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چکیده

جوانب کیفیت ،سود
در سالهای اخیر ،مبحث کیفیت سود گزارششده مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است .یکی از
ِ

محافظهکاری است .بدان معنا که هرچه محافظه کاری سود بیشتر باشد ،کیفیت آن باالتر است .در مقالۀ حاضر ،تأثیر محدودیتهای فروش

کوتاهمدت بر گزارشهای مالی محافظهکارانه  بررسی شده است .براساس ادبیات پژوهش حاضر ،براي بررسی این رابطه ،از مدل رگرسیون
استفاده شده است .ما براساس اطالعات مالی شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،براي دورۀ زمانی  ،1394-1390به این
نتیجه رسیدیم که  محدودیتهای فروش کوتاهمدت بر گزارشهای مالی محافظهکارانه تأثیر ندارد.

کلیدواژهها :محدودیتهای فروش کوتاهمدت  ،گزارشهای مالی محافظهکارانه ،محافظهکاری ،بازار سرمایه.

 .1مقدمه

برای قرون متمادی ،با استفاده از اطالعات حسابداری،

قابلیت
و ارائه خواهد شد .اما محافظهکاری بهواسطۀ الزام
ِ

اثبات و تأیید خود ،رفتار فرصتطلبانه و جانبدارانۀ مدیران را

عملکرد مدیران و ارزش شرکتها ارزیابی شده است .اعداد

محدود میکند(واتس.)2003 ،3

حقوق آنان کاربرد داشتهاند؛ بنابراین ،مدیران ،به دستکاری

در انتشار گزارشهای مالی ،بهعنوان بخشی از یک مکانیسم

برای افزایش منافع شخصی خود ،در استفاده از معیارهای

نمایندگی برای سهامداران را تسهیل میکند(گرولون 4و

جانبدارانه عمل میکنند و در ارسال اطالعات اختالل ایجاد

تعديلكننده در حسابداري ،سالها است كه مورد استفاده قرار

حسابداری بهعنوان متغیر اصلی ،برای پاداش مدیران و جبران

سود ،بهدلیل تأثیر آن بر ثروت خود ،تمایل داشتهاند .مدیران

حسابداری ،که مبنای اطالعرسانی برای سرمایهگذاران است،
میکنند .اگر محدودیتهایی که این رفتار فرصتطلبانۀ

مدیران را محدود کند ،وجود نداشته باشد ،در آن صورت،

ارقام حسابداری موجود در گزارشهای مالی ،جانبدارانه ،تهیه

شواهد اخیر ،حاکی از آن است که اعمال محافظهکاری

قرارداد مؤثر تکامل یافته است که کاهش هزینههای

همکاران .)2015 ،محافظهكاري بهعنوان يكي از ميثاقهاي

ميگيرد .مديران بهعنوان مسئول تهيۀ صورتهاي مالي ،با
با  داشتن سطح آگاهي
وضعيت مالي شركت و
وقوف كامل بر
ِ
ِ

بيشتر نسبت به استفادهكنندگان صورتهاي مالي ،سعي دارند،
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تصوير واحد تجاري را مطلوب جلوه دهند و انگيزۀ تزريق

فروش کوتاهمدت بر گزارشهای مالی محافظهکارانۀ شرکت

افزايش دهند(گراهام 1و همکاران.)2005 ،

است .از این رو ،فرضیۀ پژوهش به این صورت قابل بیان

سرمايه و منابع را ازطريق افراد برونسازماني ،به واحد تجاري
باتوجه به مطالب بیانشده ،مسئلۀ اصلی این پژوهش،

بررسی میزان تأثیرگذاری محدودیتهای فروش کوتاهمدت

بر گزارشهای مالی محافظهکارانه است.

شرکتها با انتشار گزارشهای مالی محافظهکارانه،

بهسرعت متوجه زیانهای اقتصادی از پروژههای غیرسودده

میشوند ،که بهعنوان یک نشانۀ بهموقع برای سهامداران در
راستای بررسی دالیل ضرر است .بر این اساس ،انتظار میرود،

نیاز به گزارشهای محافظهکارانه در شرکتهای مستعد

سرمایهگذاری ،بیش از حد تشدید شود ،اگرچه محققان ابتدا

است :محدودیتهای فروش کوتاهمدت بر گزارشهای مالی

محافظهکارانه تأثیر دارد .برای این پژوهش ،دادههای مربوط

به  510شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران از

سال  1390تا  1394جمعآوری و تجزیه و تحلیل شدهاند.

 .2ادبیات موضوع و پیشینۀ پژوهش

محدودیتهای فروش کوتاهمدت،عبارت از عواملی است

که باعث کاهش نرخ رشد فروش شرکتها در کوتاهمدت

میشود .باتوجه به این نرخ رشد ،فروش شرکتها نشاندهندۀ

حاکمیت شرکتی را بهعنوان یک مکانیزم نظارت بررسی کرده

عملکرد آنها نیز هست .بنابراین ،هرچقدر محدودیتهای

در راستای افزایش حساسیت بازار سرمایه بیان داشتهاند(دشو  2

فروش در کوتاهمدت کاهش یابد ،به همان نسبت عملکرد

اعتباردهندگان و سرمایهگذاران در تصمیمات خود برای

گزارشهای مالی محافظهکارانه ،عبارت است از انتشار

قرار میدهند و بنابراین ،اینکه اعتباردهندگان و سرمایهگذاران

برای نشاندادن میزان سودآوری شرکت در حداقلترین

اطالعات موثق در ارتباط با فروشها و نوسانات قیمت سهام

محافظهكاري در گزارشگري مالي است(فانگ 5و همکاران،

فروش کوتاهمدت را عامل اساسی
و محدودیتهای ناشی از
ِ

و همکاران.)2010 ،

سرمایهگذاری و اعتباردهی ،ارزیابی خود از شرکت را مورد توجه

شرکت را چطور ارزیابی کنند ،به قابلیت دسترسی آنها به
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در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

اعمالی در ارتباط با فروش شرکتها بیشتر شود و نرخ رشد
شرکت نیز کاهش پیدا خواهد کرد(گرولون و همکاران.)2015 ،

گزارشهای مالی برمبنای سیاستهای راهبردی مدیران،

حالت ممکن .کیفیت اقالم تعهدی ،معياري براي سنجش

شرکتها بستگی دارد(بال .)2001 ،3هرچه شرکتی ،دارای

.)2015

فروش باشد ،منعطفتر است(یانگ .)2016 ،4یافتۀ این پژوهش،

میكند .زمانی كه صاحبان اموال بزرگ جریان امور خود را

قابلیت کاهش محدودیتهای اعمالشده در ارتباط با میزان
ِ

چات فیلد ،6محافظهكاری را در قرون وسطا ردیابی

ممکن است عالوه بر بیان اهمیت نقش انتشار گزارشهای

به مباشران واگذار میکردند ،مباشران زود متوجه میشدند كه

تصمیمات داخلی مدیران در شرکتهای سودده اشاره کند و

پیشبینی افزایش ارزش داراییها اهمیت داشت ،چراكه اگر در

مالی محافظهکارانه در حوزۀ حسابداری مالی ،به تأثیر آن بر

موجب شناخت بیشتر مدیران نسبت به اهمیت و نقش مفهوم
محافظهکاری و تأثیر آن در انعطافپذیری مالی و نوسانات

فروش شود.

محافظهكار بودن ،وسیلهای برای حمایت از خود است .عدم

این زمان رویدادی رخ میداد كه باعث كاهش اموال میشد،

از نظر صاحب مال ،مباشر مسئول بود.

از نظر بارت ،بیور و لندسمن ،)1998(7رفتار محافظهکارانه

هدف اصلی این مقاله ،بررسی تأثیر محدودیتهای

بهگونهای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر(نسبت

5. Fang, V. W.

1. Graham, J. R.

6. Chat Field

2. Dechow, P.

7. Barth , Beaver and Landsman

3. Ball, R.
4. Young, A.
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به درآمدهای بیشتر) و هزینههای بیشتر(نسبت به هزینههای

از آنجا که بهطور متوسط ،این زیانها در دورههای آتی قابل
برگشت نیستند ،پایداری و تداوم این کاهش سودها احتما ًال

همانطور که فلتهام و اوهلسون )1995(1بیان داشتند ،انتظار

ناپایدار هستند .این پایداری یا ناپایداری ها و تغییرات سود،

کمتر) میشود و زیانهای تحملنشده را شناسایی میکند ،در

حالی که سودهای تحققنیافته را شناسایی نمیکند .از این رو،

کمتر از افزایش سودها است ،از این رو ،این کاهش سودها

بر این است که این نتایج ،باعث بروز اختالفی بین ارزش بازار

معیاری را برای محافظهکاری فراهم میآورند و این رفتار

درخصوص محافظهكاری ،براساس بند  ،2-18مفاهیم

را در اقالم تعهدی بهوجود میآورند(گیولی 2و هاین)2000 ،3

بهعنوان یكی از ویژگیهای كیفی اطالعات حسابداری كه

گزارششدۀ انباشته در طول زمان میشود .آنها بیان میدارند

و ارزش دفتری سهام در بلندمدت شود.

نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ،كلمۀ احتیاط

صورتهای مالی را برای استفادهكنندگان مفید میسازد ،بیان
شده است .به هر حال ،همانند جملۀ باال درخصوص تطابق

نامتقارن محافظهکاری در قبال سودها و زیانها عدم تقارنی

چنین اظهار میکنند که محافظهکاری باعث کاهش سود
که اندازۀ اقالم تعهدی انباشتهشده در طول زمان ،یکی از
معیارهای محافظهکاری است.

درآمد و هزینه ،یك شرط اضافه شده است كه باعث میشود

ریان 4در سال  ،2006تعریفی را برای محافظهکاری

کمیتۀ فنی سازمان حسابرسی ایران در مفاهیم نظری

محافظهکاری مشروط و محافظهکاری نامشروط تقسیم

استانداردهای حسابداری انگلستان است ،محافظهکاری را با

ازطریق استانداردهای حسابداری الزام شده است .یعنی شناخت

یکی از اجزای خصوصیت کیفی« قابل اتکا بودن» معرفی

نامطلوب و عدم شناخت سود ،در مواقع وجود اخبار خوب(بازده

تفسیر این بند دچار مشكل شود:

گزارشگری مالی که ترجمهای از بیانیۀ اصول هیئت

لفظی دیگر ،احتیاط ،به رسمیت میشناسد و آن را بهعنوان
میکند.

ارائه داد که براساس آن تعریف ،محافظهکاری به دو نوع

میشود .محافظهکاری مشروط ،محافظهکاری است که
بالدرنگ زیان درصورتِ وجود اخبار بد(بازدۀ منفی سهام) و
مثبت سهام) و مطلوب .از این رو ،از آنجا که محافظهکاری

محافظهکاری ،بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیانها

مشروط وابسته به اخبار است ،به آن «پسرویدادی» هم

داراییها (سودها) را در زمان وقوع شناسایی نمیکنند ،بلکه

یا خالص ارزش فروش در ارزیابی موجودی کاال ،نوعی

هستند؛ زیرا صورتهای مالی افزایشهای تأییدناپذیر در ارزش

از این افزایشها شناسایی میکنند .برای مثال ،اگر ارزش

یک دارایی افزایش یابد ،از آنجا که انتظار میرود جریانهای

محافظهکاری مشروط است .به این نوع محافظهکاری سود

و زیانی و یا محافظهکاری گذشتهنگر میگویند(ریان.)2006 ،

محافظهکاری نامشروط ،برخالف محافظهکاری مشروط

نقدی آتی افزایش یابد ،بنابراین ،سود را طی سالهای آتی و

ازطریق استانداردهای پذیرفتهشدۀ حسابداری الزام نشده

به آن معنا است که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند.

داراییها ازطریق رویههای از پیش تعیینشدۀ حسابداری

به ازای ورود جریانهای نقدی مربوط شناسایی میکنند .این

درمقابل ،زیانهایی که درجۀ تأییدپذیری آنها با سودهای
غیرقابل تأیید یکسان است ،درست در زمانی که بهوقوع

است و حاصل کمتر از  واقع نشاندادن ارزش دفتری خالص

است و از آنجا که مستقل از اخبار است ،به آن پیشرویدادی

هم گفته میشود و به محافظهکاری ترازنامهای نیز معروف

میپیوندند ،بدون توجه به اینکه کاهش در جریانهای نقدی

است(ریان .)2006 ،انگیزۀ اصلی برای محافظهکاری نامشروط،

3. Hayn, C.

1. Feltham & Ohlson

4. Ryan

2. Givoly, D.

آنها طی دورههای آتی تحمل شده باشند ،شناسایی میشوند.

سختی ارزیابی داراییها و بدهیها است.
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طی دورههای آتی و بههنگام ورود جریانهای نقدی ناشی

اطالق میشود .برای مثال ،کاربرد قاعدۀ اقل بهای تمامشده
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 .1-2روشهای اندازهگیری محافظهکاری

در این پژوهش ،برای اندازهگیری محافظهکاری از اقالم

که ناشی از تغییر برآوردها است ،سود و زیان فروش داراییها

و زیان کاهش ارزش داراییهای ثابت ،درآمدهای انتقالی به

تعهدی غیرعملیاتی استفاده میشود .از آن رو از اقالم تعهدی

دورههای آتی و سرمایهایکردن مخارج است(گیولی و هاین،

تعهدی مجرایی برای اعمال محافظهکاری است و از دیگر

غیرعملیاتی ،نشانگر سطوح باالتر محافظهکاری هستند ،در

زمینه را برای اعمال محافظهکاری فراهم میسازد .استفاده از

تعهدی غیرعملیاتی با میزان محافظهکاری از قرینۀ این اقالم

در رابطه با اقالمی که جزء عملیات معمول و مستمر شرکت

و هآین و احمد و همکاران نیز استفاده شده است .حال برای

در رابطه با اقالمی است که جزء فعالیتهای عادی شرکت

ژانگ ،)2008(1به شرح زیر ،استفاده شده است:

و غیرعملیاتی استفاده میشود که از یک سو ،حسابداری

 .)2000از آنجا که مقادیر کوچکتر(منفیتر) اقالم تعهدی

سو ،اعمال اختیار ازسوی مدیران در شرایط عدم اطمینان،

این پژوهش ،برای همسوکردن جهت مقادیر جبری اقالم

این معیار ،مبتنی بر این فرض است که سطح عدم اطمینان

استفاده شده است .این معیار ازسوی پائیک و همکاران ،گیولی

نیستند(اقالم تعهدی غیرعملیاتی) ،بیش از سطح اطمینان

محاسبۀ میزان محافظهکاری مشروط در این پژوهش ،از مدل

محسوب میشوند(گیولی و هاین.)2000 ،

جمع اقالم تعهدی ،اقالم تعهدی عملیاتی(سرمایۀ در

گردش) و اقالم تعهدی غیرعملیاتی براساس مدل گیولی و
هاین( ،)2000بهشرح زیر محاسبه میشود:

ACCit = NIit + DEPit – CFOit
OACCit =∆ARit + ∆Iit + ∆PEit - ∆APit - ∆TPit
NOACCit = ACCit - OACCit

تعهـدي

يكي از تعاريف دقيق و تشریح محافظهكاري ،عبارت

که در آن ،متغیرها بهشرح زیر تعریف میشوند:

است از «انتخاب معياري از بين انتخابهاي حسابداري كه

 :NIسود خالص قبل از اقالم غیرمترقبه

شناسايي كندتر درآمدها ،سريعتر هزينهها و كمتر ارزيابيکردن

 :CFOجریان نقدی عملیاتی

تعريف بهخوبي بعد چند دورهاي بودن انتخابهاي حسابداري

 :ACCجمع اقالم تعهدی

Journal of Economic Business Research, Vol. 8, No. 17, Winter 2017

 .2-2معيـار محافظـهكاري مبتنـي بـر اقلام

 :DEPهزینۀ استهالک

 :OACCاقالم تعهدی عملیاتی

به حداقل سود انباشته گزارششده ازسوی شركت ،ازطريق

داراييها ،و بيشتر ارزيابيکردن بدهیها» منجر میشود .اين
را درنظر گرفته و چندين معيار تجربي براي اندازهگيري درجۀ

 :ΔARتغییر در حسابهای دریافتی

محافظهكاري بهدست ميدهد .يكي از معيارها ،عالمت و

 :ΔPEتغییر در پیشپرداختها

دورههاي بعد معكوس ميشوند .انتظار ميرود در دورههاي

 :ΔIتغییر در موجودی مواد و کاال

مقدار اقالم تعهدي انباشته طي زمان است .اقالم تعهدي در

 :ΔAPتغییر در حسابهای پرداختی

متعاقب دورههايي كه سود خالص بيش از وجه نقد عملياتي

 :NOACCاقالم تعهدی غیرعملیاتی

كه سود خالص كمتر از وجه نقد عملياتي است ،انتظار ميرود

 :ΔTPتغییر در مالیاتهای پرداختی

در حالی که اقالم تعهدی عملیاتی(سرمایه در گردش) از

فعالیتهای مستمر و معمول شرکت ناشی میشوند ،اقالم
تعهدی غیرعملیاتی ،برای مثال ،شامل افزایش هزینههایی

است ،از اقالم تعهدي منفي استفاده شود؛ درمقابل ،هنگامي

دورههاي بعدي با اقالم تعهدي مثبت همراه باشند.

براي شركتهاي با وضعيت باثبات و بدون رشد ،انتظار

ميرود سود خالص قبل از استهالك در بلندمدت

1. Zhang, J.
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1. ACCit = (NIit + DEPit) – CFOit

با وجه نقد حاصل از عمليات همگرا باشد(گيولي و هاين،

 .)2000موازنۀ بين بهموقع بودن و قابليت اتكا ،احتما ًال به

2. OACCit =∆ARit + ∆Iit + ∆PEit - ∆APit

فرآيندهاي حسابداري پذيرفتهشدهاي منجر خواهد شد كه
اقالم تعهدي را ايجاد ميكنند.
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- ∆TPit
3. NOACCit = ACCit - OACCit

ديچو )1994(1پي ميبرد كه اقالم تعهدي براي قرنها

وجود داشتهاند و بهنحو بااهميتي رابطۀ سود حسابداري
با بازدهي را افزايش دادهاند .ازسوی ديگر ،اقالم تعهدي
نسبت ًا جديد ،مثل استهالك ،رابطۀ بين سود حسابداري با

بازدهي را بهنحو بااهميتي افزايش نميدهند .رفتار نامتقارن

 :ARحساب هاي دريافتي

 :NIسود خالص قبل از اقالم غيرمترقبه

 :DEPهزينههاي استهالك

 :CFOجريان نقدي عملياتي

 :OACCاقالم تعهدي عملياتي

 :Iموجوديهاي مواد و كاال

محافظهكاري نسبت به سودها و زيانها باعث ايجاد عدم تقارن
در اقالم تعهدي ميشود .زيانها كام ً
ال شناسايي ،ولي سودها

 :PEپيشپرداخت هزينهها

میشود و درنتيجه ،اقالم تعهدي انباشته كمتر از واقع ارائه

 :TPمالياتهاي پرداختي

معوق ميشوند و اين امر به منفيشدن اقالم تعهدي منجر
ميشوند(واتس .)2003 ،2گيولي ،بيان و اثبات ميكند ،در حالي

كه جمع اقالم تعهدي انباشته در طول زمان يك انباشتگي

منفي را نشان  ميدهند ،اقالم تعهدي عملياتي انباشته الگوي
كام ً
ال متفاوتی دارند .يعني اقالم تعهدي عملياتي انباشته در

 :APحسابهاي پرداختي

 :NOACCاقالم تعهدي غيرعملياتي

احمد 3و دیولمن ،)2007(4با الهام از مدل گيولي و هاين،

معيار خود در اندازهگيري محافظهكاري به روش اقالم تعهدي
را بهشرح زير ارائه كردند:

طي زمان افزايش مييابند .درنتيجه ،انباشتگي منفي اقالم

سود ويژه قبل از اقالم غيرمترقبه منهاي جريان نقدي

گرچه برخي از اين اقالم تعهدي غيرعملياتي ،ناشي از

بر ميانگين داراييهاي يك دورۀ سهساله با مركزيت سال ،t

تعهدي ،متأثر از اجزاي غيرعملياتي آن خواهد بود.

عملياتي بهعالوۀ هزينۀ استهالك ،همگن شده ازطريق تقسيم

وجود مستمر اقالم تعهدي غيرعملياتي منفي در طي يك 

است.

بهشمار ميرود ،يعني هرچه ميانگين اين اقالم تعهدي

اين اطمينان را ميدهد كه تأثيراتِ هرگونه اقالم تعهدي

مبلغ اغلب آنها ناشي از اعمال اختيار مديريتي است .بنابراين،

دورۀ زماني بلندمدت در شركتها ،معياري از محافظهكاري

طي دورۀ مربوط ،منفي و بيشتر باشد ،محافظهكاري بيشتر

خواهد بود .در عين حال ،نرخ انباشتگي خالص اقالم تعهدي
غيرعملياتي منفي ،نشانگر تغيير درجۀ محافظهكاري در طول

زمان است(گيولي و هاين .)2000 ،گيولي و هاين ،اولين بار در
سال  2000اين معيار را معرفي و ارائه ،و محافظهكاري را
ازطريق مدل  3زير اندارهگيري كردند:

معيار باالتر و مثبت تر باشد ،بيانگر باالتربودن محافظهكاري

همچنين ،محاسبۀ ميانگين(سرشكنكردن) طي سه دوره،

بزرگ و موقتي كاهش داده شده است؛ چراكه اقالم تعهدي
معمو ًال طي يك دورۀ يك تا دو ساله معكوس ميشوند.
 .3-2پیشینۀ پژوهش

احمد و دیولمن( )2017بیان میکنند که اگر محافظهکاري

بودن سودها و زیانها بدانیم ،مالکیت
را عدم تقارن در بهموقع ِ

مدیریتی ،رابطۀ معکوس با محافظهکاري خواهد داشت .آنها
3. Ahmad, A. S.

1. Dechow

4. Dolman, S.

2. Vatce
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حاکمیت شرکتی قویتر ،موجب
همیچنین پی بردند که
ِ
افزایش میزان محافظهکاري خواهد شد.

یانگ( ،)2016در پژوهشی ،تحت عنوان «حساسیتهای

بازار سرمایه و گزارشهای محافظهکارانه :شواهدی از

محدودیتهای فروش کوتاهمدت» ،به بررسی روابط بین
متغیرهای فوق پرداختند .نتایج پژوهش آنان نشان داد که

پیرامون
یحیی حساس یگانه و علیرضا شهریاری(،)1389
ِ
رابطۀ بین محدودیت فروش ،تمرکز مالکیت و محافظهکاری

در بورس اوراق بهادار تهران بررسی انجام دادند .آنها به این

درنظرگرفتن متغیرهای کنترلی ،ازقبیل
نتیجه رسیدند که با
ِ
اندازه ،رشد و  ،...رابطۀ منفی معناداری میان تمرکز مالکیت و

فروش کوتاهمدتِ اعمالشده ازسوی رقبا
محدودیتهای
ِ
و واحدهای اقتصادی دیگر ،حساسیتهای بازار سرمایه

کاوه مهرانی ،جالل وافی ثانی ،محمد حالج( ،)1389دربارۀ

از فعالیتهای عملیاتی میشود و درنهایت ،مدیران مجبور

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی

را افزایش میدهد و باعث کاهش جریانهای نقدی ناشی

محافظهکاری وجود دارد.

رابطۀ قراردادهای بدهی و اندازۀ شرکت با محافظهکاری در

خواهند شد که در صدور گزارشهای مالی خود محافظهکارانه

انجام دادند .يافتههاي پژوهش آنان بيانگر اين بود كه رابطۀ

رویچادهری و مارتین ،)2013(1به بررسی رابطۀ

مبتني بر اقالم تعهدي و مبتني بر ارزش بازار وجود دارد.

عمل کنند.

عدم تقارن زمانی سود ،نسبت ارزش بازار به دفتری و

محافظهکاری در گزارشگری مالی پرداختند .نتایج پژوهش

آنان ،بیانگر وجود یک رابطۀ منفی معنادار بین این دو معیار

سنجش محافظهکاری بود .همچنین ،آنان دریافتند هرچه
دورۀ برآور ِد معیار عدم تقارن زمانی طوالنیتر شود ،این رابطۀ

مثبت و معناداري بين بدهي و محافظهكاري در دو معيار

همچنين ،رابطۀ منفي اندازۀ شركت و محافظهكاري ،تنها در
معيار مبتني بر ارزش بازار مورد تأييد قرار گرفت.

 .3روش پژوهش

منظور از روش پژوهش ،همۀ راهها و شیوههایی است که

منفی کمتر میشود .در دورههای سهساله ،رابطۀ این دو معیار،

امکان رسیدن به حقیقت
پژوهشگر را از خطا مصون میدارد و
ِ

پای و تورنتون ،)2010(2در مقالهای تحت عنوان «اقالم

علمی ،پیروی از رویهای منظم و سیستماتیک است که در

مثبت خواهد بود.
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آن برد.

غیرمنتظره و محافظهکاری شرطی حسابداری» ،دربارۀ تأثیر
اعمال نظر مدیر ازطریق اقالم تعهدی بر محافظهکاری ،بررسی

را برای وی فراهم میسازد .به عبارت دیگر ،روش پژوهش

ساختن عوامل
جریان استفاده از روشهای آماری و مرتبط
ِ
موضوع پژوهش ،باید رعایت شود(دالور.)1386 ،

انجام دادند .نتیجۀ پژوهش آنان نشان داد که محافظهکاری
اساس ًا قابل انتساب به اقالم تعهدی غیرمنتظره نسبت به اقالم

کردن رابطۀ بین چند متغیر کمی
در آن ،هدف اصلی ،مشخص ِ

جیمی لی ،)2008(3به بررسی نقش محافظهکاری بر

نیز هست .هدف از مطالعۀ همبستگی ،برقراری یک رابطه و

پرداخت .از نظر وی ،محافظهکاری حسابداری بر انعطافپذیری

است .همچنین ،از آنجا که این پژوهش در جستوجوی

تعهدی منتظره است.

تصمیمات مالی و محدودیتهای فروش کوتاهمدت شرکتها

روش پژوهش از نظر ماهیت ،توصیفی ،همبستگی است که

است که عالوه بر بررسی وجود رابطه ،بهدنبال اندازۀ واحد آن

پژوهش پسرویدادی
استفاده از این رابطه در پیشبینی ،و نیز
ِ

متعاقب آن ،انعطافپذیری مالی در
شرکتها اثر میگذارد و
ِ

دستیابی به هدفی عملی است واطالعات سودمندی را در

نوع تصمیم مالی اخذشدۀ شرکت ،میتوان پی به انعطافپذیری

است.انجام پژوهش در چارچوب قیاسی استقرایی است.

تصمیمات مالی شرکتها ،نشان داده میشود؛ یعنی از روی

3. Jimmy Lee

زمینۀ واقعیات موجود بهدست میدهد ،از نظر هدف کاربردی

1. Roychowdhury.and Martin
2. Pae and Thornton
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که در آن:

دادههای واقعی مورد نیاز این پژوهش ،از اطالعات واقعی

شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری خواهد شد.

 = ACCکیفیت اقالم تعهدی و نمایندۀ گزارشهای

به تعیین حجم نمونه براساس معیارهای زیر اقدام خواهد شد:

 = CFجریان وجوه نقد

در این پژوهش ،با استفاده از روش حذف سيستماتيك نسبت
 .1بهلحاظ افزایش قابلیت مقایسه ،دورۀ مالی آنها منتهی

به  29اسفندماه باشد.

 .2در طی دورۀ مورد بررسی( ،)1394-1390تغییر سال

مالی نداشته باشد.

 .3اطالعات مالی آن ،قابل دسترسی باشد.

 .4جزء شرکتهای مالی(مانند بانکها ،مؤسسههای مالی)

و شرکتهای سرمایهگذاری یا شرکتهای واسطهگری مالی
نباشد.

 .5اطالعات مورد نیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس

باشد.

بين شرکتهاي
باتوجه به شرايط و محدوديتهاي فوق ،از ِ

پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،درمجموع 102

شرکت بهعنوان نمونۀ آماری پژوهش انتخاب شده است.

مدلهای پژوهش ،برگرفته از پژوهش یانگ(،)2016

بهصورت زیر برآورد شدهاند:

محافظهکارانه

 = Dمتغیر موهومی که اگر جریان وجوه نقد بزرگتر از

یک باشد ،مقدار یک و در غیر این صورت ،صفر خواهد بود
محدودیت فروش کوتاهمدت
= Post
ِ

دادههای مورد نیاز این پژوهش ،ازطریق بانکهای

اطالعاتی رایانهای و مراجعه به کتابخانۀ سازمان بورس و
اوراق بهادار و استفاده از نرمافزار رهآورد نوین و تدبیرپرداز و

مراجعه به وبسایت  ،www.rdis.irسایت متعلق به سازمان

بورس و اوراق بهادار(مدیریت پژوهش ،توسعه و مطالعات

اسالمی) ،جمعآوری شده است.

ضریب
برای آزمون فرضیۀ پژوهش از مدل رگرسیون و
ِ
همبستگی استفاده میشود .علت بهکارگیری مدل رگرسیون

ضریب همبستگی در پژوهش حاضر ،این است که پژوهش
و
ِ
پژوهش همبستگی است و سعی در بیان
مذکور از نظر ماهیت،
ِ

سنجش و بیان روابط بین متغیرها دارد که ،برای این منظور ،از

تجزیه و تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی استفاده خواهد
شد.

جدول  .1آمار توصیفی و مانایی دادههای پژوهش

باتوجه به نتایج آزمون مانایی برای تک تک متغیرها ،اعم

مانا هستند .زیرا مقدار احتمال محاسبهشده برای مقدار آمارۀ

تمامی متغیرهای پژوهش براساس آزمون «لوین -لین و چو»،

بنابراین ،برآورد رگرسیونی برای متغیرهای این پژوهش معتبر

از مستقل ،وابسته و کنترلی در جدول  ،1مشاهده میشود که

آزمون لوین -لین و چو برابر با  0/000و کمتر از  0/05است.
ِ
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خواهد بود و کاذب نیست.

قبل از برازش مدل ،با استفاده از آزمون اف – لیمر ،به

بررسی همگن یا ناهمگنبودن دادهها میپردازیم .در جدول

 2مشاهده میشود که سطح معناداری بهدستآمده از آزمون

چاو( Fلیمر) ،مقاطع مورد بررسی ،ناهمگن و دارای تفاوتهای

فردی نیست؛ بنابراین ،استفاده از روش دادههای ترکیبی(مدل
پول) ،برای مدل فرضیههای پژوهش مناسب است.

جدول  .2یافتههای حاصل از آزمون اف  -لیمر

برای بررسی پیشفرضهای رگرسیونی بهجز مانایی ،نیاز

است عدم خودهمبستگی سریالی و همسانی واریانسها بررسی

صفربودن میانگین جملۀ خطا(پسماندها)،
شود .در جدول ،3
ِ

آمارۀ آزمون و سطح معناداری مربوط ،فرضیۀ صفر مبنی

صفربودن میانگین پسماندها پذیرفته میشود .بنابراین،
بر
ِ
خودهمبستگی سریالی وجود ندارد .همچنین ،از مقدار آمارۀ

دوربین – واتسون در جدول  ،4عدم وجود خودهمبستگی
سریالی تأئید میشود.
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صفربودن میانگین جملۀ خطا(پسماندها)
جدول  .3نتایج حاصل از آزمون
ِ

بهعالوه ،مقدار آمارۀ  tآزمون وایت ،برابر  1/23بهدست

میآید که مقدار احتمال برای آن ،بیشتر از  0/05است.

بنابراین ،واریانس جملۀ خطا ثابت است و فرضیۀ صفر مبنی

بودن واریانس پسماندها پذیرفته میشود.
بر ثابت ِ

در این پژوهش ،برای بررسی همخطی از مقدار (VIFعامل

افزایش واریانس) استفاده میشود .اگر این متغیر کمتر از 5

باشد ،یعنی همخطی بین متغیرها کم است و رگرسیون
بهدستآمده ،معتبر است .با مشاهدۀ مقادیر  VIFدر جدول ،4

میبینیم که تمامی مقادیر کوچکتر از بین  1و  3هستند ،به

همین دلیل ،همخطی وجود بین متغیرها در مدل وجود ندارد.

 .5بحث و نتیجهگیری

سطح معناداری برای تک تک متغیرها و همچنین برای

کل مدل در سطح اطمینان  95درصد محاسبه شده است.
ِّ
ضریب تبیین مدل برازششده میتوان ادعا کرد
باتوجه به
ِ
که  0/0139از تغییرات متغیر وابستۀ مدل پژوهش ازطریق

متغیرهای مستقل و کنترل توضیح داده میشود.

بررسی تأثیر محدودیتهای فروش کوتاهمدت بر گزارشهای مالی محافظهکارانۀ شرکتهای پذیرفتهشده در ...
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جدول  .4برآورد رگرسیونی مدل پژوهش

همچنین ،سطح معناداری آمارۀ  tدر رابطه با محدودیت فروش

حداقل در يادداشتهاي همراه  توضيحي صورتهاي مالي

از سطح خطای  5درصد بیشتر است و وجود تأثیرگذاری

ارزيابي در صورتهاي مالي  ارائه شود تا سرمايهگذاران بتوانند

کوتاهمدت بر گزارشهای محافظهکارانه()Post×D×CF
معناداری حساسیت بازار سرمایه بر گزارشهای محافظهکارانه

تأیید نمیشود و فرضیۀ دوم پژوهش پذیرفته نمیشود .نتایج
این پژوهش با نتیجۀ پژوهشهای احمد و دیولمن()2007
و حسنی()1392مطابقت دارد و با کار یانگ( )2016مطابقت
ندارد.

باتوجه به نتایج حاصل از این پژوهش و تأثیر رویههای

نسبت به آنها آگاهانهتر تصميم بگيرند.

مرجعها

حساس یگانه ،یحیی و شهریاری ،علیرضا .تابستان « .1389بررسی

رابطۀ بین تمرکز مالکیت و محافظهکاری در بورس اوراق

بهادار تهران» ،پژوهشهای حسابداری مالی ،سال دوم ،ش
 ،4ص .77-99

حسنی ،محمد« .1392 .مطالعۀ تجربی رابطۀ بین حساسیت

محافظهکارانۀ حسابداری بر گزارشگری مالی و در راستای

جریان نقد سرمایهگذاری و محافظهکاری حسابداری(دیدگاه

محافظهکاری ،پیشنهاد میشود در ایران نیز به این موضوع

بررسیهای حسابداری و حسابرسی .59-84 ،)3(20

راستای یافتههای علمی اقدام کنند.

انتشارات آگاه

اقدامات مجامع حرفهای پیشرو جهانی در راستای حذف

توجه شود؛ و استانداردگذاران و نیز شاغالن در یک حرفه در
باتوجه به نتايج حاصل از فرضیۀ دوم ،پيشنهاد ميشود

مالک
در گزارشهای مالی ،محدودیتهای فروش بلندمدت،
ِ

گزارشهای مالی محافظهکارانه قرار نگیرد؛ پيشنهاد ميشود

اطالعات تفصيليتر درمورد رويۀ محافظهكارانۀ شركتها،

قراردادهای کارآ یا دیدگاه تحریف سیستمهای اطالعاتی؟)»،

دالور ،علی .1386 .روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی.
کاوه مهرانی ،جالل وافی ثانی ،محمد حالج .تابستان « .1389دربارۀ
رابطۀ قراردادهای بدهی و اندازۀ شرکت با محافظهکاری در

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران»17،

( ،)1ص .97-112

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال هشتم ،شماره هفدهم ،زمستان 1396

 .6پیشنهادها

افشا شود؛ يا رتبۀ محافظهكاري شركتها  بهعنوان يك معيار

 دکتر زهرا امیرحسینی،الهه میرزایی
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