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محافظهکاري حسابداري از نظر مشارکتکنندگان در بازار سرمايه و به ويژه سهامداران مطلوب
بوده و منجر به افزايش تقاضا براي خريد سهام در شرکتهاي داراي سطح باالي محافظهکاري مي
گردد .افزايش تقاضا هم به نوبه خود منجر به افزايش قیمت سهام و در نتیجه منجر به افزايش واکنش
بازار و ارزش شرکتها ميگردد .اين مقاله به بررسي رابطه بین محافظهکاري حسابداري با واکنش
بازار و ارزش شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ميپردازد .دراين پژوهش براي
سنجش محافظهکاري شرطي از مدل بال و شیوا کومار و براي سنجش محافظهکاري غیر شرطي از
مدل گیولي و هاين استفاده شده است .اين پژوهش از نوع همبستگي بوده وجامعه آماري ،شامل
شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار است که با روش حذفي 68 ،شرکت در نمونه آماري
اين پژوهش قرار گرفتهاند .دوره زماني پژوهش سالهاي  1387تا  1392است .براي آزمون فرضیهها
از رگرسیون چند گانه خطي بهره گیري شده است .نتايج آزمون نشان ميدهد که محافظهکاري
حسابداري با واکنش بازار و ارزش شرکت رابطه معني داري دارد و از بین متغیرهاي کنترلي وارد
شده در مدل ،نرخ بازده دارايي با واکنش بازار رابطه مثبت داشته و نرخ بازده دارايي و نسبت ارزش
بازار به دفتري و نسبت نقدينگي با ارزش شرکت رابطه مثبت و معني دار دارد.
واژههای کلیدی :محافظهکاري شرطي ،محافظهکاري غیر شرطي ،واکنش بازار و ارزش شرکت.
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مقدمه
به يکي از اساسيترين مسائل اقتصادي افراد ،واحدهاي تجاري و دولتها تخصیص بهینه منابع
است .تخصیص بهینه منابع زماني امکان پذير است که منابع به سمت سرمايهگذاريهاي پربازده
و با ريسک منطقي هدايت شوند .با توجه به ضرورت سرمايهگذاري در جهت رسیدن به توسعه
اقتصادي ارايه راهکارهايي در جهت بهینه سازي ترکیب سرمايهگذاري ميتواند گامي مثبت در
جهت تشويق سرمايهگذاري و فعالتر شدن بازار سرمايه باشد .در فرايند تصمیمگیري
سرمايهگذاري توسط سرمايهگذاران ،مديران ،تحلیلگران مالي و ساير گروههاي استفادهکننده
از اطالعات ،يکي از عوامل مهم براي تصمیمگیري پیش بیني بازده سهام ميباشد.
در يک بازار کارا قیمت اوراق بهادار منعکس کننده مجموعه اي از همه اطالعات موجود
بوده واطالعات جديد به سرعت بر روي قیمت اوراق بهادار تأثیر ميگذارد و سرمايهگذاران با
توجه به اطالعات در دسترس و انتظاري که از بازده اوراق بهادار در آينده دارند تصمیمگیري
ميکنند .بازار سهام نسبت به تمام پديدهها واکنش نشان ميدهد که يکي از مهمترين اين متغیرها
میزان محافظهکاري است .محافظهکاري در حسابداري به عنوان عدم تقارن زماني در شناسايي
اخبار خوب در مقابل اخبار بد ،در صورتهاي مالي تفسیر شده است .همچنین باسو
محافظهکاري را تمايل حسابداران براي کسب درجه باالتري از تايید پذيري به منظور شناسايي
اخبار خوب به عنوان سود نسبت به شناسايي اخبار بد به عنوان زيان (اسدي وهمکاران)1394 ،
تعريف نموده است.
با توجه به تعاريف ارائه شده ميتوان دريافت که استفاده از رويکرد محافظهکاري در
حسابداري موجب شناسايي به موقع زيان و اخبار بد و هرگونه رويدادهاي مالي ناخوشايند
حسابهاي مالي و اقالم حسابداري ميشود و سود حسابداري را تحت تأثیر قرار داده و باعث
ارائه اطالعات با کیفیت به استفادهکنندگان ميشود .تعیین ارزش يک شرکت و شناسايي
عوامل موثر برآن در بازارهاي سرمايه همواره از مباحث چالش برانگیز براي سرمايهگذاران و
تحلیل گران مالي بوده است .آنها همواره در پي شناسايي عوامل موثر بر ارزش شرکت بوده،
تا از طريق کنترل اين عوامل بتوانند ارزش شرکت را به طور واقعي تعیین نمايند .در نتیجه
ارزش بازار شرکت به ارزش ذاتي آن نزديک ميشود (ولي پور و همکاران .)1389 ،بنابراين
برآورد ارزش آتي شرکتها همواره يکي از دغدغههاي سرمايهگذاران بوده است و در اين
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راه ابزارهاي مالي متفاوتي به کارگرفته شده است که ازآن جمله ميتوان به محافظهکاري
شرطي و غیر شرطي اشاره نمود .با توجه به اين که عوامل زيادي بر بازده سهام و واکنش بازار
تاثیر دارند و محافظهکاري حسابداري بر کل رفتار شرکت اثرگذار است .بنابراين بررسي رابطه
محافطه کاري و ارزش شرکت بر واکنش بازار ضرورت مييابد .

مبانی نظری
در بیانیه شماره  2هیئت تدوين استانداردهاي حسابداري مالي آمريکا ،محافظهکاري "نشان
دادن واکنش محتاطانه به وجود ابهام به منظور ايجاد اطمینان خاطر از اينکه ابهام و خطرات
احتمالي همراه با آن ،در حد کافي مورد توجه واقع شده اند" تعريف شده است .هیات تدوين
استانداردهاي حسابداري مالي آمريکا ،محافظهکاري را جزء ويژگي کیفي يا زيرمجموعه
ويژگيهاي کیفي طبقه بندي نکرده است ،در حالي که در بند  18فصل دوم مفاهیم نظري
گزارشگري مالي ايران ،محافظهکاري (احتیاط) به عنوان يک زير ويژگي کیفي براي قابلیت
اتکا ،اين گونه تعريف شده است "احتیاط عبارتست از کاربرد درجه اي از مراقبت که در اعمال
قضاوت براي انجام برآورد در شرايط ابهام مورد نیاز است ،به گونه اي که درآمدها يا داراييها
بیشتر از واقع و هزينهها و بدهيها کمتر از واقع ارائه نشود" .نمونهاي از ابهامات پیش گفته شامل
قابلیت وصول مطالبات ،عمر مفید احتمالي داراييهاي ثابت مشهود و تعداد و میزان ادعاهاي
احتمالي مربوط به ضمانت کاالي فروش رفته است .چنین مواردي با رعايت احتیاط در تهیه
صورتهاي مالي و همراه با افشاي ماهیت و میزان آنها شناسايي ميشود (کمیته فني سازمان
حسابرسي.)682 ،1386 ،
از نظر گیولي و هاين ( ،)2000محافظهکاري انتخاب يک راهکار حسابداري تحت شرايط
عدم اطمینان است که در نهايت به ارائه کمترين داراييها و درآمدها بیانجامد و کمترين اثر
مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد .ولک و همکاران ( )2004محافظهکاري را شناسايي
هرچه کندتر سودها و ارزشیابي هرچه کمتر داراييها تعريف نموده و کیم و ژانگ ()2000
معتقدند که "محافظهکاري شناسايي تمام زيانهاي بالقوه و شناسايي نکردن سودهاي محتمل"
است .باسو ( )1997محافظهکاري را استفاده از درجات باالتر قابلیت اتکا براي شناسايي و ثبت
سودها و اخبار خوشايند (افزايش ارزش) در مقابل ،استفاده از درجات پايینتر قابلیت اتکا براي
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شناسايي و ثبت زيانها و اخبار ناخوشايند (کاهش ارزش) تعريف نموده است .به طور کلي
ميتوان محافظهکاري حسابداري را در سه مقوله به قرار زير طبقهبندي نمود (تاريوردي،
:)1383
الف – مقوله رفتاري :بدبیني از خوشبیني بهتر است .به عنوان نمونه براساس رهنمودهاي
حسابداري بدهيهاي احتمالي (زيانهاي احتمالي) تحت شرايط خاص شناسايي ميشوند ،در
صورتي که اين رهنمودها در خصوص داراييهاي احتمالي (سودهاي احتمالي) کاربرد ندارد.
ب -مقوله زماني :زودتر نشان دادن زيانها و هزينهها از ديرتر نشان دادن آنها بهتر است و
ديرتر نشان دادن سودها و درآمدها از زودتر نشان دادن آنها بهتر است.
ج) مقوله ارزش :کمتر نشان دادن سودها و درآمدها از بیشتر نشان دادن آنها بهتر است و بیشتر
نشان دادن زيانها و هزينهها از کمتر نشان دادن آنها بهتر است.
بازار کارا نسبت به اطالعات جديد حساس است .به طوري که اطالعات ،هسته اصلي بازار
کارا را تشکیل داده و بر مبناي آن به سه شکل ضعیف ،نیمه قوي و قوي تقسیم ميشود .پیش
بیني درآمد ناخالص هر سهم که اصطالحا سود برآوردي هر سهم نامیده ميشود ،اطالعات تازه
اي از وضعیت شرکتها است که توسط تحلیل گران ،سرمايهگذاران و ساير استفادهکنندگان
مورد تحلیل قرارگرفته و بر مبناي آن تصمیمگیري نسبت به خريد يا فروش يک سهم انجام
ميشود .همان طور که واضح است هدف سرمايهگذاران به حداکثر کردن بازده مورد انتظار
است .بازده در فرايند سرمايهگذاري نیروي محرکي است که ايجاد انگیزه ميکند و پاداشي
براي سرمايهگذاران محسوب ميشود .بازده سهام يکي از فاکتورهاي مهم در انتخاب بهترين
سرمايهگذاري است .ارزيابي از بازده ،تنها راه منطقي (قبل از ارزيابي نرخ) است که
سرمايهگذاران ميتوانند براي مقايسه سرمايهگذاريهاي جايگزين و متفاوت از هم انجام دهند.
براي درک بهتر عملکرد سرمايهگذاري اندازه گیري بازده واقعي (مربوط به گذشته) الزم است،
بخصوص آنکه بررسي بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بیني بازده نقش زيادي دارد
(ربیعي.)1383
بررسي اثر محافظهکاري بر ارزش شرکت نشان ميدهد که محافظهکاري حسابداري در
تعیین ارزش شرکتها موثر است و در شرايطي که حسابداري محافظهکارانه وجود دارد ،رشد
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شرکت بر نسبت سود سرمايه اي شده و ارزش دفتري تاثیر ميگذارد (پارک .)2002الفوند
وواتز ( )2007پژوهشي با عنوان "نقش اطالعاتي محافظهکاري " انجام دادند .آنها در اين
پژوهش ،فرضیه اي درباره رابطه بین گزينههاي رشد و محافظهکاري ارائه کردند .استدالل آنها
اين بود که شرکت هايي بامحافظهکاري بیشترداراي عدم تقارن اطالعاتي کمتري میان مديران
و سرمايهگذاران خارجي هستند .نتايج حاصل نشان داد که محافظهکاري انگیزه مديران براي
دستکاري و ارقام حسابداري و بیش از حد بیان کردن عملکرد مالي را کاهش ميدهد .بنابراين
شرکت هايي که محافظهکاري بیشتري را به کار ميبرند با عدم تقارن اطالعاتي کمتري بین
مديران و سرمايهگذاران روبه رو ميشوند .اين موضوع ارزش حقوق صاحبان سهام وارزش
شرکت را افزايش ميدهد (مهر آذين و رحیمي.)1389 ،
با شکل گیري مبحث جدايي مالکیت از مديريت وايجاد يک تضاد منافع بین مالکان و
مديران ،ارزيابي عملکرد شرکتها و مديران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار
مختلف اعتبار دهندگان ،مالکان ،دولت و حتي مديران ميباشد .ايجاد ارزش و افزايش ثروت
سهامداران در بلند مدت از جمله مهمترين اهداف شرکتها به شمار ميرود و افزايش ثروت
تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد .مسلماً هدف سرمايهگذاران در يک شرکت
کسب بازدهي متناسب با سرمايهگذاريشان ميباشد .اگر شرکت يا سازمان در ايجاد ارزش ،موفق
باشند نه تنها سرمايهگذاران و افراد داخلي شرکتها ،بلکه در سطح وسیع تر ،جامعه از اين ارزش
منتفع خواهد شد (کاشاني پور و پارسايیان.)1388 ،
سنجش عملکرد در فرآيند تصمیمگیري با توجه به توسعه و اهمیت نقش بازار سرمايه از
مهمترين موضوعات حوزه مالي و اقتصادي است .بنابراين کارکرد معیارهاي مالي و اقتصادي
جهت ارزيابي عملکرد بنگاهها يک ضرورت به شمار ميآيد .از مهمترين اهداف بنگاههاي
اقتصادي ،کسب سود در کوتاه مدت و افزايش ثروت اقتصادي مالکان در بلند مدت است .اين
مهم با اتخاذ منطقي در فرآيند سرمايهگذاري امکان پذير ميشود .اتخاذ تصمیم منطقي رابطه
مستقیم با ارزيابي عملکرد بنگاه اقتصادي دارد و ارزيابي عملکرد بنگاههاي اقتصادي نیز نیازمند
شناخت معیارها و شاخصها است که در مجموع شاخصهاي مالي و غیر مالي طبقهبندي
ميشود .معیارهاي سنجش عملکرد به دلیل برخورداري از ويژگي هايي نظیر کمي بودن ،علمي
بودن ،عیني بودن و ملموس بودن آن نسبت به معیارهاي غیرمالي ارجحیت دارد (کاشاني
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پوروپارسايیان .)1388 ،تأمین مالي شرکتهاي بازرگاني در راستاي اهداف توسعه ،نیازمند
حجم بااليي از نقدينگي است .دولتها نیز به منظور ارائه بهتر خدمات وکاالها به مردم ،بايد از
حجم بااليي از نقدينگي برخوردار باشند .بازارهاي مالي امکان تأمین نقدينگي شرکتها و
دولتها را از طريق فروش اوراق بهادار فراهم ميسازند .تأمین نقدينگي سرمايهگذاران امکان
افزايش بازده و رفاه را نیز فراهم ميکند .بنابراين بازارهاي مالي کانال مناسب براي
سرمايهگذاران و وام دهندگان است (صمدي وهمکاران .)1386 ،بنابراين توسعه بازار بورس
اوراق بهادار بسیارمهم است .جذب سرمايه در اين بازار نیاز به تحلیل وضعیت سرمايهگذاري
دارد و سرمايهگذاران بر اساس معیارهاي مختلف ضمن مقايسه انواع سهام در سهام خاصي
سرمايهگذاري ميکنند .قیمت سهام شرکتها يکي از عوامل موثر است که سرمايهگذاران با
شناخت عوامل موثر برآن ،روند تغییرات قیمت و تغییرات ارزش شرکت را پیش بیني ميکنند
و براين اساس ،تصمیمات الزم را براي خريد يا عدم خريد سهام اتخاذ ميکنند (صامتي
ومراديان.)1386 ،
در پژوهش حاضر براي اندازه گیري محافظهکاري شرطي از مدل بال و شیواکومار ()2005
و براي اندازه گیري شاخص محافظهکاري غیرشرطي از مدل گیولي وهین ( )2000استفاده شده
است .همچنین براي سنجش واکنش بازار از نرخ بازده سهام وبراي سنجش ارزش شرکت از
شاخص کیو توبین استفاده شده است .همچنین پنج متغیر کنترلي اندازه شرکت ،نرخ بازده
داراييها ،اهرم مالي ،نسبت ارزش بازا ر به ارزش دفتري و نسبت نقدينگي در نظر گرفته شده
است .

پیشینه پژوهش
پس از واتز ( ،)1993پژوهش باسو ( )1997حاکي از وجود محافظهکاري درحسابداري و
اعمال آن در گزارشگري مالي است .او در تخمین شاخص محافظهکاري ،رابطه بین عايدات و
بازده سهام را ازطريق رگرسیون بررسي نمود و دريافت در شرکت هايي که بازده سهام آنها
منفي است ،در مقايسه با شرکت هايي که بازده سهام آنها مثبت است ،بازده سهام همبستگي
بیشتري با عايدات دارد .همچنین او دريافت در دوره هايي که درآمد افزايش يافته ،محافظهکاري
نیز افزايش يافته است.
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احمد و همکاران ( )2002رابطه متقابل محافظه کاري و هزينههاي تأمین مالي را مورد
بررسي قرار دادند .يافتههاي آنها نشان ميدهد که با افزايش محافظه کاري اعمال شده در تهیه
صورتهاي مالي ،هزينههاي تأمین مالي کاهش مييابد.
نتايج پژوهش قوآنگ ( )2007نشان داد که محافظهکاري شرطي و غیر شرطي نقشهاي
متفاوتي در هر يک از تفاسیر محافظهکاري بازي ميکند .تفسیر قراردادي منجر به محافظهکاري
شرطي و تفسیر دعاوي حقوقي منجر به هر دو شکل محافظهکاري شرطي و غیر شرطي ميشود.
ساير تفاسیر نیز منجر به محافظهکاري غیر شرطي ميشوند .او همچنین دريافت با افزايش
محافظهکاري غیر شرطي ،محافظهکاري شرطي کاهش مييابد .بنابراين الزم است تا نوعي تعادل
میان آنها ايجاد شود.
گارسیا الرا و همکاران ( )2010در آمريکا محافظه کاري حسابداري و کارايي سرمايهگذاري
شرکت را بررسي نموده و دريافتند که بیش تر شرکتهاي محافظه کار ،تمايل کمتري به
سرمايهگذاري بیش از حد و کم تر از حد دارند .عالوه براين ،رابطه مثبتي میان محافظه کاري
و بهره وري را نشان دادند و هیچ گونه شواهدي مبني بر اين که شرکتهاي محافظه کارتر،
در طرحهاي کم ريسک تر سرمايهگذاري کنند ،نیافتند .بانکر و همکاران ( )2012در آمريکا
نیز نشان دادهاند که پديدة محافظه کاري و چسبندگي هزينهها به طور همزمان وجود دارد .در
نظر نگرفتن اثر چسبندگي هزينهها موجب ميشود میزان محافظه کاري  16 %بیش از اندازه
واقعي آن برآورد شود .

کارين و همکاران ( )2013در آمريکا در مطالعه اي ،محافظهکاري حسابداري را در ارتباط با
بازده سهام جاري و قیمتها ،بررسي کردند .آنها بررسي کردند که ارزش مربوط بودن با شناسايي
محرکهاي ارزش شرکت که از اقالم صورتهاي مالي اساسي انتقال يافتهاند و چگونگي توقف
بازار حاوي اين اطالعات براي توضیح تغییر در قیمتها و بازدهها مربوط شدهاند .محافظهکاري
حسابداري به تأثیر عملکنرد مالي معروف شده است و براي چندين دهه در حال افزايش بوده
است .بازارهاي مالي واقعا ميتوانند مشخصه کاربرد محافظهکاري حسابداري باشند.
چنگ و همکاران ( )2013در کشور چین ،ارتباط بین حاکمیت شرکتي و ارزش شرکت را
بصورت گسترده در شرکتهاي کشور چین مورد بررسي و مطالعه قرار دادهاند .بر اساس
ويژگيهاي نهايي سهامدارن شرکتهاي چیني ميتوانند به سه دسته شامل  )1کنترل مرکزي
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توسط دولت )2 ،کنترل محلي توسط دولت و  )3بدون کنترل دولتي تقسیم شود .بنابراين در اين
تحقیق به طور خاص سعي در بررسي تاثیر حاکمیت شرکتي بر روي ارزش شرکتهاي با کنترل
مرکزي دولت و کنترل محلي دولت که در بورس اوراق بهادار پذيرفته شدهاند ،ميپردازد.
تحلیلها بر روي شرکتهاي ذکر شده براي بازه زماني  2007تا  2009انجام پذيرفت.
بني مهد ( )1385عوامل مؤثر بر محافظه کاري حسابداري را تعیین مدلي براي اندازه گیري
آن پیشنهاد داد .نتايج پژوهش او نشان داد که محافظه کاري حسابداري و شاخص سودآوري
(بازده دارايي ها) در ايران ،طي دوره پژوهش به طور همزمان کاهش يافته است.
رضا زاده وآزاد ( )1387رابطه بین محافظه کاري حسابداري و عدم تقارن اطالعاتي را طي
دوره  1381تا  1385مورد بررسي قرار دادند .نتايج پژوهش آنها حاکي از وجود رابطه مثبت و
معني دار میان عدم تقارن اطالعاتي بین سرمايهگذاران و محافظه کاري حسابداري است.
همچنین ،طبق نتیجه گیري آنها ،تغییر در عدم تقارن اطالعاتي بین سرمايهگذاران موجب تغییر
در سطح محافظه کاري ميشود.
کرمي و همکاران ( )1389به بررسي تأثیر ساز و کارهاي نظام راهبري شرکت بر میزان
محافظه کاري در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .يافتهها بیانگر
وجود رابطه مثبت بین درصد مالکیت اعضاي هیئت مديره و سرمايهگذاران نهادي با محافظه
کاري و رابطه منفي بین نسبت اعضاي غیرموظف هیئت مديره و محافظه کاري است.
حساس يگانه و همکاران ( ،)1387به بررسي رابطه بین سرمايهگذاران نهادي و ارزش شرکت
پرداختند .در اين تحقیق ،نگرشهاي مختلفي (فرضیه نظارت کارآمد و فرضیه همگرايي منافع)
درمورد سرمايهگذاران نهادي ،مورد آزمون قرار گرفت .به طور کلي يافتههاي اين تحقیق،
شواهدي در ارتباط با تأثیر مثبت سرمايهگذاران نهادي بر ارزش شرکت فراهم ميآورد که
مؤيد فرضیه نظارت کارآمد بوده و بیان ميدارد که سرمايهگذاران نهادي ،محرک هايي براي
بهبود عملکرد دارند و توان تنبیه مديراني که در جهت منافعشان حرکت نمي کنند را نیز دارا
است.
دستگیر و همکاران ( )1390درتحقیقي رابطه بین کیفیت سود (پايداري سود) و بازده سهام
با کیفیت اقالم تعهدي را مورد بررسي قرار دادند .در اين تحقیق تعداد  95شرکت از بین
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شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طي دوره زماني  1379-1386بررسي
گرديد .نتايج اين تحقیق نشان ميدهد که کیفیت سود (پايداري سود) با کیفیت اقالم تعهدي
رابطه مستقیم دارد .ضمن اينکه با کاهش کیفیت اقالم تعهدي و افزايش اندازه اقالم تعهدي
بازده سهام افزايش مييابد .

مهدوي وهمکاران ( ،)1391ارتباط بین محافظهکاري حسابداري و مديريت نقدينگي در
شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار دادند .بدين منظور
دادههاي مربوط به  99شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را براي دوره زماني
 1389-1384به روش تحلیل دادههاي ترکیبي در قالب رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار
دادند .نتیجه تحقیق حاصل ،وجود رابطه قوي بین اعمال حسابداري محافظهکارانه و شاخصهاي
نقدينگي در شرکتهاي با انعطاف پذيري مالي زياد در مقايسه با شرکتهاي با انعطاف پذيري
مالي کم بود.
عظیمي ( ،)1393در مقاله اي با کاربست يک رويکرد ترازنامه اي به بررسي رابطة بین پايداري
اقالم تعهدي و بازده سهام ميپردازد .جامعة آماري اين پژوهش متشکل از شرکتهاي پذيرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازة زماني  1380الي  1387است که نمونه اي به حجم
 141شرکت از آن انتخاب شده است .يافتههاي پژوهش نشان ميدهد بین اقالم تعهدي و بازده
سهام رابطة منفي معنادار وجود ندارد.
مهراني و همکاران ( )1394در پژوهشي به بررسي اثر حاکمیت شرکتي بر ارتباط بین ارزش
شرکت و مديريت سود پرداختند .يافتههاي آنها نشان ميدهد سهامداران مديريت سود را فرصت
طلبانه تلقي کرده و مديريت سود داراي اثري منفي بر ارزش شرکت ميباشد ،اما در شرکتهاي
داراي حاکمیت شرکتي قوي چنین اثري کاهش مييابد.
روششناسی پژوهش
فرضیههای پژوهش

با تعمق در پژهشهاي انجام شده جهت پاسخ گويي به پرسشهاي مطرح شده و دستیابي به
هدف پژوهش ،فرضیههاي زير تدوين شده است:
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 محافظهکاري شرطي با واکنش بازار رابطه دارد. محافظهکاري شرطي با ارزش شرکت رابطه دارد. محافظهکاري غیر شرطي با واکنش بازار رابطه دارد. محافظهکاري غیر شرطي با ارزش شرکت رابطه دارد.روش گردآوری اطالعات
جامعه آماري اين پژوهش شامل شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در
قلمرو زماني  1387تا  1392ميباشد .براي نمونه گیري از روش حذف سیستماتیک استفاده شده
است .به عبارتي شرکت هايي که شرايط زير را دارند به عنوان نمونه آماري انتخاب و بقیه
شرکتها حذف شدهاند.
 .1شرکت بايد از ابتداي سال 1381لغايت پايان سال مالي  1392در بورس اوراق بهادار تهران
پذيرفته شده باشد (براي محاسبه محافظهکاري شرطي ازدادههاي  6سال قبل از سال 87
استفاده شده است).
 .2معامالت اين شرکتها نبايستي د ر طول دوره پژوهش در بورس دچار وقفه معامالتي بیش از
 6ماه شده باشد.
 .3به دلیل قابل مقايسه بودن اطالعات پايان سال مالي آنها  29اسفند باشد.
 .4شرکتها جزء بانکها و موسسات مالي (شرکتهاي سرمايهگذاري ،واسطه گري مالي،
هلدينگ و لیزينگ ها) نباشند ،زيرا افشا مالي در آنها متفاوت است.
 .5به دلیل لزوم محاسبه متغیرهاي پژوهش و انجام آزمون فرضیات در مورد هر شرکت ،اطالعات
مورد نیاز در ارتباط با شرکتها در دسترس باشد.
 .6طي سالهاي مالي مذکور ،زيان ده نباشند.
 .7طي سالهاي مالي مذکور ،تغییر فعالیت يا تغییر سال مالي نداده باشند.
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با اعمال محدوديتهاي فوق  68شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان
نمونه اين پژوهش انتخاب شده است.
پژوهش حاضر از لحاظ طبقه بندي برمبناي هدف از نوع کاربردي و از لحاظ ماهیت و روش
از نوع همبستگي ميباشد ،زيرا رابطه بین متغیرهاي وابسته و مستقل را بررسي ميکند .اطالعات
مربوط به مباني نظري پژوهش به صورت کتابخانه اي و با استفاده از کتب و مقاالت فارسي و
انگلیسي جمع آوري شده و در خصوص آزمون فرضیههاي پژوهش به دلیل قابل اتکا بودن
گزارشهاي مالي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،از اين گزارشها به
عنوان اصليترين منبع اطالعاتي جهت انجام پژوهش استفاده شده است .دادههاي مورد نیاز ،با
استفاده از نرم افزار ره آورد نوين و اکسل ،براي سالهاي  1387تا  1392جمع آوري شده و
براي تحلیل دادههاي پژوهش حاضر از نرم افزار Eviews6استفاده شده است.
مدل پژوهش و متغیرهای آن
متغیرهاي مستقل در اين پژوهش شامل محافظهکاري شرطي و غیر شرطي هستند .براي
اندازهگیري محافظهکاري شرطي از مدل بال و شیواکومار ( )2005استفاده شده است .اين مدل
به شرح زير ميباشد:
مدل ()1
ACCi,t = α0 + α1 DCFOi,t + α2 CFOi,t + α3 DCFOi,t CFOi,t + εi,t

که در آن  :ACCکل اقالم تعهدي :CFO ،جريان نقدي عملیاتي و  :DCFOمتغیر دامي
است که در صورت منفي بودن جريان نقدي عملیاتي برابر  1و در غیر اين صورت برابر صفر
است .همچنین کل اقالم تعهدي عبارت است از تفاوت سود خالص قبل اقالم مترقبه و
جريانهاي نقدي عملیاتي بعالوه هزينه استهالک .در اين مدل α3معیار محافظهکاري براي
شرکت  iدر دوره مورد بررسي است .در اين رابطه  α2همبستگي بین اقالم تعهدي و جريان
نقدي در هنگام وجود اخبار خوب و  α2 + α3همبستگي بین اقالم تعهدي و جريانهاي نقدي
در هنگام وجود اخبار بد را اندازه گیري ميکند .محافظهکاري بدين معني است که در هنگام
وجود جريانهاي نقدي منفي ،شناسايي زيانهاي تحقق نیافته در اقالم تعهدي سريعتر است و با
احتمال بیشتري منفي هستند ،در حالي که اين رابطه در هنگام وجود جريانهاي نقدي مثبت
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وجود ندارد .بنابراين هر چه α3بزرگتر باشد ،رفتار نامتقارن در برابر سود و زيانهاي اقتصادي
(اخبار خوب و بد) بیشتر و در نتیجه محافظهکاري بیشتر خواهد بود (مهراني و همکاران.)1388 ،
براي اندازهگیري شاخص محافظهکاري غیرشرطي از مدل گیولي و هین ( )2000استفاده شده
است .شاخص محافظهکاري غیرشرطي براساس مدل مزبور به صورت زير محاسبه ميشود:
مدل ()2
()-1

اقالم تعهدي عملیاتي
جمع داراييها در اول دوره

=شاخص محافظهکاري

اقالم تعهدي عملیاتي از تفاوت سود خالص و جريان نقدي عملیاتي بعالوه هزينه استهالک
به دست ميآيد .به عقیده گیولي و هین رشد اقالم تعهدي ميتواند شاخصي از تغییر در درجه
محافظهکاري حسابداري در طول يک دوره بلند مدت باشد .به بیاني ديگر ،اگر اقالم تعهدي
افزايش يابد ،در آن صورت محافظهکاري کاهش مييابد و برعکس ،بنابراين براي تعیین جهت
محافظهکاري اقالم تعهدي در عدد منفي يک ضرب ميشود.
اهداف عملیاتي که مدير عامل شرکت در راستاي دستیابي به هدف اصلي يعني افزايش ثروت
سهامداران دنبال ميکند ،در برگیرنده شاخصها و معیارهايي است که بر مبناي آن ميتوان
ارزش يک شرکت تجاري را اندازه گیري کرد .در پژوهش حاضر براي اندازه گیري ارزش
شرکت از شاخص کیو توبین استفاده شده که از تقسیم ارزش بازار به ارزش دفتري داراييهاي
شرکت به دست ميآيد (مک کنل و سرواس.)1990 ،
مدل ()3

ارزش دفتري کل بدهیها )بلند ومدت کوتاه مدت( +ارزش بازار حقوق صاحبان سها م
ارزش دفتري کل دارايي شرکتهاي

= 𝑛𝑖𝑏𝑜𝑇 𝑄 −

بازار سهام نسبت به تمام پديدهها واکنش نشان ميدهد .در اين پژوهش براي سنجش واکنش
بازار از نرخ بازده سهام استفاده ميکنیم .مهمترين معیار ارزيابي عملکرد شرکتها در حال
حاضر نرخ بازدهي سهام آنها است .اين معیار به تنهايي داراي محتواي اطالعاتي براي
سهامداران بوده و براي ارزيابي عملکرد مورد استفاده قرار ميگیرد .براي محاسبه بازده سهام از
رابطه زير استفاده شده است (ايزدي نیا و کرباليي کريم.)1391 ،
مدل ()4

سودنقدي +مزاياي سهام جايزه+مزاياي حق تقدم+تفاوت قیمت ابتداي دوره وقیمت انتهاي دوره سهام
قیمت ابتداي دوره سهام

=بازده سهام
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دلیل استفاده ازمتغیرهاي کنترلي دراين مدلها ،کنترل تاثیر عوامل شناخته شده و ناشناخته بر
رابطه بین متغیرهاي وابسته و مستقل است .با پیروي از بیدل و همکاران ( ،)2009گارسیا و
همکاران ( ،)2010واتز و ژو ( )2012و محمودآبادي همکاران ( ،)1390متغیرهاي اندازه
شرکت) : (Sizeلگاريتم طبیعي کل داراييها ،نرخ بازده داراييها ( :)RoAنسبت سود خالص
به کل داراييها ،اهرم مالي  (Lev):نسبت کل بدهیها به کل داراييها ،نسبت ارزش بازار به
ارزش دفتري  (MB):برابر است با نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتري
حقوق صاحبان سهام و نسبت نقدينگي (Liq):نسبت نقدينگي که عبارت است از حاصل تقسیم
داراييهاي جاري به بدهيهاي جاري بهعنوان متغیرهاي کنترلي در مدل وارد شدهاند.
بررسی پایایی متغیرهای پژوهش
نتايج پايايي متغیرهاي پژوهش در سطح کل شرکتها درنگاره  1ارائه شده است .براي تعیین
پايايي متغیرهاي پژوهش ازآزمون ديکي فولر تعمیم يافته استفاده شده است.
نگاره ( :)1آزمون پایایی متغیرهای پژوهش
مقدار آماره ديکي فولر

احتمال آماره ديکي فولر تعمیم

نوع آزمون

تعمیم يافته

يافته

نرخ بازده سهام

244/010

0/0000

ارزش شرکت

282/160

0/0000

محافظهکاري شرطي

253/915

0/0000

محافظهکاري غیرشرطي

202/114

0/0002

اندازه شرکت

266/493

0/0000

نرخ بازده داراییها

257/363

0/0000

اهرم مالي

167/645

0/0338

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري

378/924

0/0000

نسبت نقدينگي

180/896

0/0061

متغیرها

نتايج آزمون ديکي فولر بیانگر اين موضوع است که متغیرها طي دوره پژوهش در سطح پايا
بوده ،زيرا مقدار احتمال براي آزمون مذکور کمتر از  %5بوده است .پايايي بدين معني است که
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میانگین و واريانس متغیرها در طول زمان و کوواريانس متغیرها بین سالهاي مختلف ثابت بوده
است .همچنین آمار توصیفي متغیرهاي پژوهش درنگاره  2ارائه شده است.
نگاره ( :)2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
انحراف

ضريب

مقدار

احتمال

معیار

تغییرات

جارک-

جارک-

برا

برا

واکنش بازار MR

408

0/43

0/39

1/40

-1/34

0/62

1/44

3/02

0/221

ارزش شرکت FV

408

1/56

1/50

3/16

0/04

0/74

0/47

4/31

0/116

محافظهکاري

408

-0/03

0

0/51

-0/76

0/21

7

582/5

0/000

معیارها

تعداد

میانگین

میانه

ماکزيمم

مینیمم

متغیرها

شرطي
CONCONS

محافظهکاري

408

-0/05

-0/03

0/41

-0/59

0/16

3/2

109/1

0/000

غیرشرطي
UNCONCONS

اندازه شرکت

408

13/75

13/62

18/82

10/82

1/52

0/11

89/2

0/000

نرخ بازده داراييها

408

0/16

0/13

0/77

0/003

0/12

0/75

525/0

0/000

ROA
اهرم مالي LEV

408

0/57

0/58

0/87

0/02

0/16

0/28

30/2

0/000

نسبت ارزش بازار

408

2/48

1/84

9/06

0/10

2/00

0/81

221/2

0/000

SIZE

به ارزش دفتري
MB

نسبت نقدينگي

408

1/32

1/28

2/69

0/14

0/51

0/39

31/3

0/000

LIQ

با مقايسه ضريب تغییرات (حاصل تقسیم انحراف معیار بر میانگین) متغیرهاي وابسته (واکنش
بازار و ارزش شرکت) طي دوره  6ساله پژوهش ،اين نتیجه بدست آمده است که ارزش شرکت
در مقايسه با واکنش بازار ،داراي ضريب تغییرات و پراکندگي بسیار کمتر و در نتیجه ثبات و
پايداري بسیار بیشتري طي دوره پژوهش بوده است .اين موضوع نشان ميدهد که شرکتهاي
مورد بررسي از نظر بازده سهام (واکنش بازار) تفاوت چشمگیري با هم داشتهاند .اين در حالي
است که شرکتهاي نمونه از لحاظ نسبت کیوتوبین (ارزش شرکت) نسبتاً مشابه بوده و تفاوت
قابل مالحظهاي با هم نداشتهاند .در بین معیارهاي مختلف محافظهکاري ،محافظهکاري
غیرشرطي داراي ضريب تغییرات و پراکندگي بسیار کمتر و در نتیجه ثبات و پايداري بسیار
بیشتري طي دوره پژوهش بوده است .اين موضوع نشان ميدهد که محافظهکاري غیرشرطي
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در سنجش محافظهکاري شرکتهاي مورد بررسي ،از ثبات و قابلیت اتکاي بیشتري برخوردار
بوده است .به بیان ديگر ،شرکتهاي نمونه از لحاظ محافظهکاري غیرشرطي ،نسبتاً مشابه بوده و
تفاوت قابل مالحظهاي با هم نداشتهاند.
در بین متغیرهاي کنترلي پژوهش ،متغیر اندازه شرکت داراي کمترين ضريب تغییرات و
پراکندگي و در نتیجه بیشترين ثبات و پايداري و در مقابل ،متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتري داراي بیشترين ضريب تغییرات و پراکندگي و در نتیجه کمترين ثبات و پايداري طي
دوره پژوهش بوده است .اين امر حاکي از آن است که شرکتهاي مورد بررسي از نظر بزرگي
و اندازه ،تفاوت قابل مالحظهاي با هم نداشتهاند ،اما از نظر نسبت ارزش بازار ،از تفاوت
چشمگیري برخوردار بودهاند .همچنین نتايج آمار توصیفي نشان ميدهد که شرکتهاي مورد
بررسي از متوسط سودآوري  %16بر حسب نرخ بازده داراييها ،میانگین اهرم مالي  ،%57میانگین
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري  2/48و متوسط نسبت نقدينگي  1/32برخوردار بودهاند .نتايج
آماره جارک برا حاکي از نرمال بودن متغیرهاي وابسته (واکنش بازار و ارزش شرکت) طي
دوره پژوهش است .نرمال بودن متغیر وابسته يکي از پیش فرضهاي مدلهاي رگرسیوني حداقل
مربعات معمولي است.
آزمون فرضیه اول پژوهش
فرضیه اول پژوهش :محافظهکاري شرطي با واکنش بازار رابطه دارد.
قبل از آزمون فرضیه اول پژوهش ،به انتخاب الگوي مناسب براي مدل رگرسیوني پرداخته
شده است .ابتدا با استفاده از آزمون  Fلیمر به انتخاب مدل دادههاي تلفیقي در برابر مدل دادههاي
ترکیبي پرداخته شده است .نتیجه آزمون  Fلیمردر نگاره  3ارائه شده است .مقدار احتمال آماره
 Fلیمر در نگاره  3بیشتر از سطح معنيداري  %5بوده و براي آزمون فرضیه اول پژوهش ،استفاده
از روش دادههاي تلفیقي مناسب است.
نگاره ( :)3انتخاب دادههای تلفیقی در برابر دادههای ترکیبی
𝑡𝑖𝑄𝐼𝐿𝑀𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑂𝑁𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽4𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽6
𝑡𝑖𝜀 +

احتمال آماره آزمون

درجه آزادي

مقدار آماره آزمون

نوع آزمون

0/6666

( 334و )67

0/91

 Fلیمر

مدل
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به دلیل انتخاب مدل دادههاي تلفیقي در برابر دادههاي ترکیبي از انجام آزمون هاسمن به
منظور انتخاب الگوي اثرات ثابت ترکیبي در برابر الگوي اثرات تصادفي ترکیبي خودداري شده
است .مدل رگرسیوني تلفیقي رابطه بین محافظهکاري شرطي با واکنش بازار (بازده سهام) در
سطح کل شرکتها طي دوره پژوهش در نگاره  4ارائه شده است.
نتايج حاصله در نگاره نگاره 4نشان ميدهد که رابطه محافظهکاري شرطي با واکنش بازار
(بازده سهام) در سطح کل شرکتها ،مثبت ( )0/09و با توجه به احتمال آماره )0/0000( t
معنيدار ميباشد .اين امر نشان ميدهد که محافظهکاري شرطي با واکنش بازار (بازده سهام)،
رابطه مستقیم دارد .بهعبارتي محافظهکاري شرطي از نظر مشارکتکنندگان در بازار سرمايه و
به ويژه سهامداران مطلوب بوده و منجر به افزايش تقاضا براي خريد سهام در شرکتهاي داراي
سطح باالي محافظهکاري شرطي ميگردد .افزايش تقاضا هم به نوبه خود منجر به افزايش قیمت
و بازده سهام و در نتیجه افزايش واکنش بازار ميگردد .همچنین ،نتايج نشان ميدهد که رابطه
نرخ بازده داراييها با واکنش بازار (بازده سهام) ،مثبت و معنيدار است .اين موضوع حاکي از
آن است که شرکتهاي سودآور بورسي ،از بازدهي بیشتري طي دوره پژوهش برخوردار
بودهاند .نتايج مربوط به آماره  Fنیز نشان ميدهد که مدل در حالت کلي معنيدار بوده و با توجه
به آماره دوربین-واتسون ،فاقد مشکل خودهمبستگي است .همچنین نتايج آزمون گادفري و
وايت به ترتیب حاکي از نبود خودهمبستگي سريالي (نوع دوم) و ناهمساني واريانس در مدل
رگرسیوني است .عالوه بر آن ،نتايج مربوط به ضريب تعیین تعديل شده نشان ميدهد که در
کل دوره پژوهش حدود  %9/8از تغییرات واکنش بازار (بازده سهام) در سطح کل شرکتها
تحت تأثیر محافظهکاري شرطي و متغیرهاي کنترلي به ويژه نرخ بازده داراييها بوده است.
مقادير باقيمانده رگرسیوني مدل مذکور داراي آماره جارکبرا برابر با  3/40و احتمال آماره
جارکبرا برابر با  0/18بوده که حاکي از نرمال بودن باقيماندههاي رگرسیوني است .با توجه به
معنيدار بودن رابطه محافظهکاري شرطي با واکنش بازار (بازده سهام) در سطح کل شرکتها،
فرضیه اول پژوهش مورد تأيید واقع ميشود.
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نگاره ( :)4مدل رگرسیونی رابطه محافظهکاری شرطی با واکنش بازار(بازده سهام)
آمارهها

ضرايب

متغیرها

رگرسیوني

مقدار آماره t

احتمال آماره t

مقدار ثابت C

-0/42

-1/08

0/2799

محافظهکاري شرطي

0/09

6/42

0/0000

اندازه شرکت

0/03

1/43

0/1534

نرخ بازده داراییها

1/46

4/90

0/0000

اهرم مالي

0/07

0/29

0/7695

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري

0/03

1/86

0/0632

نسبت نقدينگي

0/08

1/03

0/3018

ضريب

ضريب تعیین

مقدار جارک -

احتمال جارک -

احتمال آماره

آماره دوربین-

تعیین

تعديل شده

برا باقیمانده ها

برا باقیمانده ها

F

واتسون

0/111

0/098

3/40

0/18

0/0000

1/936

نوع آزمون

مقدار

احتمال

نوع آزمون

مقدار

احتمال

گادفري

1/18

0/1208

وايت

0/71

0/8341

آزمون فرضیه دوم پژوهش
فرضیه دوم پژوهش :محافظهکاري شرطي با ارزش شرکت رابطه دارد.
قبل از آزمون فرضیه دوم پژوهش نیز ،به انتخاب الگوي مناسب براي مدل رگرسیوني پرداخته
شده است .نتیجه آزمون  Fلیمر در نگاره  5ارائه شده است .مقدار احتمال آماره  Fلیمر در نگاره
 5نیز بیشتر از سطح معنيداري  %5بوده است .بنابراين براي آزمون فرضیه دوم پژوهش استفاده
از روش دادههاي تلفیقي مناسب است.
نگاره ( :)5انتخاب دادههای تلفیقی در برابر دادههای ترکیبی
𝑡𝑖𝐸𝑍𝐼𝑆 𝐹𝑉𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐶𝑂𝑁𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽4
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽5 𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐼𝑄𝑖𝑡 +

مدل

احتمال آماره آزمون

درجه آزادي

مقدار آماره آزمون

نوع آزمون

0/9411

( 334و )67

0/73

 Fلیمر
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به دلیل انتخاب مدل دادههاي تلفیقي در برابر دادههاي ترکیبي از انجام آزمون هاسمن به
منظور انتخاب الگوي اثرات ثابت ترکیبي در برابر الگوي اثرات تصادفي ترکیبي خودداري شده
است .مدل رگرسیوني تلفیقي رابطه محافظهکاري شرطي با ارزش شرکت (نسبت کیوتوبین) در
سطح کل شرکتها طي دوره پژوهش در نگاره 6ارائه شده است.
نتايج حاصله در نگاره  6نشان ميدهد که رابطه محافظهکاري شرطي با ارزش شرکت (نسبت
کیوتوبین) نیز در سطح کل شرکتها ،مثبت ( )0/05و با توجه به احتمال آماره )0/0000( t
معنيدار است .اين امر نشان ميدهد که محافظهکاري شرطي با ارزش شرکت (نسبت کیوتوبین)
رابطه مستقیم دارد .بهعبارتي محافظهکاري شرطي از نظر مشارکتکنندگان در بازار سرمايه و
به ويژه سهامداران مطلوب بوده و منجر به افزايش تقاضا براي خريد سهام در شرکتهاي داراي
سطح باالي محافظهکاري شرطي ميگردد .افزايش تقاضا هم به نوبه خود منجر به افزايش قیمت
سهام و در نتیجه افزايش ارزش شرکت ميگردد .نتايج نشان ميدهد که رابطه نرخ بازده
داراييها ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و نسبت نقدينگي با ارزش شرکت (نسبت
کیوتوبین) ،مثبت و معنيدار است .اين موضوع حاکي از آن است که شرکتهاي سودآور
بورسي و همچنین شرکتهاي داراي نسبت باالي ارزش بازار به ارزش دفتري و نسبت نقدينگي،
از ارزش بیشتري طي دوره پژوهش برخوردار بودهاند .نتايج مربوط به آماره  Fنیز نشان ميدهد
که مدل در حالت کلي معنيدار بوده و با توجه به آماره دوربین-واتسون ،فاقد مشکل
خودهمبستگي است .همچنین نتايج آزمون گادفري و وايت به ترتیب حاکي از نبود
خودهمبستگي سريالي (نوع دوم) و ناهمساني واريانس در مدل رگرسیوني است .عالوه بر آن،
نتايج مربوط به ضريب تعیین تعديل شده نشان ميدهد که در کل دوره پژوهش حدود %59/3
از تغییرات ارزش شرکت (نسبت کیوتوبین) در سطح کل شرکتها تحت تأثیر محافظهکاري
شرطي و متغیرهاي کنترلي به ويژه نرخ بازده داراييها ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و
نسبت نقدينگي بوده است .مقادير باقيمانده رگرسیوني مدل مذکور داراي آماره جارکبرا برابر
با  3/94و احتمال آماره جارکبرا برابر با  0/14بوده که حاکي از نرمال بودن باقيماندههاي
رگرسیوني است .با توجه به معنيدار بودن رابطه محافظهکاري شرطي با ارزش شرکت (نسبت
کیوتوبین) در سطح کل شرکتها ،فرضیه دوم پژوهش نیز مورد تأيید واقع ميشود.
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نگاره ( :)6مدل رگرسیونی رابطه محافظهکاری شرطی با ارزش شرکت(نسبت کیوتوبین)
ضرايب

آمارهها
متغیرها

مقدار آماره t

احتمال آماره t

رگرسیوني
مقدار ثابت C

0/49

1/57

0/1168

محافظهکاري شرطي

0/05

4/56

0/0000

اندازه شرکت

-0/004

-0/24

0/8069

نرخ بازده داراییها

0/71

2/99

0/0030

اهرم مالي

0/12

0/58

0/5596

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري

0/26

21/40

0/0000

نسبت نقدينگي

0/23

3/84

0/0001

ضريب تعیین

مقدار جارک

احتمال جارک

احتمال آماره

آماره دوربین-

تعديل شده

برا باقیمانده ها

برا باقیمانده ها

F

واتسون

0/599

0/593

3/94

0/14

0/0000

1/600

نوع آزمون

مقدار

احتمال

نوع آزمون

مقدار

احتمال

گادفري

0/31

0/7350

وايت

0/65

0/8870

ضريب تعیین

آزمون فرضیه سوم پژوهش
فرضیه سوم پژوهش :محافظهکاري غیرشرطي با واکنش بازار رابطه دارد.
قبل از آزمون فرضیه سوم پژوهش نیز ،به انتخاب الگوي مناسب براي مدل رگرسیوني
پرداخته شده است .نتیجه آزمون  Fلیمر در نگاره 7ارائه شده است .مقدار احتمال آماره  Fلیمر
در نگاره  7نیز بیشتر از سطح معنيداري  %5بوده است .بنابراين براي آزمون فرضیه سوم پژوهش
هم ،استفاده از روش دادههاي تلفیقي مناسب است.
نگاره ( :)7انتخاب دادههای تلفیقی در برابر دادههای ترکیبی
𝑡𝑖𝐸𝑍𝐼𝑆 𝑀𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑈𝑁𝐶𝑂𝑁𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽4
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽5 𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐼𝑄𝑖𝑡 +

مدل

احتمال آماره آزمون

درجه آزادي

مقدار آماره آزمون

نوع آزمون

0/6219

( 334و )67

0/93

 Fلیمر
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مدل رگرسیوني تلفیقي رابطه محافظهکاري غیرشرطي با واکنش بازار (بازده سهام) در سطح
کل شرکتها طي دوره پژوهش در نگاره  8ارائه شده است.
نتايج حاصله در نگاره 8نشان ميدهد که رابطه محافظهکاري غیرشرطي با واکنش بازار (بازده
سهام) در سطح کل شرکتها ،مثبت ( )0/07و با توجه به احتمال آماره  )0/0004( tمعنيدار
ميباشد .اين امر نشان ميدهد که محافظهکاري غیرشرطي نیز با واکنش بازار (بازده سهام) ،رابطه
مستقیم دارد .بهعبارتي محافظهکاري غیرشرطي هم از نظر مشارکتکنندگان در بازار سرمايه و
به ويژه سهامداران مطلوب بوده و منجر به افزايش تقاضا براي خريد سهام در شرکتهاي داراي
سطح باالي محافظهکاري غیرشرطي ميگردد .افزايش تقاضا هم به نوبه خود منجر به افزايش
قیمت و بازده سهام و در نتیجه افزايش واکنش بازار ميگردد .همچنین نتايج نشان ميدهد که
رابطه نرخ بازده داراييها با واکنش بازار (بازده سهام) مثبت و معنيدار است .اين موضوع حاکي
از آن است که شرکتهاي سودآور بورسي ،از بازدهي بیشتري طي دوره پژوهش برخوردار
بودهاند .نتايج مربوط به آماره  Fنیز نشان ميدهد که مدل در حالت کلي معنيدار بوده و با توجه
به آماره دوربین -واتسون ،فاقد مشکل خودهمبستگي است .همچنین نتايج آزمون گادفري و
وايت به ترتیب حاکي از نبود خودهمبستگي سريالي (نوع دوم) و ناهمساني واريانس در مدل
رگرسیوني است .عالوه بر آن ،نتايج مربوط به ضريب تعیین تعديل شده نشان ميدهد که در
کل دوره پژوهش حدود  %9/7از تغییرات واکنش بازار (بازده سهام) در سطح کل شرکتها
تحت تأثیر محافظهکاري غیرشرطي و متغیرهاي کنترلي به ويژه نرخ بازده داراييها بوده است.
مقادير باقيماندههاي رگرسیوني مدل مذکور داراي آماره جارکبرا برابر با  3/91و احتمال
آماره جارکبرا برابر با  0/14بوده که حاکي از نرمال بودن باقيماندههاي رگرسیوني است .با
توجه به معنيدار بودن رابطه محافظهکاري غیرشرطي با واکنش بازار (بازده سهام) در سطح کل
شرکتها ،فرضیه سوم پژوهش هم مورد تأيید واقع ميشود.
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نگاره ( :)8مدل رگرسیونی رابطه محافظهکاری غیرشرطی با واکنش بازار(بازده سهام)
ضرايب

مقدار آماره

احتمال آماره

آمارهها

رگرسیوني

t

t

مقدار ثابت C

-0/40

-1/03

0/3021

محافظهکاري غیرشرطي

0/07

3/43

0/0003

اندازه شرکت

0/03

1/38

0/1690

نرخ بازده داراییها

1/42

4/40

0/0000

اهرم مالي

0/08

0/32

0/7443

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري

0/03

1/84

0/0667

نسبت نقدينگي

0/08

1/03

0/3039

ضريب

ضريب تعیین

مقدار جارک برا

احتمال

احتمال

آماره

تعیین

تعديل شده

باقیمانده ها

جارک برا

آماره F

دوربین-

متغیرها

باقیمانده ها

واتسون

0/110

0/097

3/91

0/14

0/0000

1/939

نوع آزمون

مقدار

احتمال

نوع آزمون

مقدار

احتمال

گادفري

1/18

0/1228

وايت

0/87

0/6300

آزمون فرضیه چهارم پژوهش
فرضیه چهارم پژوهش :محافظهکاري غیرشرطي با ارزش شرکت رابطه دارد.
قبل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش نیز ،به انتخاب الگوي مناسب براي مدل رگرسیوني
پرداخته شده است .نتیجه آزمون  Fلیمر در نگاره 9ارائه شده است .مقدار احتمال آماره  Fلیمر
در نگاره  9نیز بیشتر از سطح معنيداري  %5بوده است .بنابراين براي آزمون فرضیه چهارم
پژوهش هم ،استفاده از روش دادههاي تلفیقي مناسب است.
نگاره ( :)9انتخاب دادههای تلفیقی در برابر دادههای ترکیبی
𝑡𝑖𝐸𝑍𝐼𝑆 𝐹𝑉𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑈𝑁𝐶𝑂𝑁𝐶𝑂𝑁𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽4
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽5 𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐼𝑄𝑖𝑡 +

مدل

احتمال آماره آزمون

درجه آزادي

مقدار آماره آزمون

نوع آزمون

0/9557

( 334و )67

0/71

 Fلیمر
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مدل رگرسیوني رابطه محافظهکاري غیرشرطي با ارزش شرکت (نسبت کیوتوبین) در سطح
کل شرکتها طي دوره پژوهش در نگاره 10ارائه شده است.
نتايج حاصله در نگاره 10نشان ميدهد که رابطه محافظهکاري غیرشرطي با ارزش شرکت
(نسبت کیوتوبین) نیز در سطح کل شرکتها ،مثبت ( )0/39و با توجه به احتمال آماره t

( )0/0195معنيدار ميباشد .اين امر نشان ميدهد که محافظهکاري غیرشرطي با ارزش شرکت
(نسبت کیوتوبین) رابطه مستقیم دارد .بهعبارتي محافظهکاري غیرشرطي از نظر
مشارکت کنندگان در بازار سرمايه و به ويژه سهامداران مطلوب بوده و منجر به افزايش تقاضا
براي خريد سهام در شرکتهاي داراي سطح باالي محافظهکاري غیرشرطي ميگردد .افزايش
تقاضا هم به نوبه خود منجر به افزايش قیمت سهام و در نتیجه افزايش ارزش شرکت ميگردد.
همچنین ،نتايج نشان ميدهد که رابطه نرخ بازده داراييها ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و
نسبت نقدينگي با ارزش شرکت (نسبت کیوتوبین) مثبت و معنيدار است .اين موضوع حاکي
از آن است که شرکتهاي سودآور بورسي و همچنین شرکتهاي داراي نسبت باالي ارزش
بازار به ارزش دفتري و نسبت نقدينگي ،از ارزش بیشتري طي دوره پژوهش برخوردار بودهاند.
نتايج مربوط به آماره  Fنیز نشان ميدهد که مدل در حالت کلي معنيدار بوده و با توجه به آماره
دوربین -واتسون ،فاقد مشکل خودهمبستگي است .همچنین ،نتايج آزمون گادفري و وايت به
ترتیب حاکي از نبود خودهمبستگي سريالي (نوع دوم) و ناهمساني واريانس در مدل رگرسیوني
است .عالوه بر آن ،نتايج مربوط به ضريب تعیین تعديل شده نشان ميدهد که در کل دوره
پژوهش حدود  %59/9از تغییرات ارزش شرکت (نسبت کیوتوبین) در سطح کل شرکتها تحت
تأثیر محافظهکاري غیرشرطي و متغیرهاي کنترلي به ويژه نرخ بازده داراييها ،نسبت ارزش بازار
به ارزش دفتري و نسبت نقدينگي بوده است .مقادير باقيماندههاي رگرسیوني مدل مذکور
داراي آماره جارکبرا برابر با  3/94و احتمال آماره جارکبرا برابر با  0/14بوده که حاکي از
نرمال بودن باقيمانده رگرسیوني است .با توجه به معنيدار بودن رابطه محافظهکاري غیرشرطي
با ارزش شرکت (نسبت کیوتوبین) در سطح کل شرکتها ،فرضیه چهارم پژوهش نیز مورد تأيید
واقع ميشود.
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نگاره ( :)10مدل رگرسیونی رابطه محافظهکاری غیرشرطی با ارزش شرکت (نسبت کیوتوبین)
آمارهها

احتمال آماره t

ضرايب

مقدار آماره

رگرسیوني

t

مقدار ثابت C

0/39

1/26

0/2096

محافظهکاري غیرشرطي

0/39

2/34

0/0195

اندازه شرکت

-0/001

-0/01

0/9932

نرخ بازده داراييها

0/94

3/68

0/0003

اهرم مالي

0/14

0/67

0/5011

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري

0/26

21/55

0/0000

نسبت نقدينگي

0/24

4/02

0/0001

ضريب

ضريب تعیین

مقدار جارک

احتمال جارک

احتمال

آماره دوربین-

تعیین

تعديل شده

برا باقیمانده ها

برا باقیمانده ها

آماره F

واتسون

0/605

0/599

3/94

0/14

0/0000

1/582

نوع آزمون

مقدار

احتمال

نوع آزمون

مقدار

احتمال

گادفري

0/21

0/8138

وايت

1/05

0/4053

متغیرها

بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر مشاهده تجربي نحوه ارتباط بین محافظهکاري حسابداري ،واکنش بازار
و ارزش شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود .به منظور بررسي اين ارتباط
از دو معیار براي سنجش محافظهکاري استفاده شده است که شامل محافظهکاري مشروط و
محافظهکاري نا مشروط ميباشد .براي سنجش محافظهکاري شرطي از مدل بال و شیوا کومار
( )2005و براي محافظهکاري غیر شرطي از مدل گیولي و هاين ( )2000استفاده شده است.
معیارهاي اندازه گیري واکنش بازار ،بازده سهام و معیار سنجش ارزش شرکت نسبت کیوتوبین
ميباشد .يافتههاي پژوهش حاضر نشان دادند که از لحاظ آماري بین محافظهکاري حسابداري
با واکنش بازار و ارزش شرکت رابطه وجود دارد که اين رابطه مثبت و معني دار ميباشد.
بررسي رابطه محافظهکاري با ارزش شرکت نشان ميدهد که محافطه کاري حسابداري در
تعیین ارزش شرکتها موثر بوده است .الفوند و واتز ( )2007پژوهشي با عنوان "نقش اطالعاتي
محافظهکاري " انجام دادند .دراين پژوهش فرضیه اي درباره رابطه بین گزينههاي هاي رشد و
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محافظهکاري ارائه کردند .استدالل آنها اين بود که شرکتهاي با محافظهکاري بیشتر داراي
عدم تقارن اطالعاتي کمتري میان مديران و سرمايهگذاران خارجي هستند .نتايج حاصل نشان
داد که که محافظهکاري انگیزه مديران براي دستکاري ارقام حسابداري و بیش ازحد بیان کردن
عملکرد مالي را کاهش ميدهد .بنابر اين شرکت هايي که محافظهکاري بیشتري را به کار
ميبرند با عدم تقارن اطالعاتي کمتري بین مديران و سرمايهگذاران روبرو هستند و اين موضوع
ارزش حقوق صاحبان سهام و ارزش شرکت را افزايش ميدهد .از بین متغیرهاي کنترلي ،رابطه
نرخ بازده داراييها با واکنش بازار مثبت و معني داراست .همچنین رابطه نرخ بازده داراييها و
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و نسبت نقدينگي با ارزش شرکت مثبت و معني دار ميباشد.
با توجه به نتايج آزمون فرضیهها ،پیشنهادات کاربردي زيرارائه ميشود - :امروزه اطالعات واقعي
به عنوان يک منبع مهم استراتژيک براي سهامداران و سرمايهگذاران است .پژوهش حاضر اين
امکان را براي سهامداران و سرمايهگذاران فراهم ميکند که بتوانند با پیش بیني رابطه
محافظهکاري با واکنش بازار و ارزش شرکتها ،با توجه به اهدافشان از سرمايهگذاري،
تصمیمات مفیدي در راستاي سرمايهگذاري داشته باشند.
 يکي از نهادهاي مهم فعال در بخش مالي اقتصاد ،بورس اوراق بهادار تهران است که ازطريق فراهم کردن و تسهیل امکان داد و ستد داراييهاي مالي براي فعاالن در بورس ،نقش قابل
مالحظه اي در تحقق کارکردهاي بخش مالي اقتصاد ايفا ميکند و با توجه به اين که اين روزها
مسأله سرمايهگذاران خارجي و داخلي در بورس مطرح است ،نیاز به امر پژوهش در رابطه با
محافظهکاري و واکنش بازار و ارزش شرکتها وجود دارد.
 مديران در مورد قابلیت اتکاي صورتهاي مالي بیشتر دقت کنند ،زيرا اين ويژگي کیفياطالعات بر روي ارزش شرکتها تأثیر گذاشته و از اين طريق ميتوانند در هزينه تأمین سرمايه
تغییرايجاد نمايند .از آنجايي که محافظهکاري ميتواند بر قابلیت اتکاي صورتهاي مالي تاثیر
گذار باشد ،بنابراين توجه به اين نکته ميتواند در تصمیمگیري مديران موثر باشد.

بررسی رابطه محافظهکاری حسابداری با واکنش...

123

پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
 با توجه به حذف شرکتهاي سرمايهگذاري ،بانکها ،بیمهها ،پیشنهاد ميشود پژوهشي دررابطه با محافظهکاري حسابداري با واکنش بازار و ارزش شرکت در آن شرکتها انجام پذيرد.
 در پژوهشي به مطالعه رابطه بین محافظهکاري حسابداري با واکنش بازار و ارزش شرکتهاو با استفاده از مدلهاي متفاوت حسابداري پرداخته و با يکديگر مقايسه شوند.
 يکي از داليل تقاضا براي محافظهکاري ،احتمال اقامه دعاوي حقوقي علیه شرکت است کههزينههاي دادخواهي را در پي خواهد داشت .پیشنهاد ميشود در پژوهشهاي آتي ارتباط اين
دو متغیر نیز بررسي شود.
 پیشنهاد ميشود براي پژوهشهاي آتي رابطه محافظهکاري با ارزش شرکت و واکنش بازارشرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با تاکید بر نوع صنعت انجام شود.
 بازده سهام تحت تاثیر عوامل مختلفي قرار دارد و اين پژوهش تنها بخشي از بازده را توضیحميدهد .بنابراين به کساني که قصد دارند پژوهش هايي در اين زمینه انجام دهند ،پیشنهاد ميشود
بري شناخت کامل تغییرات بازده و اثرات عوامل ديگر روي بازده (واکنش) ،پژوهش هايي
انجام شود.
محدودیتهای انجام پژوهش
هر پژوهشي داراي يک سري محدوديتهاي غیر قابل اجتناب ميباشد که بر پژوهش حاکم
هستند .محدوديتهاي پژوهش ميتوانند مربوط به نمونه مورد بررسي باشند .در پژوهش حاضر
محدوديتها به دو دسته محدوديتهاي مربوط به انجام پژوهش و محدوديتهاي مربوط به
تعمیم نتايج پژوهش تقسیم بندي ميگردد.
محدودیتهای مربوط به انجام پژوهش
 با توجه به شرايط متغیرهاي پژوهش و فقدان اطالعات مورد نیاز در خصوص برخي ازشرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،امکان انجام پژوهش بر روي تمام
شرکتها میسر نبود .بنابراين اين امرمنجربه کاهش تعداد نمونه پژوهش شد.
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 اقتصادي و فرهنگي کشور و جو رواني حاکم بر بورس اوراق بهادار تهران، شرايط سیاسي برعرضه و تقاضا و حجم مبادالت و رونق،و سطح آگاهي افراد مشارکت کننده در بازار سرمايه
 بنابراين.يا رکود بازار تأثیر گذاشته و متغیرهاي پژوهش و شرکتها را تحت تأثیر قرار ميدهد
اين عوامل ممکن است موجب شود که تغییرات بازده سهام و ارزش بازار شرکت تحت تأثیر
.عواملي غیر از اخبار خوب يا بد قرار گیرد
محدودیتهای مربوط به تعمیم یافته
 با توجه به اينکه نمونه آماري با استفاده از حذف سیستماتیک و با اعمال محدوديتهاي
 بنابراين تعمیم نتايج پژوهش به جامعه آماري با احتیاط انجام،پژوهش انتخاب شده است
.شود
 با توجه به محدود بودن جامعه آماري به شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 تعمیم نتايج به ساير شرکتها با احتیاط،اسفند بوده29 تهران که سال مالي آنها منتهي به
.انجام شود
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