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Abstract
Conservatism is an action that is used in conditions of uncertainty and
limiting management’s optimistic behaviors to increase the reliability of
financial statements. Financial distress and growth opportunities are among
the factors that can improve the level of accounting conservatism.
Meanwhile, managers' behavioral characteristics are expected to influence
the relationship between financial distress and growth opportunities with
accounting conservatism. Therefore, the aim of this study is to investigate
the effect of management uncertainty on the relationship between financial
distress and growth opportunities, and accounting conservatism. The results
of this study show that the variables of financial distress and growth
opportunities have a positive and significant effect on accounting
conservatism. Management overconfidence has no significant effect on the
relationship between financial distress and accounting conservatism but it
moderates the relationship between growth opportunities and accounting
conservatism and has a negative and significant effect on the relationship
between them. In other words, those managers with unfavorable financial
situations do not have a positive outlook to the future of the company and
increase the level of accounting conservatism. Managers of large and
growing companies also tend to opt for more conservative accounting
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practices to minimize their political and social costs. However,
overconfident managers are optimistic about the future of the company and
reduce the level of accounting conservatism.

Keywords: Accounting Conservatism, Financial Distress, Growth
Opportunities, Management Overconfidence.
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مقاله پژوهشی

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی

بررسی تأثیر درماندگی مالی و فرصتهای رشد بر محافظهکاری

مهدی حیدری



دانشیار گروه حسابداری ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.

علیرضا علی اکبرلو

کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ایران.

ابراهیم خاکپور حیدرانلو

کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ایران.

محافظهکاری اقدامی است که در شرایط عدم اطمینان و محدود کردن رفتارهای خوشبینانه مدیریت در
جهت افزایش قابلیت اتکای گزارشهای مالی از آن بهره گرفته میشود .درماندگی مالی و فرصتهای
رشد ازجمله عواملی هستند که میتوانند باعث بهبود سطح محافظهکاری حسابداری شوند .در این میان
انتظار میرود خصوصیات رفتاری مدیران بر رابطه میان درماندگی مالی و فرصتهای رشد با محافظهکاری

تاریخ پذیرش0010/10/90 :

چکیده

تاریخ ارسال0011/10/92 :

حسابداری با نقش تعدیلگری بیشاطمینانی مدیریت

حسابداری تأثیر داشته باشد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر ،بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ارتباط
بین درماندگی مالی ،فرصتهای رشد و محافظهکاری حسابداری میباشد .نتایج این پژوهش نشان میدهد،
اطمینانی مدیریت بر رابطه بین درماندگی مالی و محافظهکاری حسابداری تأثیر معناداری ندارد ولی رابطه
بین فرصتهای رشد و محافظهکاری حسابداری را تعدیل کرده و تأثیر منفی و معناداری بر رابطه بین آنها
دارد؛ بهعبارتدیگر ،مدیران با وضعیت مالی نامطلوب ،چشمانداز مثبتی به وضعیت آتی شرکت نداشته و
سطح محافظهکاری حسابداری را افزایش میدهند .همچنین مدیران شرکتهای بزرگ و در حال رشد،

ISSN: 0166-2821

متغیر درماندگی مالی و فرصتهای رشد بر محافظهکاری حسابداری تأثیر مثبت و معناداری دارند .بیش

جهت حداقل کردن هزینههای سیاسی و اجتماعی خود ،تمایل به انتخاب رویههای حسابداری
محافظهکارانهتر دارند .از طرفی مدیران بیش اطمینان ،نسبت به وضعیت آتی شرکت خوشبین بوده و سطح

کلیدواژهها :بیش اطمینانی مدیریت ،درماندگی مالی ،فرصتهای رشد ،محافظهکاری
حسابداری.
 نویسنده مسئولm.heydari@urmia.ac.ir :

eISSN: 2519-2538

محافظهکاری حسابداری را کاهش میدهند.
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مقدمه
در پیشبینی شرایط ناپایدار اقتصادی ،مدیران شرکتها باید در تهیه صورتهای مالی
احتیاط کافی را داشته باشند .اقدامات احتیاطی انجامشده توسط مدیران ،معموالً با شناسایی
سریعتر هزینهها و زیانها ،شناسایی کندتر درآمدها و سودها ،ارزشگذاری داراییها با
کمترین ارزش و بدهیها با باالترین ارزش ،صورت میگیرد و اصطالحاً ،محافظهکاری در
حسابداری گفته میشود (.)Nugroho and Mutmainah, 2012
عوامل بسیاری وجود دارد که مدیران را در انتخاب روشهای حسابداری
محافظهکارانه ،تحت تأثیر قرار دهند ( .)Nugroho and Mutmainah, 2012یکی از
عوامل مؤثر بر محافظهکاری حسابداری ،مشکالت مالی شرکتها میباشد که میتواند
مدیران را به کاهش سطح محافظهکاری حسابداری ،ترغیب کند؛ چراکه وضعیت مالی
نامناسب شرکتها می تواند منجر به افزایش انگیزه سهامداران در تغییر مدیران شرکتها
باشد ( )Yusnaini, 2019بنابراین ممکن است مدیران برای امان ماندن از تهدیدات
سهامدارن ،در گزارشهای مالی که معیاری برای عملکرد آنها میباشد ،اقدام به
دستکاری کنند ( .)Pramudita, 2012فرصتهای رشد یکی دیگر از عواملی است که
محافظهکاری حسابداری را تحت تأثیر قرار میدهد .شرکتهای در حال رشد با انتخاب و
بهکارگیری رویههای حسابداری محافظهکارانهتر منجر به گزارش خالص داراییها به کمتر
از ارزش اقتصادی خود و با ایجاد ذخایر پنهان ،باعث ارائه کمتر سود در سالهای اولیه
عمر دارایی و ارائه سود بیشتر در سالهای آتی میشوند (مشکی میاوقی و الهی رودپشتی،
 .)3131در خصوص چگونگی ارتباط درماندگی مالی و فرصتهای رشد با محافظهکاری
حسابداری ،پژوهشگران گذشته در بررسی تجربی این ارتباط ،به نتایج متناقض دست
یافتهاند ( )Fitriani, 2020; Sari, 2020که باید توجه داشت ،یکی از عوامل مؤثر در
متناقض بودن یافتههای این پژوهشها ،ناهمگن بودن نمونه موردبررسی میباشد .یکی از
عوامل ناهمگن بودن نمونه ،عدم توجه به رفتارهای شخصیتی مدیران شرکتهای
موردبررسی میباشد که بیش اطمینانی مدیریت ازجمله ویژگیهای رفتاری مهم مدیران
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میباشد .مدیران بیش اطمینان با بیش از واقع برآورد کردن بازدههای آتی ناشی از
پروژههای سرمایهگذاری شرکت ،ممکن است منجر به تأخیر در شناسایی زیان از طریق
برآوردهای خوشبینانه در تعیین ارزش داراییهای جاری یا بلندمدت شوند (رامشه و
مالنظری ،Ahmed and Duellman (2013).)3131 ،بیان میکنند بیش اطمینانی ،اثر منفی
در محافظهکاری دارد و نظارت بیرونی قوی ،باعث کاهش این آثار منفی نخواهد شد.
با عنایت بر آنچه بیان شد انتظار میرود در شرکتهایی با مدیران بیش اطمینان،
ارتباط درماندگی مالی و فرصتهای رشد با محافظهکاری حسابداری ،مورد تعدیل قرار
گیرد؛ بنابراین ،مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا مدیران شرکتهایی با شرایط
درمانده مالی و دارای فرصتهای رو به رشد ،از اصول و روشهای محافظهکارانه در
سنجش و گزارشگری میزان سود (زیان) و داراییها بهره ،میگیرند؟ در این صورت آیا
رفتارهای شخصی مدیران شرکتها ،بر میزان بهکارگیری یا عدم بهکارگیری روشهای
محافظهکارانه تأثیر میگذارد؟ بر این اساس ،هدف این پژوهش بررسی رابطه درماندگی
مالی ،فرصتهای رشد و محافظهکاری حسابداری با نقش تعدیلگری بیش اطمینانی
مدیریت میباشد تا درنهایت ،مشخص گردد که اوالً آیا درماندگی مالی و فرصتهای
رشد بر محافظهکاری حسابداری تأثیر دارند؟ ثانیاً آیا تأثیر درماندگی مالی و فرصتهای
رشد بر محافظهکاری حسابداری در شرکتهای دارای مدیران بیش اطمینان ،متفاوت از
شرکتهای فاقد مدیران بیش اطمینان میباشد؟ اگر پاسخ مثبت است ،این تأثیر به چه
صورت میباشد؟
در عصری که شرکتها برای ادامه فعالیت در بازارهای رقابتی با چالشهای فراوانی
روبروبوده و کاهش عدم قطعیتهای آتی برای آنها از اهمیت باالیی برخوردار میباشد و
همچنین ذینفعان ،سرمایهگذران و سایر استفادهکنندگان از گزارشهای شرکتها جهت
تصمیمگیریهای مالی به اعتبار باالی گزارشها و اطمینان از عدم تقارن اطالعاتی نیاز
دارند ،شناسایی عوامل مؤثر بر اعتبار باالی گزارشهای منتشرشده و درنتیجه کاهش
هزینههای نمایندگی و افزایش ثروت سهامداران و ارزش شرکت ،از اهمیت بهسزایی
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برخوردار است و میتواند ذینفعان و تصمیمگیرندگان را در امر برنامهریزی و اجرای
سیاستهای مختلف یاری رساند .نتایج این پژوهش میتواند برای سرمایهگذاران،
اعتباردهندگان و سایر ذینفعان در راستای اطمینان از اعتبار گزارشهای مالی و درک
ارزش واقعی شرکت در اخذ تصمیمهای اقتصادی سودمند یاری رساند .همچنین منجر به
بسط ادبیات و مبانی نظری متون مرتبط با درماندگی مالی ،فرصتهای رشد و
محافظهکاری حسابداری شرکتها شده و ایدههای جدید و مرتبط با موضوع پژوهش را
برای انجام پژوهشهای بعدی پیشنهاد میکند .از طرفی نقش بیش اطمینانی مدیریت در
تأثیر درماندگی مالی و فرصتهای رشد بر محافظهکاری حسابداری موضوعی بااهمیت
بوده که نمونه آن تاکنون در داخل کشور مطالعه نشده است؛ بنابراین ،بررسی این ارتباط از
نوآوریهای پژوهش پیشرو میباشد.
در بخشهای بعدی پژوهش ،مبانی نظری و فرضیههای پژوهش ،پیشینهای از مطالعات
مرتبط با موضوع ارائه گردیده و روش پژوهش شامل جامعه و مدل آماری و متغیرهای
استفاده شده ارائه خواهد شد و درنهایت نتایج آماری با آزمون فرضیهها ،نتیجهگیری و
پیشنهادها ارائه میگردد.

مبانی توسعه فرضیههای پژوهش
بر اساس تئوری نمایندگی ،مدیران شرکتها جهت دستیابی به منافع و پاداش خود ،سود
حسابداری را دستکاری کرده و بیشتر از واقعیت نشان میدهند که با محافظهکاری در
حسابداری در راستای افزایش قابلیت اتکای اطالعات حسابداری در تضاد است؛ زیرا اصل
محافظهکاری بیان میکند ،بهدلیل فرصتطلبیهای مدیران شرکتها ،استفادهکنندگان از
صورتهای مالی نباید متحمل زیان شوند (.)Humaeroh, 2016
برای محافظهکاری در حسابداری ،تعاریف مختلفی ارائه شده استBasu ) 1977).

بیان میکند ،در محافظهکاری حسابداری ،شناسایی اخبار خوب بهعنوان سود ،نسبت به
اخبار بد بهعنوان زیان ،به اسناد و مدارک قابلاتکاتری نیاز دارد .کاهش انگیزههای
فرصتطلبانه مدیران در افشای گزارشهای خوشبینانه ،افزایش کنترل قراردادها ،کاهش
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هزینههای دادخواهی و افزایش اعتبار گزارشهای مالی برخی از مزایای محافظهکاری
حسابداری میباشند ( .)Ball and Shivakumar, 2005یافتههای)LaFond and )2008

( Wattsنیز نشان میدهد ،محافظهکاری بر عدم تقارن اطالعاتی تأثیر منفی دارد و میتواند
عدم تقارن اطالعاتی را کاهش دهد) . Watts (2003بهعنوان حامی محافظهکاری معتقد
است که محافظهکاری یکی از مهمترین عوامل کاهش مشکالت نمایندگی و بهبود کیفیت
گزارشهای مالی است بهگونه ای که باعث افزایش ارزش یک شرکت و قیمت سهام آن
خواهد شد.
) Setyaningsih (2008بیان میکند ،یکی از عوامل مؤثر بر محافظهکاری
حسابداری ،درماندگی مالی میباشد .درماندگی مالی به دلیل مشکالت مالی که شرکت
تجربه میکند ،میتواند به عنوان عالمت اولیه ورشکستگی تعبیر شود .مشکالت مالی
شرکتها می تواند سهامداران را به سمت جایگزینی مدیران شرکت ترغیب کند که این
بهنوبه خود باعث از دست رفتن اعتبار مدیران میگرددRisdiyani and Kusmuriyanto .

) (2015اظهار داشتند ،شرکت هایی که دچار درماندگی مالی هستند ،اصل محافظهکاری
در حسابداری را رعایت میکنند ،زیرا شرکتها در پیشبینی شرایط اقتصادی آتی دقت
بیشتری میکنند؛ بنابراین درماندگی مالی باعث باال بردن سطح محافظهکاری حسابداری
توسط مدیران میباشد ( .)Setyaningsih, 2008همچنین به بیان

Suryandari and

) ،Priyanto (2011شرکت هایی که دچار بحران مالی هستند ،برای حفظ اعتبار نزد
سهامداران و افزایش امنیت جایگاه مدیریتی خود ،اقدام به دستکاری سود حسابداری
میکنند که یکی از مؤلفههای ارزیابی عملکرد آنها میباشد و در نتیجه موجب کاهش
سطح محافظهکاری حسابداری میگردند .مطابق تئوری عالمتدهی ،درماندگی مالی
میتواند باعث باال بردن سطح محافظهکاری حسابداری ،توسط مدیران گردد ( Sari,

 .)2020یافتههای)  )Pramudita (2012و) Sari )2020تأییدکننده این تئوری بوده و نشان
دادند درماندگی مالی تأثیر مثبت و معناداری بر سطح محافظهکاری حسابداری دارد .بر این
اساس ،فرضیه اول به شرح زیر تدوین میگردد:
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فرضیه اول :درماندگی مالی بر محافظهکاری حسابداری تأثیر مستقیم و معناداری
دارد.
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر محافظهکاری حسابداری فرصتهای رشد میباشد که
فرصتهایی برای رشد شرکت در آینده است ( .)Sari, 2020از دید سرمایهگذاران ،رشد
یک شرکت نشانهای از وضعیت خوب شرکت است و سرمایهگذار انتظار دارد
سرمایهگذاریهای صورت گرفته بازده مطلوبی داشته باشد ( .)Novikasari et al. 2014به
بیان ) ، Widya)2005احتمال اینکه هر چه میزان رشد شرکتها بیشتر باشد ،روشهای
حسابداری محافظهکارانه را انتخاب کنند ،باالتر است.
به بیان ،Holiawati and Resty )2017هرچه فرصتهای رشد شرکت بیشتر باشد،
نیازهای مالی مورد نیاز شرکت نیز بیشتر خواهد بود .میزان وجوه موردنیاز شرکت باعث
میشود تا مدیر اصول محافظهکاری را اعمال کرده و با حداقل کردن سود ،بتواند بودجه
سرمایهگذاری را برآورده کند (Fatmariani ) 2013).)Deslatu and Susanto, 2018

،

بیان میکند که فرصتهای رشد بر محافظهکاری حسابداری تأثیر میگذارد یعنی
شرکتهایی که فرصتی رو به رشد و فزاینده دارند اصول محافظهکاری حسابداری را برای
کاهش سود اعمال میکنند .همچنین یافتههای) ،Sari )2020حاکی از آن است که
فرصتهای رشد بر محافظهکاری حسابداری ،تأثیر مثبتی دارد.
رشد فروش مبنایی برای اندازهگیری فرصتهای رشد میباشد ( Pietro et al.

 .) 2017رشد فروش از طریق ارزش تعهدی و بازاری بر اندازه محافظهکاری تأثیر
میگذارد ( .)Ahmed and Duellman, 2007رشد باالی فروش ،انتظارات از جریانهای
نقدی آتی را که میتواند بر بازار محافظهکاری تأثیر بگذارد ،افزایش میدهد .به بیانی رشد
فروش شرکت ،نشانه دستیابی شرکت به سطح باالی سود میباشد و رشد فروش نشانگر
محافظهکار بودن شرکت است ( .)Humaeroh, 2016به بیان )Padmawati and(2015

 ،Fachrurrozieرشد فروش تأثیر مثبتی بر محافظهکاری حسابداری دارد .بر اساس تئوری
عالمتدهی ،انتظار میرود با افزایش سرمایهگذاریهای شرکت ،جریانهای نقدی آتی
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شرکت نیز افزایش پیدا کند .شرکتهایی که نرخ رشد باالیی دارند ،انگیزه سود را به
حداقل میرسانند ( .) Humaeroh, 2016با توجه به مطالب ارائه شده ،فرضیه دوم پژوهش
بهصورت زیر بیان میشود:
فرضیه دوم :فرصتهای رشد بر محافظهکاری حسابداری تأثیر مستقیم و معناداری
دارد.
مطالعات پیشین ادعا می کنند که بیش اطمینانی مدیریت منجر به کاهش سطح
محافظهکاری حسابداری میگردد (Ahmed and Duellman, 2007؛ Hwang et al.

 .)2015اعتماد بیشازحد به خود یا بیش اطمینانی ،یک ویژگی روانی میباشد که
نشاندهنده امیدواری فرد به آینده و در مورد مدیریت شرکت ،بیانگر امیدواری مدیریت
به آینده شرکت است .مدیران بیش اطمینان نسبت به سودها و جریانهای نقدی آتی
شرکت خود خوشبین بوده و چشمانداز مثبتی نسبت به بازده آتی شرکت دارند
 . Malmand &Tat(2005در این صورت احتمال بهکارگیری روشهای حسابداری
محافظهکارانه توسط مدیریت ،کمتر بوده ( )Ahmed and Duellman, 2013و احتمال
بروز اشتباه در گزارشهای سود بهعلت تفکرهای خوشبینانه مدیریت افزایش مییابد
( .)Schrand and Zechman, 2012لذا این ویژگی بهاحتمالزیاد منجر به مدیریت سود
میشود ( .)Hsieh et al., 2014یافتههای) ،Bouwman )2014نشان میدهد مدیران بیش
اطمینان انگیزه بیشتری به بهره گرفتن از سودهای دورههای آتی جهت افزایش سود دوره
جاری دارند و این نشاندهنده تمایل مدیران بیش اطمینان برای گزارش سودهای باالتر
نسبت به سایر مدیران ،میباشد .در این زمینه یافتههای شراند و زچمن ( ،)2012حاکی از
آن است که احتمال پیشبینی اشتباه مدیران بیش اطمینان بهدلیل چشمانداز خوشبینانه
ایشان نسبت به سود دورههای آتی ،بیشتر است؛ بنابراین انتظار میرود مدیران بیش
اطمینان ،منجر به کاهش سطح محافظهکاری حسابداری شده و همچنین رابطه میان
درماندگی مالی و فرصتهای رشد با سطح محافظهکاری حسابداری در شرکت را تضعیف
کنند .بر این اساس ،فرضیه سوم و چهارم پژوهش بهصورت زیر تدوین میگردد:
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فرضیه سوم :بیش اطمینانی مدیریت ،بر رابطه بین درماندگی مالی و محافظهکاری
حسابداری تأثیر معکوس و معناداری دارد.
فرضیه چهارم :بیش اطمینانی مدیریت ،بر رابطه بین فرصتهای رشد و محافظهکاری
حسابداری تأثیر معکوس و معناداری دارد.

پیشینه پژوهش
) Fitiriani)2020در پژوهش خود به بررسی تأثیر درماندگی و اهرم مالی بر محافظهکاری
پرداخت .نتایج نشان داد درماندگی مالی و اهرم مالی تأثیر منفی و معناداری بر
محافظهکاری حسابداری دارند ،Sari (2020) .در پژوهشی به بررسی تأثیر درماندگی مالی
و فرصتهای رشد بر محافظهکاری حسابداری با تعدیلگری ریسک دادخواهی شرکتها
پرداخت .یافتههای پژوهش مؤید آن است که درماندگی مالی و فرصتهای رشد تأثیر
مثبت و معناداری بر محافظهکاری حسابداری داشته و ریسک دادخواهی بهعنوان متغیر
تعدیلگر ،تأثیر درماندگی مالی بر محافظهکاری حسابداری را تقویت کرده و تأثیر
فرصتهای رشد بر محافظهکاری حسابداری را تضعیف میکند .یافتههای))2020
 ،Sholikhah and Suryaniحاکی از آن است که درماندگی مالی و ریسک دادخواهی
بهترتیب تأثیر منفی و مثبت معناداری بر محافظهکاری حسابداری داشته و همچنین تأثیر
تضاد منافع بر محافظهکاری حسابداری دارای ضریب منفی بوده ولی ازلحاظ آماری
معناداری نمیباشد ،Yusnaini ) 2019).به این نتیجه رسید که درماندگی مالی و ریسک
دادخواهی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر محافظهکاری حسابداری دارند درحالیکه
فرصتهای رشد بر محافظهکاری حسابداری تأثیر معناداری ندارد .همچنین نتایج نشان داد
اهرم مالی بهعنوان متغیر تعدیلگر تأثیر معناداری بر ارتباط بین درماندگی مالی ،ریسک
دادخواهی و فرصتهای رشد با محافظهکاری حسابداری ندارد .دسالتو و سوسانتو
( ) 2018به این نتیجه رسیدند که ریسک دادخواهی تأثیر مثبت و معناداری بر محافظهکاری
حسابداری دارد و همچنین مالکیت مدیریتی ،هزینههای مالیاتی و سیاسی ،تعهدات بدهی و
فرصتهای

رشد

تأثیر

معناداری

بر

محافظهکاری

حسابداری

ندارند.
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) ،Sugiarto&Fachrurrozie)2018به بررسی عوامل مؤثر بر محافظهکاری حسابداری
پرداختند .یافتههای ایشان نشان داد ،درماندگی و اهرم مالی دارای تأثیر مثبت و معنادار و
مالکیت مدیریتی دارای تأثیر منفی و معنادار بر محافظهکاری حسابداری هستند .همچنین
فرصتهای سرمایهگذاری تأثیر معناداری بر محافظهکاری حسابداری ندارد.
یافتههای) ،Fitri )2017نشان داد ،درماندگی مالی تأثیر منفی و معناداری بر محافظهکاری
حسابداری دارد و همچنین اهرم مالی و مالکیت مدیریتی ،تأثیر معناداری بر محافظهکاری
حسابداری ندارند .نتایج پژوهش) ،Susanto and Ramadhani ( 2016نشان داد ،اندازه
شرکت و شدت سرمایه بر محافظهکاری حسابداری تأثیر مثبت و معناداری دارد درحالیکه
اهرم مالی ،نقدینگی و فرصتهای رشد ،تأثیر معناداری بر محافظهکاری حسابداری ندارند.
در پژوهشهای داخلی نیز ،اسدی مشیزی و همکاران ( )3133به بررسی الگوبندی
عوامل تأثیرگذار بر محافظهکاری در شرکتها پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد،
معیارهای جریانهای نقدی آزاد ،اهرم مالی ،مدیریت سود ،هزینه سرمایه ،استقالل
هیئتمدیره ،بیش اطمینانی مدیریت ،پاداش هیئتمدیره ،اندازه شرکت و کیفیت افشا به
ترتیب اولویت از عوامل مؤثر بر معیار محافظهکاری حسابداری هستند .کامیابی و همکاران
( ،)3131به بررسی تأثیر فرصتهای رشد ،محدودیت مالی و درماندگی مالی بر سرعت
تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکتهای کوچک و متوسط پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد شرکتهای کوچک و متوسط
بهگونهای سریع ،وجه نقد خود را به علت نگرانی از دست دادن فرصتهای رشد،
محدودیتهای مالی و هزینههای مربوط به درماندگی مالی ،تعدیل میکنند .حسنی القار و
رحیمیان ( ،)3131به بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیریت در ساختار سررسید بدهی در
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتیجه پژوهش آنها مؤید
آن است که بیش اطمینانی مدیریت ،تأثیر مثبت و معناداری در ساختار سررسید بدهی
دارد .رامشه و مالنظری ( )3131به بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و محافظهکاری
حسابداری پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد ،بین محافظهکاری شرطی و غیرشرطی با
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بیش اطمینانی مدیریت رابطه منفی و معنادار وجود دارد .همچنین نظارت خارجی ،رابطه
بین بیش اطمینانی بر محافظهکاری شرطی را کاهش داده ،اما تأثیری در محافظهکاری
غیرشرطی نداشت.
با مطالعه پژوهشهای انجامشده در حوزه تأثیر درماندگی مالی و فرصتهای رشد بر
محافظهکاری حسابداری ،مشاهده میشود نتایج پژوهشها در بررسی تجربی این ارتباط،
متفاوت و متناقض هم بودهاند .از مهمترین دالیل این تفاوتها میتوان به برآورد مدیران
از وضعیت آتی شرکت ،میزان پاسخگویی قانونی مدیران ،خصوصیات اخالقی و رفتاری
مدیران ،شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها و ...اشاره کرد.

روش
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
میباشد .قلمرو زمانی پژوهش یک دوره  1ساله از سال  3131تا  3131در نظر گرفته شده
است .در این بازه ،محدودیتهایی بر جامعه آماری اعمال شده است که عبارتاند از.3 :
قبل از سال  3131در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد (در محاسبهی برخی دادههای
سال جاری دادههای سال قبل را نیز مورداستفاده قرار میگیرد) .1 ،اطالعات موردنیاز
شرکتها در طول دوره پژوهش در دسترس باشد .1 ،ضمن تغییر ندادن سال مالی در دوره
مطالعه ،سال مالی شرکت به  13اسفند ختم شود .4 ،جزء شرکتهای واسطهگری مالی
نظیر بانکها ،مؤسسات بیمه و سرمایهگذاریها نباشد و  .5شرکتهای نمونه وقفه معامالتی
بیش از  6ماه در دوره پژوهش نداشته باشند .با توجه به محدودیتهای ذکرشده ،تعداد
 331شرکت بهعنوان نمونه نهایی پژوهش انتخاب شدند.
برای جمعآوری دادههای موردنیاز از نرمافزار رهآورد نوین و نیز اطالعات موجود در
سایت اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران و سایت رسمی شرکتها استفاده شده است .پس
از جمعآوری دادههای آماری ،از نرمافزار  Excelبهمنظور جمعبندی و محاسبات موردنیاز
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بهره گرفته شد و نتایج آن در نرمافزارهای آماری  Stata ،EViewsو  SPSSمورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
متغیرهای پژوهش و روشهای اندازهگیری
متغیر وابسته :متغیر وابسته در این پژوهش ،محافظهکاری حسابداری میباشد که با استفاده
از مدل گیولی و هاین محاسبه شده است .جمع اقالم تعهدی عملیاتی و اقالم تعهدی
غیرعملیاتی بر اساس مدل گیولی و هاین ،)1222( 3با استفاده از روابط ( )1( ،)3و ()1
محاسبه میشود:
رابطه ()3
رابطه ()1
رابطه ()1
:جمع اقالم تعهدی
 :اسنهالک ساالنه
 :اقالم تعهدی عملیاتی
 :تغییر در موجودی کاال
 :تغییر در حسابهای پرداختنی

 :سود خالص
 :جریان وجه نقد عملیاتی
 :تغییر در حسابهای دریافتنی
 :تغییر در پیش پرداختها
 :تغییر در مالیاتهای پرداختنی

 :اقالم تعهدی غیرعملیاتی (معیار محافظهکاری که در منفی یک ضرب
میشود).
درحالیکه اقالم تعهدی عملیاتی (سرمایه در گردش) ،از فعالیتهای مستمر و معمول
شرکت ناشی می شوند ،اقالم تعهدی غیرعملیاتی ناشی از تغییر در برآوردها ،سود و زیان
فروش داراییها ،زیان کاهش ارزش داراییهای ثابت ،درآمدهای انتقالی به دورههای آتی
و سرمایهای کردن مخارج میباشد ) .،Givoly and Hayn )2000از آنجا که مقادیر
کوچکتر (منفیتر) اقالم تعهدی غیرعملیاتی نشانگر سطوح باالتر محافظهکاری هستند،
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در پژوهش حاضر برای همسو کردن جهت مقادیر جبری اقالم تعهدی غیرعملیاتی با میزان
محافظهکاری ،از قرینه این اقالم استفاده شده است.
متغیرهای مستقل :درماندگی مالی :برای شناسایی شرکتهای درمانده مالی از معیار
آسکویت و همکاران ( ،)3334بهره گرفته شده است .مطابق این معیار ،شرکتی درمانده
مالی شناخته میشود که در دو سال متوالی ،سود قبل از بهره ،مالیات و استهالک
داراییهای مشهود و نامشهود شرکت کمتر از هزینه بهره گزارش شده باشد و یا در
هرسال ،سود قبل از بهره ،مالیات و استهالک شرکت ،کمتر از  12درصد هزینه بهره باشد.
درصورتیکه شرکتی مشمول یکی از حالتهای بیان شده باشد ،درمانده مالی تلقی شده و
عدد یک و در غیر این صورت ،عدد صفر اختصاص داده میشود .این معیار بر اساس
پژوهش علیاکبرلو و همکاران ( ،)3133بهترین روش در شناسایی شرکتهای درمانده
مالی انتخاب شده است.
فرصتهای رشد :برای سنجش متغیر فرصتهای رشد ،از نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری حقوق صاحبان سهام استفاده شده است؛ زیرا این معیار هم یک شاخص کارآمد
است و هم امکان مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهشهای دیگر را فراهم میکند (سینایی و
همکاران .) 3132 ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام باالتر بیانگر
ارزش باالتر بهعلت وجود فرصتهای رشد خواهد بود و برعکس (.)Cuervo, 2002

متغیر تعدیلگر :بیش اطمینانی مدیریت :پژوهشهای پیشین نشان دادهاند تصمیمهای
سرمایهگذاری و خوشبین بودن به بازده آتی سرمایهگذاریها تحت تأثیر بیش اطمینانی
مدیریت بوده و بیانگر بیش اطمینانی مدیریت شرکت میباشد ()Duellman et al. 2015؛
بنابراین مطابق با پژوهش مهرانی و طاهری ( ،)3136برای اندازهگیری بیش اطمینانی از
معیار Over-Invest3که مرتبط با سرمایهگذاری است ،استفاده میشود .برای این منظور
ابتدا مدل رگرسیونی رابطه ( )4بهصورت مقطعی برآورد شده و سپس در هرسال ،باقیمانده
 .3سرمایهگذاری بیش از حد
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محاسبه خواهد شد .درصورتیکه باقیمانده مدل برای شرکتی مثبت باشد ،بیانگر این است
که شرکت مذکور سرمایهگذاری بیشازحد انجام داده است و برای این متغیر عدد یک و
در غیر این صورت ،عدد صفر لحاظ میگردد.
رابطه ()4
در رابطه فوق،
و

 ،نشاندهنده رشد داراییهای شرکت  iدر سال t

 ،بیانگر رشد فروش شرکت  iدر سال  tمیباشد و بهصورت روابط ()5

و ( )6محاسبه میشوند.
رابطه ()5
رابطه ()6
متغیرهای کنترلی :سررسید بدهی :یکی از عوامل تعیینکننده محافظهکاری حسابداری،
تصمیمهای مرتبط با سررسید بدهی میباشد .کوتاه بودن سررسید بدهیها اجازه
کنترلهای بهتر را برای مدیر فراهم میکند؛ زیرا سررسید بدهی کوتاهتر ،باعث افزایش
انگیزه مذاکره مجدد برای تمدید بدهی شده و اعتباردهندگان هم قرارداد دقیقتری را با
قرضگیرنده منعقد کرده و می توانند با مشخص شدن عملکرد شرکت در طی اولین دوره،
برای تصمیمگیری در خصوص تمدید یا تغییر شرایط قرارداد اقدام نمایند (شعری آناقیز و
حسنی القار .)3131 ،در پژوهش حاضر برای اندازهگیری سررسید بدهی از نسبت بدهی
کوتاهمدت به کل بدهی استفاده شده است .در این نسبت هر چه میزان استفاده از بدهی
کوتاهمدت بیشتر باشد ،درواقع سررسید بدهیهای یک شرکت کوتاهتر است ( Huang et

.)al., 2016

 | 811فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی | سال نوزدهم |شماره  | 77تابستان 8748

نرخ بازده داراییها :بازده داراییها بیانگر مدیریت استفاده از داراییها در جهت
سودآوری میباشد .ازنظر تئوری ،شرکتهای سودآور (دارای بازده دارایی بیشتر) ،نسبت
به سایر شرکتها بهتر میتوانند از عهده محافظهکاری حسابداری برآیند .نتایج پژوهش
گیولی و هاین ( ،)1222نشان میدهد که هرچه شاخص سودآوری (بازده دارایی)
شرکتها بیشتر باشد ،محافظهکاری حسابداری نیز بیشتر است .برای اندازهگیری این متغیر،
از نسبت سود سالیانه به کل داراییها شرکت ،استفاده شده است (صالحی و یوسفی،
.)3135
نرخ رشد فروش :با توجه به اینکه رشد فروش میتواند بر اقالم تعهدی نظیر تغییرات در
حسابهای دریافتنی و موجودی کاال داشته باشد و درنتیجه بر شاخص محافظهکاری مبتنی
بر اقالم تعهدی تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد .یافتههای نیکومرام و بنی مهد (،)3111
حاکی از آن است که رشد و توسعه شرکت ارتباط مستقیمی با محافظهکاری حسابداری
دارد .پیرو پژوهش حیدری و همکاران ( ،)3131در این پژوهش فرصتهای رشد
بهصورت درصد رشد فروش خالص

محاسبه میگردد.

برای آزمون فرضیهها که تأثیر درماندگی مالی و فرصتهای رشد بر محافظهکاری
حسابداری در شرکت های با مدیران بیش اطمینان و فاقد مدیران بیش اطمینان را
موردبررسی قرار میدهند ،از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است.
رابطه ()1
در مدل فوق Con ،نشاندهنده محافظهکاری حسابداری؛  Distressدرماندگی مالی؛
 Growthفرصتهای رشد؛  MMCبیش اطمینانی مدیریت؛  STDebtسررسید بدهی؛
 ROAنرخ بازده دارایی و  SGRنشاندهنده نرخ رشد فروش میباشد.
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یافتههای پژوهش
در این بخش اطالعات مربوط به آمار توصیفی پژوهش ،شامل؛ میانگین ،میانه ،بیشینه،
کمینه ،انحراف معیار و احتمال آماره جارکبرا هر یک از متغیرها در جدول ( ،)3ارائه
شده است.
جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
الف) متغیرهای کمی
انحراف معیار

جارکبرا

میانه

متغیر

نماد

میانگین

-2/164 2/145 2/211

2/344

2/235

محافظه کاری

Con

2/211

-1/331 3/431

1/221

2/222

فرصتهای رشد

Growth

1 /1

2/451

2/311

2/222

سررسید بدهی

STDebt

2/116

2/331 2/331

2/222

نرخ بازده دارایی

ROA

2/211

-2/141 2/416 2/211

2/311

2/222

نرخ رشد فروش

SGR

2/131

-2/413 3/135 2/361

2/16

3/36

بیشینه

کمینه

ب) متغیرهای کیفی
متغیر
درماندگی مالی

بیش اطمینانی مدیریت

شرح

فراوانی

درصد فراوانی

شرکتهای درمانده مالی

13

32

شرکتهای غیردرمانده مالی (سالم)

141

32

جمع کل

116

322

شرکتهای دارای مدیران بیش اطمینان

133

15

شرکتهای فاقد مدیران بیش اطمینان

515

65

جمع کل

116

322

جارکبرا
2/222

2/222

مهمترین شاخص مرکزی میانگین است که نشانگر نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع بوده و
برای نشان دادن مرکزیت دادهها بسیار مناسب میباشد .سطح محافظهکاری شرکتهای
موردبررسی بهطور متوسط  2/211درصد میباشد که نشان میدهد بیشتر مشاهدات این
متغیر ،حول نقطه ذکر شده بوده است .انحراف معیار دادهها ،پراکندگی دادهها از میانگین
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را نشان میدهد که بیشترین و کمترین مقدار انحراف معیار ،متعلق به متغیرهای فرصتهای
رشد ( )1/221و سررسید بدهی ( )2/311است.
همچنین با توجه به اینکه متغیرهای درماندگی مالی و بیش اطمینانی مدیریت که به
ترتیب با نمادهای  Distressو  MMCنشان داده شدهاند ،از نوع متغیرهای مجازی (دو
وجهی) میباشند .لذا در قسمت (ب) جدول ( ،)3توزیع فراوانی این متغیرها ارائه شده
است .آمار نمونهها نشان میدهد از  116سال -شرکت  13شرکت به عبارتی  32درصد
شرکتها درمانده و بقیه غیردرمانده مالی میباشند .همچنین از  116سال -شرکت 133
شرکت به عبارتی  15درصد شرکتها دارای مدیران بیش اطمینان هستند و بقیه شرکتها
فاقد مدیران بیش اطمینان میباشند.

بررسی مانایی متغیرهای پژوهش
برای تعیین مانایی متغیرهای پژوهش از آزمون لوین ،لین و چو و فیشر استفاده شده است.
درصورتیکه متغیرها مانا نباشند ،باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب میشود که فرض
صفر آزمونهای مذکور ،وجود ریشه واحد یا بهطور معادل عدم توانایی متغیرها میباشد.
نتایج نشان داد احتم ال آماره متغیرها طی دوره پژوهش بر اساس هر دو آزمون مذکور در
سطح اطمینان  35درصد ،کمتر از  5درصد بوده است؛ بنابراین مانا بودن متغیرها تأیید
میشود و در نتیجه باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب نخواهد شد.

همبستگی بین متغیرهای پژوهش
یکی از مفروضات مدلهای رگرسیونی ،عدم وجود همبستگی دوبهدو و چندگانه بین
متغیرهای مستقل پژوهش میباشد .بهدلیل به غیرنرمال بودن توزیع دادهها برای بررسی
همبستگی بین متغیرها از آزمون اسپیرمن استفاده شده است .بر اساس جدول همبستگی و با
توجه به احتمال آماره دوبهدو متغیرها ،بهدلیل شدید نبودن (باالتر از  12درصد) همسبتگی
بین آنها و یا در اصطالح پایین بودن همبستگی بین متغیرها از سطح شدید ،همخطی شدید
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دوبهدو مشاهده نشد .همچنین در این پژوهش برای آزمون همخطی ،از آزمونهای تورم
واریانس و تولرانس استفاده شده است .همخطی چندگانه عامل تورم واریانس و تولرانس
برای تمامی متغیرهای پژوهش ،به ترتیب کمتر از عدد  5و بیشتر از  2/3بهدستآمده است
که نشاندهنده عدم وجود همخطی باال بین متغیرهای پژوهش میباشد و منجر به تفسیر
نتایج بهدستآمده با اطمینان بیشتر میگردد.

تعیین مدل دادههای پژوهش و نوع اثرات آنها
یکی از مواردی که جهت انتخاب آزمون رگرسیونی مناسب مورد تأکید و استفاده قرار
میگیرد ،تشخیص مدل دادههای تلفیقی یا دادههای تابلویی (پانل) جهت برآورد مدل
میباشد .برای این منظور از آزمون بروش -پاگان در این پژوهش استفاده شده است.
جدول  .8نتایج آزمون بروش-پاگان و هاسمن
بروش-پاگان
مقدار آماره

احتمال آماره

15/156

2/222

نتیجه آزمون
پانل

هاسمن
مقدار آماره

احتمال آماره

11/321

2/221

نتیجه آزمون
اثرات ثابت

با توجه به جدول ( ،)1نتیجه حاصل از آزمون مذکور برای مدلهای مربوط به فرضیههای
پژوهش حاکی از این است که فرض صفر این آزمون رد شده و دادهای مربوطه از روش
تابلویی (پانل) تبعیت میکنند .همچنین برای مشخص کردن الگوی فرضیهها و انتخاب
یکی از دو الگوی اثرات ثابت یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن بهره گرفته شده است .با
توجه به جدول ( ،)1فرض صفر این آزمون رد شده و میتوان نتیجه گرفت که الگوی
مناسب برای آزمون فرضیههای پژوهش ،الگوی اثرات ثابت میباشد.

آزمون ناهمسانی واریانسها و خود همبستگی فرضیههای پژوهش
قبل از برآورد مدلهای مربوط به آزمون فرضیه پژوهش به بررسی ناهمسانی واریانس و
خود همبستگی سریالی بین اجزای اخالل مدل پرداخته میشود .برای این منظور از آزمون
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والد تعدیلشده برای کشف ناهمسانی واریانس و از آزمون ولدریج برای بررسی خود
همبستگی سریالی استفاده شده است .نتایج آزمون والد تعدیلشده در جدول ( ،)1نشان
میدهد که بین اجزای اخالل مدل ناهمسانی واریانس وجود دارد .درنتیجه برای رفع
ناهمسانی واریانس در این پژوهش در برازش نهایی مدل از روش حداقل مربعات
تعمیمیافته ( )GLSاستفاده میشود .همچنین جدول ( ،)1نتایج آزمون ولدریج را نشان
میدهد ،حاکی از این است که مشکل خود همبستگی وجود ندارد.
جدول  .3نتایج آزمون والد تعدیلشده و ولدریج
والد تعدیلشده
مقدار آماره

احتمال آماره

31614/3

2/222

نتیجه آزمون
ناهمسانی دارد

ولدریج
مقدار آماره

احتمال آماره

1/114

2/235

نتیجه آزمون
خودهمبستگی ندارد

آزمون نهایی فرضیههای پژوهش
پس از انجام آزمون ناهمسانی واریانس ،آزمون خودهمبستگی و تعیین نوع مدل ،با استفاده
از نتایج آنها اقدام به برازش مدل رگرسیونی شد که نتایج حاصله به تفکیک فرضیهها در
جدول ( )4ارائه شده است.
جدول  .7نتایج آزمون فرضیه پژوهش
متغیرها

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

احتمال

درماندگی مالی

2/215

2/235

1/146

2/233

فرصتهای رشد

2/224

2/223

1/153

2/214

بیش اطمینانی مدیریت

-2/233

2/221

- 3 /6

2/321

درماندگی مالی * بیش اطمینانی مدیریت

-2/224

2/231

-2/131

2/111

فرصتهای رشد * بیش اطمینانی مدیریت

-2/226

2/221

-1/144

2/223

سررسید بدهی

2/23

2/211

2/164

2/135

نرخ بازده دارایی

-2/111

2/24

-31/211

2/222

نرخ رشد فروش

2/235

2/226

1/411

2/235
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متغیرها

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

احتمال

مقادیر ثابت

2/213

2/216

1/133

2/226

ضریب تعیین

2/614

ضریب تعیین تعدیلشده

2/611

آماره دوربین واتسون

1/334

آماره F

31/365

احتمال آماره F

2/222

نتایج بررسی تأثیر درماندگی مالی و فرصتهای رشد بر محافظهکاری حسابداری در
شرکتهای با مدیران بیش اطمینان در جدول ( )4ارائه شده است.
معناداری آماره  ،)2/222( Fبیانگر معناداری کل مدل بوده درنتیجه مدل مربوط به
فرضیههای پژوهش میتواند ارتباط بین متغیرهای موردنظر را توضیح دهد .ضریب تعیین
تعدیلشده نشان میدهد که متغیرهای مستقل ،تعدیلگر و کنترلی حدود  61درصد از
تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهد .همچنین مقدار آماره دوربین واتسون ()1/3341
بین  3/5و  1/5قرار دارد که نشان میدهد خودهمبستگی سریالی بین جمالت خطا وجود
ندارد.
فرضیه اول و دوم پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین درماندگی مالی و فرصتهای
رشد با محافظهکاری حسابداری میپردازد .با توجه به ضریب رگرسیونی درماندگی مالی و
فرصتهای رشد بر محافظهکاری حسابداری که به ترتیب برابر با ( )2/215و ( )2/224بوده
و احتمال آماره آنها کمتر از سطح اطمینان  5درصد (به ترتیب برابر با  2/233و )2/214
میباشد ،میتوان ادعا کرد که درماندگی مالی و فرصتهای رشد با محافظهکاری
حسابداری رابطه مستقیم و معناداری دارند و دلیلی بر رد فرضیههای یک و دو پژوهش
وجود ندارد .پس میتوان گفت مدیران شرکتهای درمانده ،عدم اطمینان محیطی را
مدنظر قرار میدهند .به بیانی شرکتهایی که دچار درماندگی مالی هستند ،سطح
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محافظهکاری حسابداری را افزایش میدهند .همچنین در شرکتهای بزرگ و در حال
رشد ،سطح محافظهکاری حسابداری باالتر میباشد.
نتایج آزمون فرضیه سوم نشان میدهد ،تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر رابطه بین
درماندگی مالی و محافظهکاری حسابداری ،دارای ضریب  -2/224میباشد ولی احتمال
آماره آن باالتر از سطح اطمینان  5درصد ( )2/111میباشد و این تأثیر ازنظر آماری معنادار
نمیباشد و فرضیه سوم پژوهش با سطح اطمینان  35تأیید نمیگردد .همچنین بیش اطمینانی
مدیریت ،با ضریب  -2/226و با احتمال آماره  2/223که بیشتر از سطح اطمینان  5درصد
میباشد ،بر رابطه بین فرصتهای رشد و محافظهکاری حسابداری تأثیر منفی دارد و فرضیه
چهارم پژوهش مبنی بر تأثیر معکوس بیش اطمینانی مدیریت بر ارتباط بین فرصتهای
رشد و محافظهکاری حسابداری ،با سطح اطمینان  35درصد ،تأیید میگردد.
همچنین با بررسی سایر متغیرهای تأثیرگذار بر محافظهکاری حسابداری که بهعنوان
متغیر کنترلی وارد مدل شدهاند ،نتایج نشان میدهد؛ سررسید بدهی بر محافظهکاری
حسابداری تأثیر مثبتی دارد ولی با توجه بهاحتمال آماره این متغیر که باالتر از سطح اطمینان
 5درصد میباشد ،این تأثیر ازنظر آماری معنادار نمیباشد .همچنین ضریب رگرسیونی و
احتمال آماره متغیر نرخ بازده دارایی نشان میدهد ،این متغیر تأثیر منفی و معناداری بر
سطح محافظهکاری حسابداری دارد .به بیانی دیگر ،با افزایش میزان رشد داراییهای
شرکت احتماالً مدیران نسبت به عملکرد آتی شرکت در جهت مثبت بودن ،امیدوار بوده و
سطح محافظهکاری را پایین نگه میدارند .متغیر کنترلی دیگر پژوهش نرخ رشد فروش
میباشد .با توجه به اینکه ضریب رگرسیونی مربوط به نرخ رشد فروش برابر با  2/235و
احتمال آماره آن کمتر از  5درصد است ،میتوان گفت نرخ رشد فروش تأثیر مثبت و
معناداری بر سطح محافظهکاری حسابداری دارد و بر اساس تئوری عالمتدهی ،افزایش
در فروش میتواند جریانهای نقدی آتی شرکت را نیز افزایش دهد و شرکتهایی که نرخ
رشد باالیی دارند ،میتوانند انگیزه کافی برای حداقل کردن سود داشته باشند.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین درماندگی مالی و فرصتهای رشد با محافظهکاری
حسابداری و همچنین تأثیر نقش بیش اطمینانی مدیریت بر رابطه بین آنها در شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .برای این منظور شرکتها بر اساس مازاد
سرمایهگذاری ،به دو گروه شرکتهای با مدیران بیش اطمینان و شرکتهای فاقد مدیران
بیش اطمینان دسته بندی شدند .بر این اساس چهار فرضیه جداگانه تدوین شد و تحت
بررسی و آزمون قرار گرفت .برای آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیونی چند
متغیره مبتنی بر دادههای تابلویی (پانل) استفاده شد.
مطابق با تئوری عالمتدهی ،مدیران شرکتهایی که دچار مشکالت مالی هستند و
چشمانداز مطلوبی نسبت به وضعیت آتی شرکت ندارند ،سطح محافظهکاری حسابداری را
افزایش می دهند که فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه درماندگی مالی با محافظهکاری
حسابداری ارتباط مستقیم و معناداری دارد ،همسو با تئوری عالمتدهی میباشد.
بهبیاندیگر ،شرکتهایی که دچار درماندگی مالی میشوند ،اصول محافظهکاری را ارائه
صورتهای اعمال میکنند .نتیجه فرضیه مطرحشده با نتایج پژوهشهای خارجی نظیر
سوگیارتو و فاکرروزی ( ،)1231یوسانی ( )1233و ساری ( )1212سازگار میباشد و از
طرفی نتایج بهدستآمده مغایر با یافتههای فیتری ( ،)1231فیتریانی ( ،)1212شولیخواه و
سوریانی ( )1212میباشد که بیان میکنند ،درماندگی مالی منجر به کاهش سطح
محافظهکاری حسابداری میشود .سطح باالی درماندگی مالی یک شرکت باعث میشود
سهامداران مدیر را درنتیجه عملکرد ضعیفش ،تغییر دهند .این امر تهدیدی برای مدیران
محسوب میگردد تا در گزارشهای مالی وضعیت شرکت را نسبت به واقعیت بهتر نشان
داده و سطح محافظهکاری حسابداری را کاهش دهند؛ بنابراین از عوامل مؤثر در مغایرت
نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهشهای دیگر میتوان به قدرت و میزان پاسخگویی قانونی
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مدیران به سهامداران ،شرایط قراردادهای بین مدیران و سهامداران و ...در شرکتهای
عضو بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد.
هر چه فرصت رشد شرکت بیشتر باشد ،نیاز به بودجه موردنیاز شرکت نیز بیشتر
خواهد بود .میزان وجوه موردنیاز شرکت باعث میشود تا مدیران اصول محافظهکاری را
در راستای تأمین مالی برای سرمایهگذاری ،اعمال کنند .همچنین همانطور که زیمرمن

3

( )3311بیان کرد شرکتهای بزرگ و در حال رشد تمایل دارند در سنجش و
گزارشهای حسابداری خود ،برای به حداقل رساندن هزینههای سیاسی ،اجتماعی و
اجتناب از نظارت شدید دولت ،محافظهکارانهتر عمل کنند ،با فرضیه دوم پژوهش مبنی بر
اینکه فرصتهای رشد با محافظهکاری حسابداری ارتباط مستقیم و معناداری دارد ،مطابقت
دارد .نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهشهایی از قبیل ویدیا ( ،)1225فاطماریانی (،)1231
دویتایانتی و فهلفی ( ،)1235ساری ( )1212مطابقت دارد.
باید توجه داشت که عالوه بر تأثیر وضعیت و شرایط خاص شرکتها (درماندگی
مالی و فرصتهای رشد) بر میزان محافظهکاری حسابداری آنها که در فرضیههای اول و
دوم موردبررسی قرار گرفت ،ویژگیهای شخصیتی و رفتاری متفاوت مدیران نیز میتواند
در میزان اثر آنها تأثیرگذار باشد .نتیجه فرضیه سوم نشان میدهد ،متغیر تعدیلگر بیش
اطمینانی مدیریت ،بر رابطه بین درماندگی مالی و محافظهکاری تأثیر معناداری ندارد.
درواقع میتوان نتیجه گرفت در بورس اوراق بهادار تهران ،مدیران شرکتها با روحیات
اخالقی متفاوت ،در شرایط درماندگی مالی تصمیمهای یکسانی را در مورد سطح
محافظهکاری حسابداری اتخاذ میکنند .نتیجه این فرضیه با یافتههای احمد و دوئلمن
( )1231و هوانگ و همکاران )1235( 1سازگار نمیباشد .از دالیل رد فرضیه میتوان
اینگونه بیان کرد که؛ در شرکتهایی با شرایط مالی نامطلوب ،حتی مدیران بیش اطمینان
هم نسبت بهبود به وضعیت فروش ،سودآوری و ساختار مالی آتی شرکت با توجه به رکود
1. Zimmerman
2. Hwang et al.
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اقتصادی و بحرانهای مالی ،خوشبین نبوده و خصوصیات رفتاری آنها نیز بر کاهش
سطح محافظهکاری مؤثر نمیباشد .همچنین نتیجه آزمون فرضیه چهارم نشان میدهد ،بیش
اطمینانی مدیریت ،بر رابطه بین فرصتهای رشد و محافظهکاری حسابداری ،تأثیر منفی و
معناداری دارد .به بیانی دیگر ،در شرکتهای با مدیران بیش اطمینان ،سطح محافظهکاری
حسابداری کاهش مییابد و مدیران اصول حسابداری خوشبینانهتری را جهت جذب
سرمایهگذاران و دریافت بودجه بیشتر برای شرکت بهکار میگیرند .نتیجه این فرضیه با
یافتههای احمد و دوئلمن ( )1231و هوانگ و همکاران ( ،)1235سازگار میباشد.
با توجه به آزمون فرضیهها و نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهادهای کاربردی در ادامه
مطرح میشود؛ سهامداران و اعتباردهندگان هنگام سرمایهگذاری ،در تصمیمات خود
وضعیت مالی شرکت مدنظر را قرار میدهند و سعی میکنند در شرکتی اقدام به
سرمایهگذاری کنند که وضعیت و ساختار مالی مطلوبی داشته باشد؛ بنابراین پیشنهاد
میشود به پایین بودن سطح محافظهکاری حسابداری توجه داشته باشند ،چراکه ممکن
است بخشی از وضعیت مالی مطلوب شرکت مدنظر درنتیجه اقدامهای غیرمحافظهکارانه
مدیران باشد .همچنین استفادهکنندگان از گزارشهای مالی بهعنوان مرجع تصمیمگیری
برای سیاست و تصمیمهای مربوطه به تغییر روند سطح محافظهکاری حسابداری شرکتها
توجه داشته باشند .از طرفی سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان از
گزارشهای مالی ،به اطالعات مقایسهای (مانند میزان فروش و دارایی) دورههای مختلف
شرکتها توجه داشته باشند که بر اساس نتایج پژوهش ،شرکتهایی که دارای فرصتهای
رشد هستند ،اصل محافظهکاری حسابداری را رعایت کرده و ذخایر پنهان برای
سرمایهگذاری وجود دارد و درنتیجه شرکت دارای پتانسیل رشد میباشد.
عالوه بر پیشنهادهای کاربردی ،برای پژوهشهای بعدی در جهت گسترش ادبیات
نظری حسابداری پیشنهاد میشود؛ تأثیر متغیرهایی مانند شدت سرمایهگذاری ،طرح پاداش
مدیران ،ساختار بازار محصول و سایر عوامل مؤثر بر محافظهکاری حسابداری که تاکنون
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موردبررسی قرار نگرفتهاند را بررسی کنند .باید توجه داشت دورههای رکود و رونق
اقتصادی ،مصادف با بسیاری از فعالیتهای اقتصادی بوده و ممکن است بر وضعیت مالی و
نگرش مدیران در تصمیمگیریها مؤثر واقع شود ،بنابراین بررسی روابط متغیرهای این
پژوهش در دورههای رکود و رونق اقتصادی و مقایسه نتایج آنها پیشنهاد میگردد.
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