جدول شماره  -2آماره هاي توصيفی تحقيق
تعداد مشاهده
شرح
0111
محافظهکاری
0111
نسبت ارزش بازار شرکت
0111
سودخالص
0111
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
0111
نسبت بدهی
0111
جمع دارایی ها(میلیون ریال)
سال
0831
0830
0830
0838
0834
0835
0831
0837
0833
0833
0831
0830
جمع

ميانگين
1/1775
1/0011
1/0403
1/8373
1/7050
0010838/7

ميانه
1/1143
1/1005
1/0031
1/883
1/8331
880138/7

تعدا شرکتهایی که زیان
گزارش کرده اند
0
0
4
4
0
8
5
3
04
01
01
05
011

آزمون فرضيه
فرضیه تحقیق به صورت زیر بیان می شود:
 = H0با افزایش میزان محافظهکاری غیرشرطی ،مربوط بودن
اطالعات حسابداری افزایش نمی یابد.

انحراف معيار
1/0081
0/0335
1/0850
1/0150
1/0108
00401534/7

حداقل
-1/1080
1/1883
-1/8014
-1/7840
1/0080
00814

حداکثر
1/8788
00/0050
1/7334
1/3008
0/7010
880018850

تعدا شرکتهایی که زیان
گزارش نكرده اند
37
011
31
31
33
37
35
30
31
34
35
013
0044

 = H1با افزایش میزان محافظهکاری غیرشرطی ،مربوط بودن
اطالعات حسابداری افزایش می یابد.
بر اساس مدل باال ،ابتدا تجزیه و تحلیل رگرسیون مقطعی برای
هرسال با شاخص محافظهکاری محاسبه و نتایج آن در جدول
شماره  8نشان داده شده است.

جدول شماره  :3آزمون مربوط بودن ارزش با محافظهکاري
سال
0831
0830
0830
0838
0834
0835
0831
0837
0833
0833
0831
0830

 R2تعدیل شده (درصد)
75/5
70/4
13/3
15/0
53/5
73/0
15
73/3
71/3
13/0
71/8
74/0

آماره F

Sig

دوربين-واتسون

07/007
01/430
01/0104
04/340
00/300
07/331
07/041
03/387
01/030
03/131
07/701
03/701

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

0/815
0/100
0/380
0/341
0/514
0/331
0/500
0/301
0/050
0/013
0/831
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در این جدول سطح معنی دار همه متغیرهای مستقل برابر
با صفر و کوچکتر از پنج درصد است .بنابراین با اطمینان %35
می توان اظهار داشت که همه متغیرهای مستقل بر ارزش بازار
تاثیر گذار است .همچنین ،نزدیک بودن آماره دوربین ی واتسون
) (DWنیز بیانگر عدم وجود خود همبستگی بین متغیرهای
پیش بین می باشد.
سپس تجزیه و تحلیل رگرسیون مقطعی سال به سال
بدون شاخص محافظهکاری نیز محاسبه و نتایج آن در جدول
شماره  4گزارش شده است .آنگاه برای بررسی و محاسبه
محافظهکاری بر ارزش بازار R2 ،تعدیل شده هر سال از جداول
شماره  8و  4استخراج و تفاضل آنها را در جدول شماره 5

نشان دادهایم .نتایج موید این است که محافظهکاری طی دوره
زمانی تحقیق در حال افزایش می یابد .بنابراین از آنجایی که
محافظه کاری غیرشرطی ناشی از رعایت استانداردها و مقررات
حسابداری می باشد لذا از یکطرف باعث حمایت از حقوق
ذینفعان و کاهش عدم تقارن اطالعاتی و از طرف دیگر موجب
افزایش قابلیت اتکای اطالعات حسابداری می گردد ،در نتیجه
نقش سودمندی اطالعات حسابداری و محتوای اطالعاتی آن
افزایش خواهد یافت و این موضوع تاثیرش را در ارزش بازار
سهام خواهد گذاشت و بدینطریق مربوط بودن اطالعات
حسابداری به ارزش سهام در تصمیمگیری سرمایهگذاران موثر
واقع می شود.

جدول شماره  : 4آزمون مربوط بودن ارزش بدون محافظهکاري
سال
0831
0830
0830
0838
0834
0835
0831
0837
0833
0833
0831
0830

 R2تعدیل شده
18/3
14/8
18
51/4
57/5
13/3
54/5
57/5
54/0
58/0
10/0
17/8

آماره F

Sig

دوربين-واتسون

31/813
38/010
30/347
54/314
55/133
001/51
11/838
57/153
54/770
58/004
58/451
50/800

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

0/451
0/513
0/711
0/301
0/433
0/301
0/501
0/383
0/700
0/105
0/100

جدول شماره  : 5مقایسه مربوط بودن ارزش با محافظهکاري و بدون محافظهکاري
سال
0831
0830
0830
0838
0834
0835
0831
0837
0833
0833
0831
0830

111

مربوط بودن ارزش
بدون افزودن
محافظهکاري
18/3
14/8
18
51/4
57/5
13/3
54/5
57/5
54/0
58/0
10/0
17/8

مربوط بودن ارزش با
افزودن محافظهکاري

تفاوت

75/5
70/4
13/3
15/0
53/5
73/0
15
73/3
71/3
13/0
71/8
74/0

00/1
7/0
1/3
3/3
0
3/8
01/5
00/8
00/7
01
05/0
1/3

سال پنجم  /شماره هفدهم /بهار 7931

اثر محافظه کاري غیرشرطي بر مربوط بودن اطالعات حسابداري  /اله کرم صالحي ،شاهرخ بزرگمهريان و برزو صالحي

همچنین نمایشگرهای شماره  0و  0نشان می دهند که مربوط بودن ارزش محافظهکاری و محافظهکاری در حال افزایش می باشد.
30

20

10

0

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

Mean VR

-10
1380

YEAR

نمایشگر شماره  : 1روند افزایشی مربوط بودن ارزش
-.02

-.04

-.06

-.08

-.12
1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

Mean CONS

-.10

1380

YEAR

نمایشگر شماره  : 2روند افزایشی محافظهکاري
 -6نتيجه گيري و بحث
محافظهکاری یکی از زیر ویژگیهای کیفی گزازشگری
مالی است که در دهههای اخیر مورد توجه محققین حسابداری
قرار گرفته است .علیرغم انتقاداتی که به آن وارد شده است
ولی همچنان جایگاه خود را به عنوان یک میثاق حسابداری
برای کاهش مدیریت سود ،کاهش هزینههای نمایندگی و عدم
تقارن اطالعاتی و افزایش کیفیت اطالعات مالی در گزارشگری
مالی حفظ نموده است .در این مقاله اثر محافظهکاری
غیرشرطی بر مربوط بودن ارزش بازار بررسی شده است .نتایج
تحقیق نشان میدهد محافظهکاری طی دوره تحقیق افزایش
یافته است و افزایش محافظهکاری موجب افزایش مربوط بودن

اطالعات حسابداری شده است .این موضوع می تواند به دالیل
مختلفی مانند کارا نبودن بازار سرمایه ایران و نوسان در اخبار
اقتصادی ،رفتار فرصت طلبانه مدیریت سود و تاکید بیشتر
حسابرسان مبنی بر رعایت استانداردهای حسابداری مربوط
باشد .همچنین محافظهکاری غیرشرطی بدون توجه به اخبار
خوب و بد و بر اساس استانداردهای حسابداری موجب می
گردد تا قابلیت اتکا اطالعات حسابداری افزایش یابد .در نتیجه
مربوط بودن اطالعات افزایش می یابد که یافته های تحقیق
این موضوع را تایید می کند .این موضوع ممکن است بواسطه
استفاده از استانداردهای حسابداری ایران باشد که برگرفته از
استانداردهای بین المللی است و تقریبا در اکثر کشورهای
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، "بررسی رابطه نسبت بدهی،)0838(  مشایخی و شهبازی
اندازه و هزینه سرمایه شرکت با محافظه کاری مشروط و
 شماره، سال پنجم،غیر مشروط " مجله دانش حسابداری
.88-54  صص،01
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