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سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس  و رابطه بین محافظه کاری

 تهراناوراق بهادار

 

 1یزدانیشهره 

 2محمد حامد خان محمدی

 3سنگتراشاکرم 

 

 چکیده

محافظه كاري يكي از ويژگي هاي گزارشگري مالي است كه در قالب يك اصل محدود كنندد  در ادارا     

ايفاگر نقش مهمي در محدود كردن رفتارهاي خ ش بينانده مدديران در يايگدا     اص ل و مفاهيم حسابداري، 

تهيه كنندگان اطالعات از يك س  و برآوردي از حداقل عايدات سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان در يايگدا   

هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين محافظه كداري بدر    مهمترين استفاد  گنندگان، از س يي ديگر است.

 كليده  را ي آمداري پدژوهش  مايه گذاري شركتهاي پذيرفته شدد  در بد را اوراب بهدادار اسدت. يام ده     سر

 سالهاي زماني را باز  پژوهش زماني دور  و داد  تشكيل تهران بهادار ب را اوراب در شد  پذيرفته شركتهاي

ها بيانگر حاصل از آزم ن فرضيهاند. نتايج م رد مطال ه ما  قرار گرفته 333دربرگرفته و ت داد 3131 تا 3131

 هداي ف اليدت  كنندد  مدي  اعمدال  خ د مالي گزارشگري در بيشتر كاري محافظه كه هايياين است كه شركت

 تد ان مي را كاريمحافظه و گذاريسرمايه بين همبستگي منفي كنند اين مي تجربه را كمتري گذاريسرمايه

 هداي انگيدز   ايجداد  م يدب  ت اندمي كاريمحافظه كه ص رت اينبه  كرد. ت ييه م ض ع ادبيات از استفاد  با

 مثبدت  ف لدي  ارزش خدال   با هايي پروژ پذيرش از آنها و ش د مديران گذاري ت سطسرمايه يهت در ناسالم

 .همچنين  محدوديت مالي و عدم تقارن اطالعاتي بر اين رابطه تأثير دارد .كنند صرفنظر

 گذاري، عدم تقارن اطالعاتي، محدوديت ماليسرمايهكاري، : محافظهواژگان کلیدی

                                                           
 استاديار گرو  حسابداري، دانشگا  آزد اسالمي واحد دماوند، ايران - 1
 استاديار گرو  حسابداري، دانشگا  آزد اسالمي واحد دماوند، ايرانمدير گرو  و - 1

 دانش آم خته كارشناسي ارشد، گرو  حسابداري، دانشگا  آزاد اسالمي واحد دماوند، ايران  - 1
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 مقدمه

سدرمايه گدذاري    زند و بقاي هر شركت مستلزمتصميمات مرب ط به سرمايه گذاري، آيند  شركتها را رقم مي

سرمايه گذاري يديد در شركتها با دو هدف انجام مي ش د: حفظ وض يت كن ني از طريق مداوم است. غالباً 

هاي مستهلك شدد  بدا سدرمايه گدذاري در يهدت ت سد ه و گسدترش        ي يايگزيني داراييگذاري براسرمايه

ف اليتها و ايجاد تن ع در ف اليتهاي شركت. انجام انين تصميماتي متأثر از ع امل مت دددي مدي باشدد كده     

سدتي از  آگهي از اين ع امل و نح   تأثير آنها سبب مي ش د سرمايه گذاران و تحليلگران بت انند به تفسير در

در امريكا نشان داد محافظه كداري يكدي از    (1132) 3اطالعات و وقايع شركتها برسند. مطال ات اشيدا و ايت 

 ترين قديمي از يكي عن ان به حسابداري كاري حافظهع امل تأثير گذار بر تصميمات سرمايه گذاري است. م

 مدي  اطميندان  كداري  محافظه ، حسابداري متداول م ناي به . رود مي شمار به حسابداري اص ل مهمترين و

 هددف  ايدن  بده  رسديدن  بدراي  و شد ند  نمدي  نمايي بيش ها دارايي و نمايي كم حسابها در ها هزينه كه دهد

 و هدا  دارايدي  بدراي  تدري  سدتت  يدد تأي شدرايط  كند مي ملزم اطمينان عدم و ابهام شرايط در را ،حسابداران

 .كنند اتتاذ ها هزينه و ها بدهي براي را تري راحت ييدأت شرايط و مدهاآدر

با ت يه به مطالب ف ب، هدف اين پژوهش رابطه بين محافظه كاري و سرمايه گذاري شركتهاي پذيرفته شد  

 تحليلگران به تجربي به گ نه كه است اين پژوهش اهميت در ب را اوراب بهادار طي يك دور  د  ساله است. 

 محافظده آيدا   كده  دهدمي نشان حسابداري اطالعات استفاد  كنندگان ساير و ، مديران گذاران سرمايه مالي،

 اطالعات تحليل تجزيه و در ديگر به عبارت ؟باشد اثرگذار شركت سرمايه گذاري بر ت اندمي كاري حسابداري

 .نم د ت يه آن در نهفته محافظه كاري ميزان به بايد حسابداري

 پژوهش پیشینه و پژوهش ادبیات

عن ان يكي از ع امل م ثر بر رويه هاي حسدابداري در طد ل تداريم همد ار  مد رد ت يده        محافظه كاري به

صاحب نظران ب د  است . ش اهد متتلفي دال بر وي د محافظه كاري از زمانهاي بسيار قدديمي در دسدت   

قدراين تداريتي بده ياماندد  از     ( » 3311) 1مي باشد، از يمله اين شد اهد مدي تد ان بده ت بيدر پنددورف      

هاي تجاري در قرن پانزدهم ميالدي حكايت از آن دارد كده حسدابداري در اروپداي قدرون وسدطي      شركت

                                                          .1(3331محافظه كارانه ب د  است )باس  ، 

ها اربا  تي ل ادار   نيز م تقد است كه محافظه كاري ريشه در قرون وسطي دارد. در آن زمان  2اات فيلد

سپردند ، به زودي مباشر دريافت كه داشتن م ق يتي  محافظه كارانه تمهيدي امالک خ د را به مباشر مي

ها را پيش بيني نكنند، زيدرا، اگدر   براي حفاظت از خ د است. محتاطانه تر اين ب د كه افزايش ارزش دارايي

 مباشر را مسئ ل بداند. آمد، مالك ممكن ب دها به عينيت در نميافزايش

                                                           
1. Ishida & Ito. 

2  . Penndorf,1930 

3. Basu ,1997,58 

4  . Chatfield.  
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-گذاري شركتپژوهش  به بررسي نقش محدوديت مالي در ت يين سرمايه در  3(3333فازاري و همكاران )

هايي با نرخ س د پرداختي هاي ت ليدي پذيرفته شد  در ب را اوراب ني ي رک پرداخته و م تقدند شركت

 دهند.باالتري را نشان ميگذاري نسبت به يريان هاي نقدي حساسيت سرمايه كمتر

رابطه عدم تقارن اطالعاتي بين سرمايه گذاران آگا  و ناآگا  در شركت  پژوهشدر  1(1113)الف ند و واتس، 

كه عدم تقارن اطالعاتي بين سرمايه گذاران آگا  و  رسيدندو در پايان به اين نتيجه  دادندم رد بررسي قرار 

. محافظه كاري باعث گردديمالي م يهاص رت حافظه كاري درناآگا  در شركت باعث به وي د آمدن م

و بنابراين عدم تقارن اطالعاتي و  گردديدر اعداد حسابداري م يكاهش انگيز  و ت انايي مديران براي دستكار

. اين مطلب باعث افزايش در ارزش شركت كنديسنگين ناشي از اين امر  در شركت كاهش پيدا م يهاانيز

 .گردديم

 نقش بر، پژوهشي تحت عن ان، ريسك عملياتي و حسابداري محافظه كارانه 1(1131وانگ )ژوهش ريچارد ژپ

 .نم د تأكيد عملياتي به ريسك ت يه با اطالعاتي تقارن عدم كاهش در كارانه محافظه حسابداري اقتصادي

 محافظه حسابداري دريه ترينباال، بهينه عملياتي ريسك داراي يهاشركت كه كرد استدالل پژوهشگر اين

 عملياتي ريسك از تريپايين سطح كه در هاييشركت رسيدندكه نتيجه اين به و كنند مي انتتا  را كارانه

 هايسياست اتتاذ بر بيشتري احتمال دارند با بااليي ريسك عملياتي سطح كه هاييشركت نسبت به هستند

 هايسيگنال و كارانه محافظه حسابداري بين كهب د آن از حاكي پژوهش نتايج .كنندمي تأكيد كاري محافظه

 .دارد وي د ت ادل بازار

 تقدارن  عددم  كداهش  طريدق  از كارانده محافظده  حسدابداري  كه استدالل اين با 2(1131سرادا و كرانجكراي )

 بدين  گدردد، رابطده  مي گذاريسرمايه فرصتهاي بهب د به منجر مديران آيند  و گذاران سرمايه بين اطالعاتي

 نتايج. دادند قرار م رد بررسي 1133-1112دور   در را گذاري هاي سرمايهفرصت و كارانهمحافظه حسابداري

 ، دارد آيند  در گذاريسرمايه هايفرصت با م ناداري و مثبت ارتباط كاريمحافظه كه داد نشان پژوهش اين

 .است تجاري واحدهاي هايهزينه كاهش در كاري اطالعاتي محافظه نقش مبين مهم اين كه

-1111اثر محافظه كاري بر سطح سرمايه گذاري شركتها در ط ل سالهاي  2(1132باالكريشنان و همكاران )

، دور  بحران مالي يهاني را م رد بررسي قرار دادند. آنها دريافتند شركتهايي با محافظه كاري كمتدر   1113

                                                           
1 . Fazzari M. Steven   & el 

2 . LaFond. R, Watts. R.L 

3 . Zhe Wang .R 

4 . Sirada. N and Kriengkrai 

5 . Karthik Balakrishnana & el 
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هايي كه با محددوديت  كنند. اين ارتباط براي شركتتجربه ميتهاي سرمايه گذاري با وض ح كمتري را يف ال

 باشد. تر ميمالي م ايه هستند و عدم تقارن اطالعاتي در آنها بيشتر است، ق ي

كت ربررسي ارتباط بين ميثاب محافظه كاري و ايزا هزينه تأمين مالي در شد  ( به3132)و همكاران  ن روش

ار تهران و ارائه مدلي براي پيش بيني ميزان رعايدت محافظده كداري    هاي پذيرفته شد  در ب را اوراب بهاد

استقرايي و روش كتابتانه داري، قلمرو مكداني   -قياسيپژوهش آنها . روش پرداختند هاحسابداري در شركت

تدا   3112 يهدا پذيرفته شد  در ب را اوراب بهادار تهران و قلمرو زماني دور  د  ساله بين سدال  يهاشركت

كه با رعايت محافظه كاري ميانگين مد زون هزينده مدالي     ب دحاكي از آنپژوهش آنها  نتيجه اين .دب  3132

 .كاهش خ اهد يافت

به بررسي عدم تقارن زماني س د به عن ان م يداري بدراي سدنجش محافظده      (3131)كردستاني و امير بيگي

و ادارا   آن بدر    بد د  سد د و زيداني  مباني اين م يار بر پايه ديددگا    .ندكاري در گزارشگري مالي پرداخت

 . باشديكه امروز  در دنيا مطرح شد  م ب داز ت ريف محافظه كاري ت ريف شد   ييهاشال د 

ارزش بازار بده ارزش دفتدري    "براي بررسي عدم تقارن زماني س د در اين تحقيق  رابطه اين م يار با نسبت 

. بدا اسدتفاد  از   دادندد حافظه كاري م رد بررسدي قدرار   از م يابه عن ان م يار شناخته شد  "(MTB) سهام

شركت پذيرفتده شدد  در بد را اوراب بهدادار طدي دور        311سهام  يهامتيمالي و ق يهااطالعات ص رت

، spssو با استفاد  از تجزيه و تحليل رگرسي ن خطي اند متغير به كمك نرم افزار  3132تا  3112زماني  

، رابطه منفي م نا داري وي د دارد، هراه  MTBدم تقارن زماني س د و نسبت كه بين ع ندنتايج نشان داد

 . ش ديم تريش د، اين رابطه نيز منف تريعدم تقارن زماني س د ط الن يدور 

 .ساختار متفاوت اين دو م يار اسدت  ناشي از  MTBرابطه منفي بين م يار عدم تقارن زماني س د و نسبت 

است. در واقع هدر   يايك م يار ترازنامه MTBاست و نسبت  يانييك م يار س د و زعدم تقارن زماني س د 

و براي آنكه بت ان م يار محافظه  دينماياز محافظه كاري را در گزارشگري مالي انداز  گيري م يام يار ينبه

 .از تمام م يارها استفاد  كنيم ستيبايكاري را انداز  گيري نم د، م

 يملده  از شدركت  هداي  ويژگدي  از برخدي  و كاري محافظه بين ( رابطه3131اد عباسي)داري ش فروغي و ي 

 سدرمايه  ارخده  طد ل  شدركت،  ، عمدر MBسدهام   صاحبان حق ب دفتري ارزش بازار به ارزش نسبت انداز ،

 قدرار  بررسدي  م رد (1113) واتز و خان رگرسي ني مدل از استفاد  با را شركت اطمينان خاص عدم و گذاري

 يدك  شركت عمر و انداز  متغيرهاي با كاري محافظه بين رابطه كه ب د آن از حاكي اين پژوهش نتايج. دادند

عددم   گدذاري،  سدرمايه  ارخه ، ط لMB و مالي اهرم با كاري محافظه بين ارتباط و دار م ني و منفي رابطه

 نامتقارن محافظه رفتار تأثير پژوهش اين در همچنين. باشد مي دارم ني و مثبت ارتباط يك خاص اطمينان
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هدادر طدي   بدازد  دارايدي   نسدبت  و عملياتي غير ت هدي اقالم بر اقتصادي خ   و بد اخبار شناسايي در كاري

 كداري  محافظده  افدزايش  بدا  داد نشدان  پژوهش اين نتايج كه گرفت قرار بررسي م رد 3113-3131سالهاي 

 انحراف و ش ند مي ترمنفي ها دارايي بازد  نسبت و اختياري ت هدي اقالم متغيرهاي ت زيع ا لگي و ميانگين

 .شد خ اهد بيشتر م يار

گذاري را بررسي كردند  سرمايه بر كارايي ت هدي اقالم كيفيت و كاري محافظه اثر (3133فتاري و رس لي )

 از ت هدياقالم  كيفيت گيري انداز  براي ( و1113واتز ) و خان م يار از كاري محافظه گيري انداز  آنها براي

 شدركت  333 هداي  داد  پدژوهش  اين است. در شد  استفاد  عملياتي نقد ويه يريان و عملياتي س د تفاوت

 كاري، محافظه نشان داد ، اعمال پژوهش اين نتايج .است گرفته قرار آزم ن م رد  3133-3132سالهاي طي

 كدارايي  و اقدالم ت هددي   كيفيت ميان داري م ني ارتباط اما داد  افزايش را ها شركت گذاري سرمايه كارايي

 .ندارد وي د گذاري سرمايه

مرفد ع و  ت سدط   رابطه بدين بدازد  غيرعدادي و حسدابداري محافظده كارانده در بد را اوراب بهدادار تهدران         

زيدان   و سد د  شناسدايي  زمداني  تقارن عدم م يار از اين مطال ه درم رد بررسي قرار گرفت.  (3131)همكاران

  CAPMاي  سدرمايه  هداي  دارايدي  گدذاري  قيمدت  الگد ي  از و كاري سنجش محافظه براي  (3331)باس ، 

 ت ديل منظ ر به همچنين. است شد  استفاد  غيرعادي بازد  سنجش براي بازار شناخته شد  مدل بر مبتني

اطالعاتي  تقارن تأثير از نمايندگي به سهام فروش و خريد قيمت شكاف م يارهاي از پژوهش متغيرهاي اصلي

 ، كمدك  كداري  محافظده  بدر  شدركتي  حاكميت تأثير از نمايندگي به نهادي مالكان درصد و كاري محافظه بر

 محافظه دريه غيرعادي و بازد  بين كه است آن از حاكي پژوهش هاي فرضيه آزم ن نتايج . است شد  گرفته

 .دارد وي د م نادار منفي رابطه كاري

 پژوهش فرضیات

محافظه كاري بيشتر در گزارشگري مالي خ د اعمال مي كنند ف اليت هاي سرمايه شركتهايي كه  .3

 گذاري كمتري را تجربه مي كنند.

 محدوديت مالي بر رابطه بين محافظه كاري و سرمايه گذاري تأثير دارد. .1

 .عدم تقارن اطالعاتي بر رابطه بين محافظه كاري و سرمايه گذاري تأثير دارد .1
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 آنها محاسبه نحوه و پژوهش متغیرهای

 متغیر وابسته

 1سرمایه گذاری

 ثابت، هاي دارايي ساخت يا تحصيل براي شركت پرداختي نقد ويه عن ان به گذاري سرمايه پژوهش، اين در

 مي گرفته نظر در دور ، آغاز هاي دارايي كل بر تقسيم ياري غير هاي دارايي ساير يا نامشه د هاي دارايي

 (.361؛1113ييانگ،)يانگ و  ش د

 متغیر های مستقل

 2عدم تقارن اطالعاتی

 ( بدراي 3336)3ايانگ و ونكاتش كه را و مديران،مدلي گذاران سرمايه بين اطالعاتيتقارن عدمسنجش براي

 بده  شدد   يداد  مدل  .برد خ اهيمكار به اند كرد  طراحي سهام فروش و خريد پيشنهادي قيمت دامنه ت يين

 :است ذيل شكل

ABSit =
AP−BP

(AP+BP)
2⁄

 × 100 

 آن: در كه

it:(SPREAD)ABSسهام فروش و خريد پيشنهادي قيمت تفاوت دامنه  

:AP شركت  فروش سهام پيشنهادي قيمت ميانگين ساالنه 

:BPشركت سهام خريد پيشنهادي قيمت  ميانگين ساالنه  

 4محددیت مالی

 .استفاد  خ اهيم كرد KZبراي تمايز شركتهاي داراي محدوديت مالي و فاقد محدوديت مالي از شاخ  

𝐾𝑍 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = −
0.026𝐶𝐹𝑖𝑡

𝐴𝑡−1
+

4.114 𝐷𝑖𝑣𝑖𝑡

𝐴𝑡−1
+ 2.853

𝐶𝑖𝑡

𝐴𝑡−1
+ 2.22 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 

 

 

CF خال  يريان نقدي: 

Div كل س د تقسيمي: 

C ماند  ويه نقد : 

A : ارزش دفتري كل داراييها 

Lev .)نسبت اهرمي ) نسبت كل بدهيها به كل داراييها : 

                                                           
1 . Investment 

2 . Information asymmetry 

3 - Venkatesh p. c. & R. Chiang 

4 . Financial constraints 
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هاي نم نه آمداري در طد ل   به روش ف ب،براي هر يك از شركت KZپس از محاسبه ارقام مرب ط به شاخ  

ها در يك هريك از شركت هاي مذك ر محاسبه خ اهد شد.سالهاي پژوهش، ميانگين اين شاخ  براي شركت

براساا نتايج  اختصاص داد  خ اهد شد. 2تا  3سطح خاص از محدوديت مالي قرار دارند و به هر يك عدد از 

 هايي هستند كه از نظر مالي داار مشكل هستند.( گرو  اول شركت3331كاپالن و زينگالا) يهاپژوهش

 1محافظه کاری

 ين اسدتفاد  شدد   اه و گي لي مدل از حسابداري، كاري محافظه شاخ  گيري انداز  حاضر براي پژوهش در

 :(1111ين، اش د)گي لي و همي محاسبه زير ص رت به مزب ر مدل اساا بر كاري محافظه شاخ  .است

شاخص محافظه كاری =
سود عملیاتی + هزینه استهالک − جریان نقدی حاصل از عملیات

جمع داراییها در اول دوره
× (−𝟏) 

 متغیرهای کنترلی

 اندازه شرکت

SIZEi,t =Ln( total asset i,t)                                                                         

 ,tiSIZE :انداز  شركتi   در سالt 

Ln(asset i,t): ي شركتهاييدارالگاريتمi   در سالt 

 اهرم مالی

 .آید از تقسیم مجموع بدهی های شرکت بر جمع حقوق صاحبان سهام به دست می
 

 

 

 Q_Tobinکیو توبین   

Q =
M. V. S + B. V. D

B. V. A
 

1M.V.S= ارزش بازار سهام عادي 
1B.V.Dارزش دفتري بدهي ها = 
2A.VB.= هاارزش دفتري دارايي 

                                                           
1 . conservatism 

2- Market Value Of Stock 

3 -Book Value Of Debit 

4 -Book Value Of Assets 

Lev= 
 جمع بدهی ها

 جمع حقوق صاحبان سهام
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خ د  شركتهايي كه محافظه كاري بيشتر در گزارشگري ماليبراي آزم ن فرضيه اول پژوهش مبني بر اينكه )

( از مدل رگرسي ني زير استفاد  شد  اعمال مي كنند ف اليت هاي سرمايه گذاري كمتري را تجربه مي كنند.

 است:
Expenditure 𝑖,= β𝑂+β1 cons𝑖,𝑡 + β2 SIZE𝑖,𝑡 + β3 Lev 𝑖,𝑡 + β4 Q Tobin 𝑖,𝑡 +𝑒𝑖,𝑡 

رابطه بين محافظه كاري و سرمايه براي آزم ن فرضيه دوم پژوهش مبني بر اينكه )محدوديت مالي بر 

 گذاري تأثير دارد.( از مدل رگرسي ني زير استفاد  شد  است:

Expenditure 𝑖,= β𝑂+β1 cons𝑖,𝑡 + β2 KZ𝑖,𝑡 +β3 SIZE𝑖,𝑡 +  β4 Lev 𝑖,𝑡 + β5Q Tobin 𝑖,𝑡 +𝑒𝑖,𝑡 

رابطده بدين محافظده كداري و     براي آزم ن فرضيه س م پژوهش مبني بر اينكه )عدم تقارن اطالعداتي بدر   

 سرمايه گذاري تأثير دارد.( از مدل رگرسي ني زير استفاد  شد  است:

Expenditure 𝑖,= β𝑂+β1 cons𝑖,𝑡 + β2ABS 𝑖,𝑡 +β3 SIZE𝑖,𝑡 + β4 Lev 𝑖,𝑡 + β5Q Tobin 𝑖,𝑡 +𝑒𝑖,𝑡 

 پژوهش روش

 محتد ايي  و ماهيدت  نظر از پژوهش روش . است كاربردي هاي پژوهش يزء هدف ن ع نظر از پژوهش اين

 بددين  .اسدت  گرفتده  ص رت استقرايي – قياسي استدالل اارا   در پژوهش انجام .باشد مي همبستگي

 و قياسدي  قالب در سايتها و مقاالت ، اي كتابتانه مطال ات را  از پژوهش پيشينه و نظري مباني كه ترتيب

 .است گرفته انجام استقرايي ص رت به ها فرضيه رد و تاييد براي اطالعات گردآوري

 آماری نمونه و جامعه

نم نه هاي اين خ اهد ب د.  تهران بهادار اوراب ب را در شد  پذيرفته هاي شركت تحقيق اين آماري يام ه

 شد  اند.انتتا  ( 3باشد كه  با ت يه يه يدول) شركت مي 333پژوهش شامل 

 : نح   انتتا  و استتراج نم نه (3)يدول 

 611 در ب را حض ر داشته اند 3131الي 3131هايي كه از سال ت داد شركت

 (32)  گذاري ب د  اندگري مالي و سرمايههايي كه  واسطهت داد شركت

 (322)  ش د هايي كه سال مالي آنها پايان اسفند نميت داد شركت

 (311)  اندهايي كه در دور  پژوهش تغيير سال مالي داد ت داد شركت

 (323) ما  سال ت قف م امالتي داشته اند 2نماد م امالتي آنها غيرف ال و بيش از هايي كه ت دا شركت

 333 هافرضكل نم نه آماري قابل آزم ن با در نظر گرفتن پيش
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 گردآوری ابزار و روش

 Eviewsروش آزم ن فرضيه ها در مطاله حاضر روش داد  هاي پانل مي باشد كه با بهر  گيري از نرم افزار 

هداي مركدزي همچد ن    ها با استفاد  از شاخ . در بتش آمار ت صيفي، تجزيه و تحليل داد انجام شد  است

منظ ر بهميانگين و شاخ  هاي پراكندگي نظير، انحراف استاندارد، ا لگي و كشيدگي انجام پذيرفته است. 

آزم ن  ن نرمال ب دن يمالت اخالل از براي آزم بررسي پايايي متغيرها ، از آزم ن ديكي ف لر استفاد  گرديد.

 panel ان مشت  نم د كه آيا استفاد  از روش داد  هاي . براي اين كه بت استفاد  شد  است  3برا–يارك  

  ليمر استفاد  شد  است. F، از آزم ن   poolدر برآورد مدل م رد نظر كارآمد  تر خ اهد ب د يا مدل 

 آما توصیفی

هاای مركازی همناون میاانویش و شااخص      ها با استفاده از شاخص، تجزیه و تحلیل دادهدر بخش آمار توصیفی

 پراكندگی نظیر، انحراف استاندارد، چولوی و كشیدگی انجام پذیرفته استهای 

 3132 -3131( آمار ت صيفي مرب ط به متغير هاي مستقل و كنترلي  براي كل شركتها: 1نگار  )

 متغیر مستقل متغیر کنترل 

اندازه 

 شرکت

اهرم  کیوتوبین

 مالی

محدودیت 

 مالی

محافظه 

 کاری

عدم تقارن 

 اطالعات

 1.8935  0.3661  2.2628  0.6206  1.0573  13.453  میانگین

 1.7711  0.2957  2.1528  0.6393  0.6800  13.320  میانه

 9.2553  1.6685  7.4625  1.4442  15.200  18.455  بیشترین

 0.0000  0.4314- 0.2604  0.0891  0.0300  10.721  کمترین

 1.1087  0.3177  0.8347  0.1947  1.1234  1.3364  انحراف استاندارد

 1.2548  1.1895  1.6389  0.1071- 3.7001  0.8156  کجی

 7.6165  4.9002  9.4529  3.2364  31.152  4.2838  کشیدگی

 

باشد. هماانوور كاه مشااهده    می پژوهشدر فوق مربوط به توصیف آماری متغیرهای مستقل و كنترلی  (2)نواره 

  آماره میانویش، میانه، كمتریش، بیشتریش، انحراف استاندارد، كجی، كشیدگی نمایش داده شده است. ،می شود

 3132 -3131(آمار ت صيفي مرب ط به متغير وابسته براي كل شركتها: 1نگار  )

 گذاریسرمایه پارامتر های آماری

 0.0950  میانگین

 0.0384  میانه

 0.6119  بیشترین

                                                           
1 . Jarque-Bera 
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 0.0000  کمترین

 0.1282  انحراف استاندارد

 1.7877  کجی

 5.4777  کشیدگی

 82/93 جارکو برا

 0/001 سطح معناداری

 

شد د  ( در ف ب مرب ط به ت صيف آماري متغير وابسته پژوهش مي باشد. همانط ر كده مشداهد  مدي   1نگار  )

آمار  ميانگين، ميانه، كمتدرين، بيشدترين، انحدراف اسدتاندارد، كجدي، كشديدگي نمدايش داد  شدد  اسدت.          

مرب ط به آن نيز در يدول ف ب نشان نمايش داد  شد  است. بدر اسداا    Probو ميزان  JBهمچنين آمار  

باشد در واقع مال نمياست، ت زيع ايزاي اخالل رگرسي ن نر 12/1اين آزم ن ا ن سطح م ناداري كمتر از 

اهميت و پيامددهاي  زماني كه انداز  نم نه به انداز  كافي بزرگ باشد، انحراف از فرض نرمال ب دن م م الً بي

هداي  ت ان دريافت كه حتي در غيدا  نرمدال بد دن، آمدار     آن ناايز است. با ت يه به قضيه حد مركزي، مي

وي خ اهند كرد. لذا عدم ت ييه اين فرضيه قابل اغماض است هاي مناسب پيرط ر مجانبي از ت زيعآزم ن به

 (.3131)آباد ، 

 بررسی پایایی متغیرها

درصدد اسدت و بندابراين، همگدي      2( مقدار سطح م ناداري متغيرهاي پژوهش كمتر از 2با ت يه به يدول )

سب براي تحليل متغيرهاي پژوهش در دور  م رد بررسي در سطح پايا هستند. سپس، به شناسايي روش منا

 .ش دها پرداخته ميداد 

 آزم ن ديكي ف لر(2)يدول 

 سطح معناداری tآماره  متغیر

 113/1 61/6 گذاریسرمایه

 113/1 31/6 عدم تقارن اطالعات

 113/1 31/1 محدودیت مالی

 113/1 11/1 محافظه کاری

 113/1 16/1 اهرم مالی

 111/1 13/1 اندازه شرکت

 113/1 32/2 کیو توبین
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 فرضیات آزمون

 پژوهش اول فرضیه آزمون نتایج

 ليمر F مرب ط به آزم ن( 2)نگار 

 P-Value دريه آزادي مقدار آمار  آزم ن

F 323/1 (1_3123) 212/3 ليمر 

صدم م نادار نيست و  2( در سطح آلفاي 212/3) F، آمار   P-Valueبا ت يه به نتايج آزم ن ااو و ميزان 

بنابر اين مدل به ص رت  رد نمي ش د 32/1فرضبه صفر مبني بر برابري عرض از مبداء ها در سطح اطمينان 

Pool  ارائه مي ش د.  

 

 pool( به روش 3مرب ط به آزم ن مدل ) ( 6)نگار 

 EGLS (Cross-section weights)متد:                                                گذاريسرمايه : متغير وابسته

 3122: ت داد                                                        3132 -3131 :سال

خطاي  prob t رابطه

 م يار

 متغير ضريب

 ضريب ثابت -312/1 112/1 -12/16 113/1 منفي و م نادار

 محافظه كاري -1331/1 112/1 -22/1 113/1 منفي و م نادار

 انداز  شركت 1333/1 113/1 11/16 113/1 مثبت و م نادار

 اهرم مالي 316/1 111/1 16/31 113/1 مثبت و م نادار

 كي  ت بين 111/1 112/1 13/1 111/1 مثبت و م نادار

113/1 

113/1 

 (2Rضريب ت يين)

 (aj2Rضريب ت ديل شد )

11/33 

113/1 

 دوربين واتس ن Fآزم ن 

32/3 

Expenditure 𝑖,= -0/134-0/0183( cons𝑖,𝑡 )+ 0/0188( SIZE𝑖,𝑡) + 0/106( Lev 𝑖,𝑡 )+ 0/007( Q 

Tobin 𝑖,𝑡 )+𝑒𝑖,𝑡 

ك اكتر   %12براي همه ضرايب از  tبا ت يه به  نتايج ارائه شد  در نگار  ف ب از آنجايي كه احتمال آمار  

رد  نمي ش د. يهت رابطه نيز منفي و  گذاري سرمايه و كاري محافظه بينمي باشد، وي د رابطه م ني دار 

 هاي ف اليت كنند مي اعمال خ د مالي گزارشگري در بيشتر كاريمحافظه كه هاييشركتم ك ا است. 
 ش د. در نتيجه فرضيه ف ب پذيرفته مي تجربه مي كنند، را كمتري سرمايه گذاري
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درصد از  3/11بيانگر اين است كه  2Rباشد اين ميزان  113/1ت ديل شد  برابر يا  2Rهمچنين ميزان 

تبيين مي باشد كه اين ميزان پيش بيني با ت يه به محافظه كاري ت سط  گذاري سرمايه تغييرات مرب ط به

كه  32/3واتس ن نيز برابر با  ضمن آمار  دوربينم نادار است. در   %12( در سطح آلفاي 11/33) fآمار  

 . بيانگر نب د خ د همبستگي در مدل است

 پژوهش دوم فرضیه آزمون نتایج

 ليمر F مرب ط به آزم ن(1)نگار 

 P-Value دريه آزادي مقدار آمار  آزم ن

F 322/1 (1_3121) 212/3 ليمر 

صدم م نادار  2( در سطح آلفاي 212/3) F، آمار   P-Valueبا ت يه به نتايج آزم ن ااو و ميزان 

بنابر اين  رد نمي ش د 32/1نيست و فرضبه صفر مبني بر برابري عرض از مبداء ها در سطح اطمينان 

  .ارائه مي ش د  Poolمدل به ص رت 
 

 pool( به روش 3مرب ط به آزم ن مدل ) (3)نگار  

 EGLS (Cross-section weights)متد:                   گذاري                          سرمايه : متغير وابسته

 3122: ت داد                                                        3132 -3131 :سال

خطاي  prob t رابطه

 م يار

 متغير ضريب

 ضريب ثابت -313/1 112/1 -32/11 113/1 منفي و م نادار

 محافظه كاري -1313/1 112/1 -22/1 133/1 منفي و م نادار

 محدوديت مالي -112/1 111/1 -31/3 161/1 منفي و م نادار

 انداز  شركت 131/1 113/1 13/12 113/1 مثبت و م نادار

 اهرم مالي -312/1 113/1 -32/31 113/1 منفي و م نادار

 ت بينكي   112/1 111/1 13/3 111/1 مثبت و م نادار

136/1 

131/1 

 (2Rضريب ت يين)

 (aj2Rضريب ت ديل شد )

21/31 

113/1 

 دوربين واتس ن Fآزم ن 

32/3 
Expenditure 𝑖,= -0/129 -0/0129( cons𝑖,𝑡 )+ 0/005(KZ𝑖,𝑡 )+0/017( SIZE𝑖,𝑡 )- 0/105 (Lev 𝑖,𝑡 )+ 

0/005(Q Tobin 𝑖,𝑡 )+𝑒𝑖,𝑡 
 

براي محافظه كاري، انداز  شركت و  tبا ت يه به  نتايج ارائه شد  در نگار  ف ب از آنجايي كه احتمال آمار  

صدم ك اكتر است در  31ك اكتر مي باشد و براي محدوديت مالي و كي  ت بين از   %12اهرم مالي از 
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ر گرفتن اثر محدوديت مالي رد با در نظ گذاري سرمايه و كاري محافظه بيننتيجه وي د رابطه م ني دار  

نمي ش د و فرضيه ف ب پذيرفته مي ش د. يهت رابطه نيز منفي و م ك ا است ، ي ني  در شركتهايي كه 

 گذاري كاهش مي يابد.با محدويت مالي م ايه هستند، هر اه محافظه كاري افزايش مي يابد  نيز سرمايه

درصد از  1/13بيانگر اين است كه  2Rاين ميزان  باشد 131/1ت ديل شد  برابر يا  2Rهمچنين ميزان 

تبيين مي باشد كه اين محافظه كاري متأثر از عدم تقارن اطالعاتي ت سط  گذاري سرمايه تغييرات مرب ط به

ضمن آمار  دوربين م نادار است. در   %12( در سطح آلفاي 21/31) fميزان پيش بيني با ت يه به آمار  

 . كه بيانگر نب د خ د همبستگي در مدل است 32/3واتس ن نيز برابر با 

 پژوهش فرضیه سوم آزمون نتایج

 ليمر F مرب ط به آزم ن( 3)نگار 

 P-Value دريه آزادي مقدار آمار  آزم ن

F 361/1 (1_3121) 213/3 ليمر 

 

صدم م نادار  2( در سطح آلفاي 213/3) F، آمار   P-Valueبا ت يه به نتايج آزم ن ااو و ميزان 

بنابر اين  رد نمي ش د 32/1نيست و فرضبه صفر مبني بر برابري عرض از مبداء ها در سطح اطمينان 

  .ارائه مي ش د  Poolمدل به ص رت 

 
 pool( به روش 3مرب ط به آزم ن مدل ) ( 31)نگار  

 EGLS (Cross-section weights)متد:                           گذاري                سرمايه : متغير وابسته

 3122: ت داد                                                        3132 -3131 :سال

 متغير ضريب خطاي م يار prob t رابطه

 ضريب ثابت -311/1 112/1 -33/12 113/1 منفي و م نادار

 محافظه كاري -1331/1 112/1 -33/1 113/1 منفي و م نادار

 عدم تقارن اطالعاتي 1133/1 1113/1 31/3 123/1 مثبت و م نادار

 انداز  شركت 133/1 1116/1 23/16 113/1 مثبت و م نادار

 اهرم مالي -312/1 111/1 -11/31 113/1 منفي و م نادار

 كي  ت بين 111/1 111/1 11/1 116/1 مثبت و م نادار

113/1 

113/1 

 (2Rضريب ت يين)

 (ja2Rضريب ت ديل شد )

11/311 

113/1 

 دوربين واتس ن Fآزم ن 

32/3 
Expenditure 𝑖,= -0/130 - 0/0182( cons𝑖,𝑡 )+ /00018(ABS 𝑖,𝑡 )+0/018( SIZE𝑖,𝑡 )- 0/104( Lev 𝑖,𝑡)+ 

0/007(Q Tobin 𝑖,𝑡 )+𝑒𝑖,𝑡 
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ك اكتر   %12براي همه ضرايب از  tبا ت يه به  نتايج ارائه شد  در نگار  ف ب از آنجايي كه احتمال آمار  

  اطالعاتي تقارن عدمبا در نظر گرفتن اثر  گذاري سرمايه و كاري محافظه بينمي باشد، وي د رابطه م ني دار 

با تأثير رد نمي ش د در نتيجه فرضيه ف ب پذيرفته مي ش د. يهت رابطه نيز منفي و م ك ا است ، ي ني 

هر اه محافظه كاري افزايش مي يابد سرمايگذاري كاهش مي  رابطه اين دو متغير  بر اطالعاتي تقارن عدم

 يابد.

درصد از  3/11بيانگر اين است كه  2Rباشد اين ميزان  113/1ت ديل شد  برابر يا  2Rان زهمچنين مي

تبيين مي باشد كه اين محافظه كاري متأثر از عدم تقارن اطالعاتي ت سط  گذاري سرمايه تغييرات مرب ط به

ضمن آمار  دوربين م نادار است. در   %12( در سطح آلفاي 11/311) fميزان پيش بيني با ت يه به آمار  

 . نب د خ د همبستگي در مدل است كه بيانگر 32/3واتس ن نيز برابر با 

 : گیری نتیجه

هايي كه انجام شد به اين نتيجه رسيديم كه رابطه م ني دار بين محافظه كاري ها و تحليلبا ت يه به آزم ن

هايي كه محافظه كاري و سرمايه گذاري وي د دارد و يهت رابطه نيز منفي و م ك ا است. پس شركت

اعمال مي كنند، ف اليت هاي سرمايه گذاري كمتري را تجربه مي كنند، در  بيشتر در گزارشگري مالي خ د

رسد دليل اين امر اين است كه محافظه كاري م يب نظارت نظر مي. به نتيجه فرضيه ف ب پذيرفته مي ش د

بر تصميمات سرمايه گذاري مديريت از طريق كاهش سرمايه گذاري در يايي كه مديران تمايل به سرمايه 

مي باشد.  1131بيش از حد دارند، مي ش د. نتايج اين پژوهش در تأييد پژوهش ماتائ  در سال  گذاري

نشان داد كه بين محافظه كاري حسابداري و   3131همچنين پژوهش محمد آبادي و زينب مهتري در سال 

رد. اما گرو  از صنايع، ارتباط م ني دار وي د دا 1سرمايه گذاري آتي، در سطح شركت ها و در سطح 

دهد، اعمال محافظه كاري، كارايي سرمايه نشان مي 3133پژوهش حسين فتاري و شادي رس لي در سال 

 .گذاري شركت ها را افزايش داد  است

اي تحت تأثير ت ان تأمين مالي شركت قرار دارد و درنتيجه آنجاييكه ت ان سرمايه گذاري شركت به گ نه

هاي تصميمات مالي مطرح رود سرمايه گذاري به منزلة يكي از مؤلفهن عي تصميم گيري مالي به شمار مي 

است، ي ني شركتهايي كه با محدوديت مالي م ايه هستند در سرمايه گذاري نا م فق خ اهند ب د. در اين 

به اين نتيجه رسيديم كه بين محافظه كاري و سرمايه گذاري با در نظر گرفتن اثر محدوديت مالي   پژوهش

هايي كه با محدوديت مالي م ايه  د دارد و يهت رابطه نيز منفي و م ك ا است. ي ني در شركترابطه وي

گذاري كاهش مي يابد. نتيجه اين پژوهش با هستند، هر اه محافظه كاري افزايش مي يابد  نيز سرمايه

 .هماهنگ است 1133نتيجه پژوهش ص رت گرفته ت سط تائ ما در سال 

سيديم كه بين محافظه كاري و سرمايه گذاري با در نظر گرفتن اثر عدم تقارن همچنين به اين نتيجه ر

اطالعاتي رابطه وي د دارد و يهت رابطه نيز منفي و م ك ا است.بنا به استدالل ما، عدم تقارن اطالعاتي 

 بين سرمايه گذاران م يب اعمال محافظه كاري بيشتري در گزارشگري مالي مي ش د. محافظه كاري هم به

ن بة خ د انگيز  و ت ان مديران را در دستكاري اطالعات حسابداري ، تقليل مي دهد و از طرف ديگر طبق 
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نتايج فرضيه اول محافظه كاري م يب نظارت بر تصميمات سرمايه گذاري مديريت از طريق كاهش سرمايه 

نتيجه اين پژوهش با  گذاري در يايي كه مديران تمايل به سرمايه گذاري بيش از حد دارند، مي ش د. 

است آنها نتيجه گرفتند كه تغيير  3131نتيجه پژوهش ص رت گرفته ت سط رضازاد  و همكاران در سال 

 .عدم تقارن اطالعاتي بين سرمايه گذاران م يب تغيير در سطح محافظه كاري مي ش د

 :موضوعی پیشنهادهای

 احساا بيشتري هاي پژوهش انجام لزوم و ش د مي باز آتي هاي پژوهش س ي به را  ، پژوهش هر انجام با

 . گردد مي

 :گردد مي پيشنهاد پژوهشگران ساير ت سط پژوهش انجام براي زير م ض عات

 

 اثر كیفیت گزارشوری مالی بر وقوع محافظه كاری حسابداری  .1

 شرکتها با مقایسه در مطلوب حسابداری کیفیت با  شرکتهای محافظه کاری در-فرضیه اول

 است. بیشتر نامطلوب، کیفیت حسابداری با

 محدودیت مالی بر رابوه بیش كیفیت گزارشوری و محافظه كاری تأثیر دارد. -فرضیه دوم

 رابوه بیش محافظه كاری و سرمایه گذاری  .2

 گذاری بیش از حد شرکتها رابطه وجود دارد.بین محافظه کاری و سرمایه-فرضیه اول

 گذاری شرکتها رابطه وجود دارد.رمایهبین محافظه کاری و س -فرضیه دوم

گذاری در شرکتهای محافظه کارتر سرمایه -های نقدیحساسیت جریانه -فرضیه سوم

 بیشتر است.
 

 كاری و و ساز و كارهای حاكمیت شركتیرابوه بیش محافظه .3

 بین ساختار مالکیت و محافظه کاری رابطه وجود دارد.-فرضیه اصلی اول

 محافظه کاری رابطه و مدیره عضو هیات موظف غیر مدیران نسبت بین  1-فرضیه فرعی ا

 .دارد داری وجود معنی مثبت

 محافظه کاری شرکت و واحد به افراد دوگانه مسؤولیتهای واگذاری بین 2-1فرضیه فرعی 

 .دارد وجود معنی داری منفی رابطه

 داری معنی مثبت و محافظه کاری رابطه مدیره هیات جلسات تعداد بین 3-1فرضیه فرعی 

 .دارد وجود
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