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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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کاری های رشد بر محافظهبررسی تأثیر درماندگی مالی و فرصت

 اطمینانی مدیریتگری بیشحسابداری با نقش تعدیل
 

 .رانیا ه،یاروم ه،یدانشگاه اروم ،یگروه حسابدار اریدانش   یدریح یمهد
 

 .رانیا هیاروم ه،یدانشگاه اروم ،یارشد حسابدار یکارشناس  اکبرلو  یعل رضایعل
 

 .رانیا هیاروم ه،یدانشگاه اروم ،یارشد حسابدار یکارشناس   درانلویخاکپور ح میابراه
  

 چکیده
بینانه مدیریت در کاری اقدامی است که در شرایط عدم اطمینان و محدود کردن رفتارهای خوشمحافظه

 یهافرصت ی ومال یدرماندگشود. های مالی از آن بهره گرفته میجهت افزایش قابلیت اتکای گزارش
کاری حسابداری شوند. در این میان توانند باعث بهبود سطح محافظهعواملی هستند که می ازجمله رشد

کاری های رشد با محافظهرود خصوصیات رفتاری مدیران بر رابطه میان درماندگی مالی و فرصتانتظار می
بر ارتباط  تیریمد ینانیاطم شیب ریتأث یهدف پژوهش حاضر، بررسبنابراین ؛ حسابداری تأثیر داشته باشد

 دهد،یپژوهش نشان م نیا جی. نتاباشدیم یحسابدار یکاررشد و محافظه یهافرصت ،یمال یدرماندگ نیب
 شیدارند. ب یمثبت و معنادار ریتأث ی حسابداریکاررشد بر محافظه یهاتو فرص یمال یدرماندگ ریمتغ
رابطه  یندارد ول یمعنادار ریتأث حسابداریی کارو محافظه یمال یدرماندگ نیبر رابطه ب تیریمد ینانیاطم

 هانآ نیبر رابطه ب یو معنادار یمنف ریکرده و تأث لیرا تعد ی حسابداریکاررشد و محافظه یهافرصت نیب
شرکت نداشته و  یآت تیبه وضع یمثبت اندازچشمنامطلوب،  یمال تیبا وضع رانیمد ،گریدعبارت؛ بهدارد

بزرگ و در حال رشد،  یهاشرکت رانیمد نی. همچندهندیم شیرا افزا حسابداری یکارسطح محافظه
 یحسابدار یهاهیبه انتخاب رو لیخود، تما یو اجتماع یاسیس یهانهیجهت حداقل کردن هز

بوده و سطح  نیبشرکت خوش یآت تینسبت به وضع نان،یاطم شیب رانیمد یتر دارند. از طرفکارانهمحافظه
 .دهندیرا کاهش م ی حسابداریکارمحافظه

 یکاررشد، محافظه یهافرصت ،یمال یدرماندگ ت،یریمد ینانیاطم شیب :هاواژهکلید

  .یحسابدار
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 مقدمه

های مالی ها باید در تهیه صورتبینی شرایط ناپایدار اقتصادی، مدیران شرکتدر پیش

توسط مدیران، معمولاً با شناسایی  شدهانجاماحتیاط کافی را داشته باشند. اقدامات احتیاطی 

ها با گذاری داراییها، شناسایی کندتر درآمدها و سودها، ارزشها و زیانتر هزینهسریع

کاری در گیرد و اصطلاحاً، محافظهها با بالاترین ارزش، صورت میکمترین ارزش و بدهی

 (.Nugroho and Mutmainah, 2012شود )حسابداری گفته می

های حسابداری بسیاری وجود دارد که مدیران را در انتخاب روشعوامل 

(. یکی از Nugroho and Mutmainah, 2012کارانه، تحت تأثیر قرار دهند )محافظه

تواند باشد که میها میکاری حسابداری، مشکلات مالی شرکتعوامل مؤثر بر محافظه

وضعیت مالی  چراکهکند؛ کاری حسابداری، ترغیب مدیران را به کاهش سطح محافظه

ها تواند منجر به افزایش انگیزه سهامداران در تغییر مدیران شرکتها مینامناسب شرکت

( بنابراین ممکن است مدیران برای امان ماندن از تهدیدات Yusnaini, 2019باشد )

باشد، اقدام به ها میهای مالی که معیاری برای عملکرد آنسهامدارن، در گزارش

های رشد یکی دیگر از عواملی است که (. فرصتPramudita, 2012ی کنند )ارکدست

های در حال رشد با انتخاب و دهد. شرکتکاری حسابداری را تحت تأثیر قرار میمحافظه

ها به کمتر تر منجر به گزارش خالص داراییکارانههای حسابداری محافظهکارگیری رویهبه

های اولیه جاد ذخایر پنهان، باعث ارائه کمتر سود در سالاز ارزش اقتصادی خود و با ای

ی، رودپشت یالهی و اوقیم یمشکشوند )های آتی میعمر دارایی و ارائه سود بیشتر در سال

کاری های رشد با محافظه(. در خصوص چگونگی ارتباط درماندگی مالی و فرصت3131

باط، به نتایج متناقض دست حسابداری، پژوهشگران گذشته در بررسی تجربی این ارت

که باید توجه داشت، یکی از عوامل مؤثر در  (Fitriani, 2020; Sari, 2020اند )یافته

باشد. یکی از ی میموردبررسها، ناهمگن بودن نمونه های این پژوهشمتناقض بودن یافته

های عوامل ناهمگن بودن نمونه، عدم توجه به رفتارهای شخصیتی مدیران شرکت

 رانیمهم مد یرفتار یهایژگیازجمله وباشد که بیش اطمینانی مدیریت ی میدبررسمور
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های آتی ناشی از مدیران بیش اطمینان با بیش از واقع برآورد کردن بازده .باشدیم

گذاری شرکت، ممکن است منجر به تأخیر در شناسایی زیان از طریق های سرمایهپروژه

)رامشه و  های جاری یا بلندمدت شوندارزش داراییبینانه در تعیین برآوردهای خوش

 ینفاثر م ،ینانیاطم شیب کنندیم انی، بAhmed and Duellman (2013).(3131 ،یملانظر

 .نخواهد شد یآثار منف نیباعث کاهش ا ،یقو یرونیدارد و نظارت ب یکاردر محافظه

 نان،یاطم شیب رانیبا مد ییهادر شرکت رودیشد انتظار م بیانبر آنچه  تیبا عنا

قرار  لی، مورد تعدکاری حسابداریمحافظهبا  های رشددرماندگی مالی و فرصتارتباط 

هایی با شرایط بنابراین، مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا مدیران شرکت؛ ردیگ

کارانه در های محافظههای رو به رشد، از اصول و روشدرمانده مالی و دارای فرصت

گیرند؟ در این صورت آیا ها بهره، میگزارشگری میزان سود )زیان( و دارایی سنجش و

های کارگیری روشکارگیری یا عدم بهها، بر میزان بهرفتارهای شخصی مدیران شرکت

درماندگی رابطه  یپژوهش بررس نیهدف اگذارد؟ بر این اساس، کارانه تأثیر میمحافظه

 ینانیاطم شیب یگرلیبا نقش تعد کاری حسابداریمحافظهو  های رشدمالی، فرصت

 یهافرصت ی ومال یدرماندگ ایمشخص گردد که اولاً آ ت،یتا درنها باشدیم تیریمد

 یهاو فرصت یمال یدرماندگ ریتأث ایآ اً یدارند؟ ثان ریتأث کاری حسابداریمحافظهرشد بر 

متفاوت از  نان،یاطم شیب رانیدم یدارا یهادر شرکت یحسابدار یکاررشد بر محافظه

به چه  ریتأث نیاگر پاسخ مثبت است، ا باشد؟یم نانیاطم شیب رانیفاقد مد یهاشرکت

 باشد؟یصورت م

های فراوانی ها برای ادامه فعالیت در بازارهای رقابتی با چالشدر عصری که شرکت

باشد و ها از اهمیت بالایی برخوردار میهای آتی برای آنو کاهش عدم قطعیت روبروبوده

ها جهت های شرکتکنندگان از گزارشگذران و سایر استفادهنفعان، سرمایههمچنین ذی

ها و اطمینان از عدم تقارن اطلاعاتی نیاز های مالی به اعتبار بالای گزارشگیریتصمیم

کاهش  جهیدرنتو  منتشرشدههای بر اعتبار بالای گزارش دارند، شناسایی عوامل مؤثر

سزایی ، از اهمیت بهثروت سهامداران و ارزش شرکت شیو افزا یندگینما یهانهیهز
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ریزی و اجرای گیرندگان را در امر برنامهنفعان و تصمیمتواند ذیبرخوردار است و می

گذاران، د برای سرمایهتوانهای مختلف یاری رساند. نتایج این پژوهش میسیاست

های مالی و درک نفعان در راستای اطمینان از اعتبار گزارشاعتباردهندگان و سایر ذی

های اقتصادی سودمند یاری رساند. همچنین منجر به ارزش واقعی شرکت در اخذ تصمیم

های رشد و بسط ادبیات و مبانی نظری متون مرتبط با درماندگی مالی، فرصت

های جدید و مرتبط با موضوع پژوهش را ها شده و ایدهحسابداری شرکتکاری محافظه

کند. از طرفی نقش بیش اطمینانی مدیریت در های بعدی پیشنهاد میبرای انجام پژوهش

کاری حسابداری موضوعی بااهمیت های رشد بر محافظهتأثیر درماندگی مالی و فرصت

بنابراین، بررسی این ارتباط از ؛ ه نشده استبوده که نمونه آن تاکنون در داخل کشور مطالع

 باشد.رو میهای پژوهش پیشنوآوری

از مطالعات  یانهیشیپ های پژوهش،ی و فرضیهنظر یپژوهش، مبان یبعد یهادر بخش

 یرهایو متغ یو روش پژوهش شامل جامعه و مدل آمار دهیمرتبط با موضوع ارائه گرد

و  یریگجهینت ها،هیبا آزمون فرض یآمار جینتا تیااستفاده شده ارائه خواهد شد و درنه

 .گرددیارائه م هاشنهادیپ

 های پژوهشمبانی توسعه فرضیه

سود  خود، پاداشو به منافع  یابیها جهت دستشرکت رانیمد ،یندگینما یبر اساس تئور

در  یکارکه با محافظه دهندینشان م تیواقع بیشتر ازکرده و  یکاررا دست یحسابدار

زیرا اصل ؛ استدر تضاد  یاطلاعات حسابدار یاتکا تیقابل شیافزا یدر راستا یرحسابدا

کنندگان از ، استفادههاشرکت رانیمد یهایطلبفرصت لیدلبهکند، کاری بیان میمحافظه

 (.Humaeroh, 2016های مالی نباید متحمل زیان شوند )صورت

 Basu(  (1977کاری در حسابداری، تعاریف مختلفی ارائه شده است.برای محافظه 

عنوان سود، نسبت به کاری حسابداری، شناسایی اخبار خوب بهکند، در محافظهبیان می

های ی نیاز دارد. کاهش انگیزهاتکاترقابلعنوان زیان، به اسناد و مدارک اخبار بد به

بینانه، افزایش کنترل قراردادها، کاهش های خوشای گزارشطلبانه مدیران در افشفرصت
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کاری های مالی برخی از مزایای محافظههای دادخواهی و افزایش اعتبار گزارشهزینه

 LaFond and ((2008های(. یافتهBall and Shivakumar, 2005باشند )حسابداری می

Watts تواند اطلاعاتی تأثیر منفی دارد و میکاری بر عدم تقارن دهد، محافظه)نیز نشان می

کاری معتقد عنوان حامی محافظهبه Watts (2003) .عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد

ترین عوامل کاهش مشکلات نمایندگی و بهبود کیفیت کاری یکی از مهماست که محافظه

ام آن ای که باعث افزایش ارزش یک شرکت و قیمت سهگونههای مالی است بهگزارش

 خواهد شد.

Setyaningsih (2008) کاری کند، یکی از عوامل مؤثر بر محافظهبیان می

باشد. درماندگی مالی به دلیل مشکلات مالی که شرکت حسابداری، درماندگی مالی می

عنوان علامت اولیه ورشکستگی تعبیر شود. مشکلات مالی تواند بهکند، میتجربه می

ران را به سمت جایگزینی مدیران شرکت ترغیب کند که این تواند سهامداها میشرکت

 Risdiyani and Kusmuriyanto گردد.خود باعث از دست رفتن اعتبار مدیران می نوبهبه

کاری هایی که دچار درماندگی مالی هستند، اصل محافظهاظهار داشتند، شرکت )(2015

بینی شرایط اقتصادی آتی دقت ها در پیشکنند، زیرا شرکتدر حسابداری را رعایت می

کاری حسابداری بنابراین درماندگی مالی باعث بالا بردن سطح محافظه؛ کنندبیشتری می

 Suryandari and(. همچنین به بیان Setyaningsih, 2008باشد )توسط مدیران می

Priyanto (2011)، هایی که دچار بحران مالی هستند، برای حفظ اعتبار نزد شرکت

کاری سود حسابداری سهامداران و افزایش امنیت جایگاه مدیریتی خود، اقدام به دست

باشد و در نتیجه موجب کاهش ها میهای ارزیابی عملکرد آنکنند که یکی از مؤلفهمی

دهی، درماندگی مالی ی علامتگردند. مطابق تئورکاری حسابداری میسطح محافظه

 ,Sariکاری حسابداری، توسط مدیران گردد )تواند باعث بالا بردن سطح محافظهمی

تأییدکننده این تئوری بوده و نشان   Sari ((2020و () 2012Pramudita (هاییافته (.2020

د. بر این کاری حسابداری داردادند درماندگی مالی تأثیر مثبت و معناداری بر سطح محافظه

 گردد:اساس، فرضیه اول به شرح زیر تدوین می
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کاری حسابداری تأثیر مستقیم و معناداری فرضیه اول: درماندگی مالی بر محافظه

 دارد.

باشد که های رشد میکاری حسابداری فرصتیکی دیگر از عوامل مؤثر بر محافظه

گذاران، رشد دید سرمایه(. از Sari, 2020هایی برای رشد شرکت در آینده است )فرصت

گذار انتظار دارد ای از وضعیت خوب شرکت است و سرمایهیک شرکت نشانه

(. به Novikasari et al. 2014های صورت گرفته بازده مطلوبی داشته باشد )گذاریسرمایه

های ها بیشتر باشد، روشاحتمال اینکه هر چه میزان رشد شرکت ،Widya ((2005بیان 

 کارانه را انتخاب کنند، بالاتر است.حسابداری محافظه

باشد،  شتریرشد شرکت ب هایهرچه فرصت ،Holiawati and Resty (2017به بیان

 شرکت باعث ازیوجوه موردن زانیخواهد بود. م شتریب زیشرکت ن ازیمورد ن یمال یازهاین

بتواند بودجه کرده و با حداقل کردن سود، را اعمال  یکاراصول محافظه ریشود تا مدیم

 ،2013) ) Fatmariani(.Deslatu and Susanto, 2018) را برآورده کند یگذارهیسرما

 یعنی گذاردیم ریتأث یحسابدار یکاررشد بر محافظه یهافرصتکند که بیان می

 یرا برا یحسابدار یکاردارند اصول محافظه ندهیرو به رشد و فزا یکه فرصت ییهاشرکت

است که  آناز  یحاک ،Sari ( (2020یهاافته. همچنین یکنندیکاهش سود اعمال م

 دارد. یمثبت ریتأث ،یحسابدار یکاررشد بر محافظه یهافرصت

 .Pietro et al) باشدیرشد م یهافرصت یریگاندازه یبرا ییرشد فروش مبنا

کاری تأثیر (. رشد فروش از طریق ارزش تعهدی و بازاری بر اندازه محافظه2017

 یهاانیفروش، انتظارات از جر یرشد بالا(. Ahmed and Duellman, 2007) گذاردمی

به بیانی رشد  .دهدیم شیبگذارد، افزا ریتأث یکارتواند بر بازار محافظهیرا که م آتی ینقد

گر باشد و رشد فروش نشانفروش شرکت، نشانه دستیابی شرکت به سطح بالای سود می

 Padmawati and(2015)(. به بیان Humaeroh, 2016کار بودن شرکت است )محافظه

Fachrurrozie، یبر اساس تئورکاری حسابداری دارد. رشد فروش تأثیر مثبتی بر محافظه 

های نقدی آتی های شرکت، جریانگذاریرود با افزایش سرمایهمیانتظار ، دهیعلامت
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هایی که نرخ رشد بالایی دارند، انگیزه سود را به شرکت نیز افزایش پیدا کند. شرکت

(. با توجه به مطالب ارائه شده، فرضیه دوم پژوهش Humaeroh, 2016رسانند )حداقل می

 شود:زیر بیان می صورتبه

 ی تأثیر مستقیم و معناداریحسابدار یکارمحافظه های رشد برفرضیه دوم: فرصت

 دارد.

کنند که بیش اطمینانی مدیریت منجر به کاهش سطح مطالعات پیشین ادعا می

 .Hwang et al؛ Ahmed and Duellman, 2007گردد )کاری حسابداری میمحافظه

که  باشدیم یروان یژگیو کی، ینانیاطم شیبیا به خود  ازحدشیاعتماد ب(. 2015

 تیریمد یدواریام انگریشرکت، ب تیریو در مورد مد ندهیفرد به آ یدواریدهنده امنشان

 یآت ینقد هایانینسبت به سودها و جر نانیاطم شیب رانیشرکت است. مد ندهیبه آ

 شرکت دارند ینسبت به بازده آت یانداز مثبتبوده و چشم نیبشرکت خود خوش

Malmand &Tat(2005  .یحسابدار یهاروش یریکارگصورت احتمال به نیدر ا 

و احتمال ( Ahmed and Duellman, 2013)کمتر بوده  ت،یریکارانه توسط مدمحافظه

 ابدییم شیافزا تیریمد نانهیبخوش هایعلت تفکرسود بههای بروز اشتباه در گزارش

(Schrand and Zechman, 2012). سود  تیریمنجر به مد ادیزاحتمالبه یژگیو نیلذا ا

 شیب رانیمد دهدینشان م ،Bouwman ((2014یهاافتهی (.Hsieh et al., 2014) شودیم

سود دوره  شیجهت افزا یآت یهادوره یهابه بهره گرفتن از سود یشتریب زهیانگ نانیاطم

بالاتر  یگزارش سودها ینان برایاطم شیب رانیمد لیدهنده تمانشان نیدارند و ا یجار

از  ی(، حاک2012شراند و زچمن ) یهاافتهی نهیزم نی. در اباشدیم ران،یمد رینسبت به سا

 نانهیبانداز خوشچشم لیدلبه نانیاطم شیب رانیاشتباه مد ینیبشیآن است که احتمال پ

رود مدیران بیش بنابراین انتظار میاست؛  شتریب ،یآت یهانسبت به سود دوره شانیا

کاری حسابداری شده و همچنین رابطه میان اطمینان، منجر به کاهش سطح محافظه

کاری حسابداری در شرکت را تضعیف های رشد با سطح محافظهدرماندگی مالی و فرصت

 گردد:زیر تدوین می صورتبهکنند. بر این اساس، فرضیه سوم و چهارم پژوهش 
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کاری وم: بیش اطمینانی مدیریت، بر رابطه بین درماندگی مالی و محافظهفرضیه س

 حسابداری تأثیر معکوس و معناداری دارد.

کاری های رشد و محافظهفرضیه چهارم: بیش اطمینانی مدیریت، بر رابطه بین فرصت

 حسابداری تأثیر معکوس و معناداری دارد.

 پیشینه پژوهش

2020)) Fitirianiکاری پژوهش خود به بررسی تأثیر درماندگی و اهرم مالی بر محافظه در

پرداخت. نتایج نشان داد درماندگی مالی و اهرم مالی تأثیر منفی و معناداری بر 

در پژوهشی به بررسی تأثیر درماندگی مالی  ،Sari (2020)کاری حسابداری دارند. محافظه

ها گری ریسک دادخواهی شرکتا تعدیلکاری حسابداری بهای رشد بر محافظهو فرصت

های رشد تأثیر های پژوهش مؤید آن است که درماندگی مالی و فرصتپرداخت. یافته

عنوان متغیر کاری حسابداری داشته و ریسک دادخواهی بهداری بر محافظهمثبت و معنا

تأثیر کاری حسابداری را تقویت کرده و گر، تأثیر درماندگی مالی بر محافظهتعدیل

 ((2020هایکند. یافتهکاری حسابداری را تضعیف میهای رشد بر محافظهفرصت

Sholikhah and Suryani،  حاکی از آن است که درماندگی مالی و ریسک دادخواهی

کاری حسابداری داشته و همچنین تأثیر داری بر محافظهترتیب تأثیر منفی و مثبت معنابه

آماری  ازلحاظسابداری دارای ضریب منفی بوده ولی کاری حتضاد منافع بر محافظه

به این نتیجه رسید که درماندگی مالی و ریسک  ،Yusnaini ( (2019باشد.داری نمیمعنا

 کهیدرحالکاری حسابداری دارند دادخواهی دارای تأثیر مثبت و معناداری بر محافظه

دارد. همچنین نتایج نشان داد داری نکاری حسابداری تأثیر معناهای رشد بر محافظهفرصت

داری بر ارتباط بین درماندگی مالی، ریسک گر تأثیر معناعنوان متغیر تعدیلاهرم مالی به

( 2018) دسلاتو و سوسانتوکاری حسابداری ندارد. های رشد با محافظهدادخواهی و فرصت

کاری فظهبه این نتیجه رسیدند که ریسک دادخواهی تأثیر مثبت و معناداری بر محا

های مالیاتی و سیاسی، تعهدات بدهی و حسابداری دارد و همچنین مالکیت مدیریتی، هزینه

کاری حسابداری ندارند. داری بر محافظههای رشد تأثیر معنافرصت
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2018))Sugiarto&Fachrurrozieکاری حسابداری ، به بررسی عوامل مؤثر بر محافظه

دار و داد، درماندگی و اهرم مالی دارای تأثیر مثبت و معناهای ایشان نشان پرداختند. یافته

کاری حسابداری هستند. همچنین دار بر محافظهمالکیت مدیریتی دارای تأثیر منفی و معنا

کاری حسابداری ندارد. داری بر محافظهگذاری تأثیر معناهای سرمایهفرصت

کاری داری بر محافظهیر منفی و معنانشان داد، درماندگی مالی تأث ،Fitri ((2017هاییافته

کاری داری بر محافظهحسابداری دارد و همچنین اهرم مالی و مالکیت مدیریتی، تأثیر معنا

نشان داد، اندازه   ،Susanto and Ramadhani ) (2016حسابداری ندارند. نتایج پژوهش

که ری دارد درحالیداکاری حسابداری تأثیر مثبت و معناشرکت و شدت سرمایه بر محافظه

 کاری حسابداری ندارند.داری بر محافظههای رشد، تأثیر معنااهرم مالی، نقدینگی و فرصت

 یالگوبند یبه بررس( 3133یزی و همکاران )مش یاسدهای داخلی نیز، در پژوهش

 ها نشان داد،پرداختند. نتایج پژوهش آن هادر شرکت یکاربر محافظه تأثیرگذارعوامل 

استقلال  ه،یسرما نهیسود، هز تیریمد ،یآزاد، اهرم مال ینقد یهاانیجر یارهایمع

افشا به  تیفیاندازه شرکت و ک ره،یمدئتیپاداش ه ت،یریمد ینانیاطم شیب ره،یمدئتیه

کامیابی و همکاران  هستند. یحسابدار یکارمحافظه اریاز عوامل مؤثر بر مع تیاولو بیترت

بر سرعت  یمال یو درماندگ یمال تیرشد، محدود هایفرصت ریثأت(، به بررسی 3131)

در بورس اوراق  شدهرفتهیکوچک و متوسط پذ هایشرکت در نقد نگهداشت وجه لیتعد

کوچک و متوسط  هایشرکتها نشان داد پرداختند. نتایج پژوهش آن بهادار تهران

 رشد، هایرصتاز دست دادن فنگرانی  علت وجه نقد خود را به ،عیسر یاگونهبه

و  القار یحسن. دکننیم لیتعد ی،مال یمربوط به درماندگ هاینهیو هز یمال هایتیمحدود

در  یبده دیدر ساختار سررس تیریمد ینانیاطم شیب ریتأث(، به بررسی 3131رحیمیان )

ها مؤید پرداختند. نتیجه پژوهش آن در بورس اوراق بهادار تهران شدهرفتهیپذ یهاشرکت

 یبده دیدر ساختار سررس یمعنادارو مثبت  ریتأث ت،یریمد یناناطمی شیبآن است که 

کاری ( به بررسی رابطه بین بیش اطمینانی مدیریت و محافظه3131. رامشه و ملانظری )دارد

با  یرشرطیو غ یطشر یکارمحافظه نیبها نشان داد، حسابداری پرداختند. نتایج پژوهش آن
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ی، رابطه نظارت خارج . همچنیندار وجود داردو معنا یرابطه منف تیریمد ینانیاطم شیب

 یکارمحافظه تأثیری دررا کاهش داده، اما  یشرط یکاربر محافظه ینانیاطم شیببین 

 .نداشت یرشرطیغ

رشد بر  یهاو فرصت یمال یدرماندگ ریتأث در حوزه شدهانجامهای با مطالعه پژوهش

ارتباط،  نیا یتجرب یدر بررس هاشود نتایج پژوهشی، مشاهده میحسابدار یکارمحافظه

برآورد مدیران از  توان بهها میترین دلایل این تفاوتاند. از مهمهم بوده متناقضمتفاوت و 

گویی قانونی مدیران، خصوصیات اخلاقی و رفتاری وضعیت آتی شرکت، میزان پاسخ

 یط اقتصادی و سیاسی کشورها و... اشاره کرد.مدیران، شرا

 روش

در بورس اوراق بهادار تهران  شدهرفتهیپذ یهاشرکت هیپژوهش شامل کل یجامعه آمار

 شده گرفته نظر در 3131 تا 3131 سال از ساله 1دوره  کیپژوهش  ی. قلمرو زمانباشدمی

. 3از:  اندعبارتکه  اعمال شده است یبر جامعه آمار ییهاتیبازه، محدود نای در. است

 یهاداده یبرخ یشده باشد )در محاسبه رفتهیدر بورس اوراق بهادار پذ 3131قبل از سال 

 ازیاطلاعات موردن. 1(، ردیگیمورداستفاده قرار م زیسال قبل را ن یهاداده یسال جار

در دوره  یسال مال ندادن رییضمن تغ. 1، دسترس باشد ها در طول دوره پژوهش درشرکت

 یمال یگرواسطه یهاشرکت ءجز. 4، اسفند ختم شود 13شرکت به  یمطالعه، سال مال

 ینمونه وقفه معاملات یهاشرکت. 5و نباشد  هایگذارهیسرماها، مؤسسات بیمه و بانک رینظ

، تعداد ذکرشدههای . با توجه به محدودیتماه در دوره پژوهش نداشته باشند 6از  شیب

 عنوان نمونه نهایی پژوهش انتخاب شدند.شرکت به 331

اطلاعات موجود در  زیو ن نیآورد نوافزار رهاز نرم ازیموردن یهاداده یآورجمع یبرا

ها استفاده شده است. پس شرکت یرسم تیبورس اوراق بهادار تهران و سا ینترنتیا تیسا

 ازیو محاسبات موردن یبندمنظور جمعبه Excelافزار از نرم ،یآمار یهاداده یآوراز جمع
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 مورد SPSSو  EViews ،Stataی آمار یافزارهاآن در نرم جیو نتا شدبهره گرفته 

 .قرار گرفت لیوتحلهیتجز

 گیریهای اندازهمتغیرهای پژوهش و روش

باشد که با استفاده کاری حسابداری میمتغیر وابسته در این پژوهش، محافظه متغیر وابسته:

ز مدل گیولی و هاین محاسبه شده است. جمع اقلام تعهدی عملیاتی و اقلام تعهدی ا

( 1( و )1(، )3(، با استفاده از روابط )1222) 3غیرعملیاتی بر اساس مدل گیولی و هاین

 شود:محاسبه می

𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 (3رابطه ) = 𝑁𝐼𝑖𝑡 + 𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡 − 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 

𝑂𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 (1رابطه ) = 𝐴𝑅𝑖𝑡 + 𝐿𝑖𝑡 − 𝑃𝐸𝑖𝑡 − 𝐴𝑃𝑖𝑡 − 𝑇𝑃𝑖𝑡 

𝑁𝑂𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 (1رابطه ) = 𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 − 𝑂𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 

:𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡جمع اقلام تعهدی :𝑁𝐼𝑖𝑡 سود خالص 

:𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡 اسنهلاک سالانه :𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 جریان وجه نقد عملیاتی 

:𝑂𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 اقلام تعهدی عملیاتی : 𝐴𝑅𝑖𝑡 های دریافتنیتغییر در حساب 

: 𝐿𝑖𝑡 تغییر در موجودی کالا : 𝑃𝐸𝑖𝑡 هاتغییر در پیش پرداخت 

: 𝐴𝑃𝑖𝑡 های پرداختنیتغییر در حساب : 𝑇𝑃𝑖𝑡 های پرداختنیتغییر در مالیات 

:𝑁𝑂𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 کاری که در منفی یک ضرب اقلام تعهدی غیرعملیاتی )معیار محافظه

 شود(.می

های مستمر و معمول اقلام تعهدی عملیاتی )سرمایه در گردش(، از فعالیت کهیدرحال

شوند، اقلام تعهدی غیرعملیاتی ناشی از تغییر در برآوردها، سود و زیان شرکت ناشی می

های آتی های ثابت، درآمدهای انتقالی به دورهها، زیان کاهش ارزش داراییفروش دارایی

جا که مقادیر . از آن،Givoly and Hayn( (2000شد باای کردن مخارج میو سرمایه

کاری هستند، گر سطوح بالاتر محافظهتر( اقلام تعهدی غیرعملیاتی نشانتر )منفیکوچک
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در پژوهش حاضر برای همسو کردن جهت مقادیر جبری اقلام تعهدی غیرعملیاتی با میزان 

 کاری، از قرینه این اقلام استفاده شده است.محافظه

های درمانده مالی از معیار درماندگی مالی: برای شناسایی شرکتیرهای مستقل: متغ

(، بهره گرفته شده است. مطابق این معیار، شرکتی درمانده 3334آسکویت و همکاران )

شود که در دو سال متوالی، سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک مالی شناخته می

تر از هزینه بهره گزارش شده باشد و یا در های مشهود و نامشهود شرکت کمدارایی

درصد هزینه بهره باشد.  12، سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک شرکت، کمتر از هرسال

های بیان شده باشد، درمانده مالی تلقی شده و شرکتی مشمول یکی از حالت کهیدرصورت

معیار بر اساس شود. این عدد یک و در غیر این صورت، عدد صفر اختصاص داده می

های درمانده (، بهترین روش در شناسایی شرکت3133اکبرلو و همکاران )پژوهش علی

 مالی انتخاب شده است.

های رشد، از نسبت ارزش بازار به ارزش برای سنجش متغیر فرصت های رشد:فرصت

زیرا این معیار هم یک شاخص کارآمد ؛ دفتری حقوق صاحبان سهام استفاده شده است

کند )سینایی و های دیگر را فراهم میو هم امکان مقایسه نتایج این پژوهش با پژوهش است

گر (. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بالاتر بیان3132همکاران، 

 .(Cuervo, 2002های رشد خواهد بود و برعکس )علت وجود فرصتارزش بالاتر به

های اند تصمیمهای پیشین نشان دادهپژوهش مدیریت: بیش اطمینانیگر: متغیر تعدیل

ها تحت تأثیر بیش اطمینانی گذاریبین بودن به بازده آتی سرمایهگذاری و خوشسرمایه

؛ (Duellman et al. 2015باشد )گر بیش اطمینانی مدیریت شرکت میمدیریت بوده و بیان

گیری بیش اطمینانی از برای اندازه(، 3136بنابراین مطابق با پژوهش مهرانی و طاهری )

شود. برای این منظور گذاری است، استفاده میکه مرتبط با سرمایه 3Invest-Overمعیار

مانده ، باقیهرسالمقطعی برآورد شده و سپس در  صورتبه( 4ابتدا مدل رگرسیونی رابطه )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 از حد شیب یگذارهیسرما .3
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است  نیا انگری، بمثبت باشد یشرکت یمدل برا ماندهیباق کهیدرصورتمحاسبه خواهد شد. 

و  کیعدد  ریمتغ این یانجام داده است و برا ازحدشیب یگذارهیسرما مذکور که شرکت

 .گرددیصورت، عدد صفر لحاظ م نیا ریدر غ

.𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 (4رابطه ) 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑆𝑎𝑙𝑒. 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

.Assetدر رابطه فوق، Growthi,tهای شرکت دهنده رشد دارایی، نشانi  در سالt 

.Saleو Growthi,t بیانگر رشد فروش شرکت ،i  در سالt ( 5صورت روابط )باشد و بهمی

 شوند.( محاسبه می6و )

.𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 (5رابطه ) 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,𝑡 =
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡 − 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡−1

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡−1
 

.𝑆𝑎𝑙𝑒 (6رابطه ) 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,𝑡 =
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡 − 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡−1

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖,𝑡−1
 

کاری حسابداری، کننده محافظهیکی از عوامل تعیین :سررسید بدهیمتغیرهای کنترلی: 

ها اجازه باشد. کوتاه بودن سررسید بدهیهای مرتبط با سررسید بدهی میتصمیم

تر، باعث افزایش زیرا سررسید بدهی کوتاه؛ کندفراهم میهای بهتر را برای مدیر کنترل

تری را با انگیزه مذاکره مجدد برای تمدید بدهی شده و اعتباردهندگان هم قرارداد دقیق

توانند با مشخص شدن عملکرد شرکت در طی اولین دوره، گیرنده منعقد کرده و میقرض

رارداد اقدام نمایند )شعری آناقیز و گیری در خصوص تمدید یا تغییر شرایط قبرای تصمیم

گیری سررسید بدهی از نسبت بدهی (. در پژوهش حاضر برای اندازه3131حسنی القار، 

به کل بدهی استفاده شده است. در این نسبت هر چه میزان استفاده از بدهی  مدتکوتاه

 Huang etتر است )های یک شرکت کوتاهسررسید بدهی درواقعبیشتر باشد،  مدتکوتاه

al., 2016.) 
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ها در جهت گر مدیریت استفاده از داراییها بیانبازده داراییها: نرخ بازده دارایی

های سودآور )دارای بازده دارایی بیشتر(، نسبت تئوری، شرکت ازنظرباشد. سودآوری می

هش کاری حسابداری برآیند. نتایج پژوتوانند از عهده محافظهها بهتر میبه سایر شرکت

دهد که هرچه شاخص سودآوری )بازده دارایی( (، نشان می1222گیولی و هاین )

گیری این متغیر، کاری حسابداری نیز بیشتر است. برای اندازهها بیشتر باشد، محافظهشرکت

ها شرکت، استفاده شده است )صالحی و یوسفی، از نسبت سود سالیانه به کل دارایی

3135.) 

تواند بر اقلام تعهدی نظیر تغییرات در جه به اینکه رشد فروش میبا تونرخ رشد فروش: 

کاری مبتنی بر شاخص محافظه جهیدرنتهای دریافتنی و موجودی کالا داشته باشد و حساب

(، 3111های نیکومرام و بنی مهد )بر اقلام تعهدی تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد. یافته

کاری حسابداری ت ارتباط مستقیمی با محافظهحاکی از آن است که رشد و توسعه شرک

های رشد (، در این پژوهش فرصت3131دارد. پیرو پژوهش حیدری و همکاران )

𝑁𝑆𝑡)درصد رشد فروش خالص  صورتبه − 𝑁𝑆𝑡−1)/𝑁𝑆𝑡−1 گردد.محاسبه می 

کاری های رشد بر محافظهها که تأثیر درماندگی مالی و فرصتبرای آزمون فرضیه

های با مدیران بیش اطمینان و فاقد مدیران بیش اطمینان را اری در شرکتحسابد

 دهند، از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است.ی قرار میموردبررس

 (1رابطه )
𝐶𝑜𝑛𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑖,𝑡 + 𝛽2𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖𝑡 + 𝛽3𝑀𝑀𝐶𝑖𝑡 +

𝛽4𝑀𝑀𝐶𝑖𝑡 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡 + 𝛽5𝑀𝑀𝐶𝑖𝑡 ∗ 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖𝑡 +
𝛽6𝑆𝑇𝐷𝑒𝑏𝑡𝑖𝑡 + 𝛽7𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽8𝑆𝐺𝑅𝑖𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡  

درماندگی مالی؛  Distressکاری حسابداری؛ محافظه دهندهنشان Conدر مدل فوق، 

Growth های رشد؛ فرصتMMC  بیش اطمینانی مدیریت؛STDebt  سررسید بدهی؛

ROA  نرخ بازده دارایی وSGR باشد.می نرخ رشد فروش دهندهنشان 
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 های پژوهشیافته

در این بخش اطلاعات مربوط به آمار توصیفی پژوهش، شامل؛ میانگین، میانه، بیشینه، 

(، ارائه 3برا هر یک از متغیرها در جدول )کمینه، انحراف معیار و احتمال آماره جارک

 شده است.

 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1 جدول

 متغیرهای کمیالف( 

 براجارک انحراف معیار کمینه بیشینه میانه میانگین نماد متغیر

 Con 211/2 211/2 145/2 164/2- 344/2 235/2 محافظه کاری

 Growth 1/1 36/3 431/3 331/1- 221/1 222/2 های رشدفرصت

 STDebt 116/2 331/2 331/2 451/2 311/2 222/2 سررسید بدهی

 ROA 211/2 211/2 416/2 141/2- 311/2 222/2 نرخ بازده دارایی

 SGR 131/2 361/2 135/3 413/2- 16/2 222/2 نرخ رشد فروش

 ب( متغیرهای کیفی

 براجارک درصد فراوانی فراوانی شرح متغیر

 درماندگی مالی

 

 32 13 های درمانده مالیشرکت

 32 141 های غیردرمانده مالی )سالم(شرکت 222/2

 322 116 جمع کل

 بیش اطمینانی مدیریت

 15 133 های دارای مدیران بیش اطمینانشرکت

 65 515 های فاقد مدیران بیش اطمینانشرکت 222/2

 322 116 جمع کل

گر نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع بوده و ترین شاخص مرکزی میانگین است که نشانمهم

 یهاشرکت یکارسطح محافظهباشد. ها بسیار مناسب میبرای نشان دادن مرکزیت داده

 نیمشاهدات ا شتریب دهدکه نشان می باشدیدرصد م 211/2طور متوسط به یموردبررس

 نیانگیها از مداده یها، پراکندگداده اریذکر شده بوده است. انحراف مع نقطهحول  ر،یمتغ
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 یهافرصت یرهایمتعلق به متغ ار،یمقدار انحراف مع نیو کمتر نیشتریکه ب دهدیرا نشان م

 ( است.311/2) یبده دی( و سررس221/1رشد )

ریت که به که متغیرهای درماندگی مالی و بیش اطمینانی مدیهمچنین با توجه به این

اند، از نوع متغیرهای مجازی )دو نشان داده شده MMCو  Distressهای ترتیب با نماد

(، توزیع فراوانی این متغیرها ارائه شده 3باشند. لذا در قسمت )ب( جدول )وجهی( می

درصد  32شرکت به عبارتی  13شرکت  -سال 116دهد از ها نشان میاست. آمار نمونه

 133شرکت  -سال 116باشند. همچنین از و بقیه غیردرمانده مالی میها درمانده شرکت

ها ها دارای مدیران بیش اطمینان هستند و بقیه شرکتدرصد شرکت 15شرکت به عبارتی 

 باشند.فاقد مدیران بیش اطمینان می

 متغیرهای پژوهش بررسی مانایی

برای تعیین مانایی متغیرهای پژوهش از آزمون لوین، لین و چو و فیشر استفاده شده است. 

شود که فرض ها مانا نباشند، باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب میمتغیر کهیدرصورت

باشد. معادل عدم توانایی متغیرها می طوربههای مذکور، وجود ریشه واحد یا صفر آزمون

ال آماره متغیرها طی دوره پژوهش بر اساس هر دو آزمون مذکور در نتایج نشان داد احتم

 دییتأ رهایمتغبنابراین مانا بودن ؛ درصد بوده است 5درصد، کمتر از  35سطح اطمینان 

 شود و در نتیجه باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب نخواهد شد.می

 همبستگی بین متغیرهای پژوهش

 نیدو و چندگانه بدوبه یعدم وجود همبستگ ،یونیرگرس یهااز مفروضات مدل یکی

 یبررس یها براداده عیبودن توز رنرمالیبه غ لیدل. بهباشدیمستقل پژوهش م یرهایمتغ

و با  یاستفاده شده است. بر اساس جدول همبستگ رمنیاز آزمون اسپ رهایمتغ نیب یهمبستگ

 یدرصد( همسبتگ 12نبودن )بالاتر از  دیشد لیدلبه رها،یدو متغتوجه به احتمال آماره دوبه

 دیشد یخطهم د،یاز سطح شد رهایمتغ نیب یبودن همبستگ نییدر اصطلاح پا ایها و آن نیب
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های تورم خطی، از آزمونهمچنین در این پژوهش برای آزمون هم دو مشاهده نشد.دوبه

ریانس و تولرانس خطی چندگانه عامل تورم واواریانس و تولرانس استفاده شده است. هم

است  آمدهدستبه 3/2و بیشتر از  5برای تمامی متغیرهای پژوهش، به ترتیب کمتر از عدد 

 ریتفس منجر به باشد ومی پژوهش یرهایمتغ نیبالا ب یخطعدم وجود هم دهندهکه نشان

 گردد.یم شتریب نانیآمده با اطمدستبه جینتا

 هاپژوهش و نوع اثرات آن یهامدل داده نییتع

یکی از مواردی که جهت انتخاب آزمون رگرسیونی مناسب مورد تأکید و استفاده قرار 

های تابلویی )پانل( جهت برآورد مدل های تلفیقی یا دادهگیرد، تشخیص مدل دادهمی

 پاگان در این پژوهش استفاده شده است. -باشد. برای این منظور از آزمون بروشمی

 پاگان و هاسمن-. نتایج آزمون بروش8جدول 

 پاگان-بروش
 نتیجه آزمون

 هاسمن
 نتیجه آزمون

 احتمال آماره مقدار آماره احتمال آماره مقدار آماره

 اثرات ثابت 221/2 321/11 پانل 222/2 156/15

های های مربوط به فرضیه(، نتیجه حاصل از آزمون مذکور برای مدل1با توجه به جدول )

های مربوطه از روش پژوهش حاکی از این است که فرض صفر این آزمون رد شده و داد

ها و انتخاب کنند. همچنین برای مشخص کردن الگوی فرضیهتابلویی )پانل( تبعیت می

یکی از دو الگوی اثرات ثابت یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن بهره گرفته شده است. با 

توان نتیجه گرفت که الگوی این آزمون رد شده و می (، فرض صفر1توجه به جدول )

 باشد.های پژوهش، الگوی اثرات ثابت میمناسب برای آزمون فرضیه

 پژوهش یهاهیفرض یو خود همبستگ هاانسیوار یآزمون ناهمسان

و  انسیوار یناهمسان یپژوهش به بررس هیمربوط به آزمون فرض یهاقبل از برآورد مدل

منظور از آزمون  نیا ی. براشودیاخلال مدل پرداخته م یاجزا نیب یالیسر یخود همبستگ
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خود  یبررس یبرا جیو از آزمون ولدر انسیوار یکشف ناهمسان یبرا شدهلیوالد تعد

نشان (، 1جدول )در  شدهلیآزمون والد تعد جیاست. نتا هاستفاده شد یالیسر یهمبستگ

رفع  یبرا جهیوجود دارد. درنت انسیوار یاخلال مدل ناهمسان یاجزا نیکه ب دهدیم

مدل از روش حداقل مربعات  ییپژوهش در برازش نها نیدر ا انسیوار یناهمسان

را نشان  جیآزمون ولدر جینتا (،1جدول ) نی. همچنشودی( استفاده مGLS) افتهیمیتعم

 وجود ندارد. یاست که مشکل خود همبستگ نیاز ا یحاک دهد،یم

 و ولدریج شدهلیتعد. نتایج آزمون والد 3جدول 

 شدهلیتعدوالد 
 نتیجه آزمون

 ولدریج
 نتیجه آزمون

 احتمال آماره مقدار آماره احتمال آماره مقدار آماره

 خودهمبستگی ندارد 235/2 114/1 ناهمسانی دارد 222/2 3/31614

 پژوهش یهاهیفرض ییآزمون نها

مدل، با استفاده  نوع نییو تع یآزمون خودهمبستگ انس،یوار یاز انجام آزمون ناهمسان پس

در  هاهیفرض کیحاصله به تفک جیشد که نتا یونیها اقدام به برازش مدل رگرسآن جیاز نتا

 ( ارائه شده است.4جدول )

 . نتایج آزمون فرضیه پژوهش7جدول 

 احتمال tآماره  انحراف معیار ضرایب هامتغیر

 233/2 146/1 235/2 215/2 درماندگی مالی

 214/2 153/1 223/2 224/2 های رشدفرصت

 321/2 -6/3 221/2 -233/2 بیش اطمینانی مدیریت

 111/2 -131/2 231/2 -224/2 درماندگی مالی * بیش اطمینانی مدیریت

 223/2 -144/1 221/2 -226/2 های رشد * بیش اطمینانی مدیریتفرصت

 135/2 164/2 211/2 23/2 سررسید بدهی

 222/2 -211/31 24/2 -111/2 نرخ بازده دارایی

 235/2 411/1 226/2 235/2 نرخ رشد فروش
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 احتمال tآماره  انحراف معیار ضرایب هامتغیر

 226/2 133/1 216/2 213/2 مقادیر ثابت

  614/2   ضریب تعیین

  611/2   شدهلیتعدضریب تعیین 

  334/1   آماره دوربین واتسون

  F   365/31آماره 

  F   222/2احتمال آماره 

در  یحسابدار یکاررشد بر محافظه یهاو فرصت یمال یدرماندگ ریتأث نتایج بررسی

 ( ارائه شده است.4در جدول ) نانیاطم شیب رانیبا مد یهاشرکت

مدل مربوط به  جهیمدل بوده درنت کل یمعنادار گرانیب، F (222/2)آماره  یمعنادار

 نییتع بیضر دهد. حیموردنظر را توض یهاریمتغ نیارتباط ب تواندیپژوهش م هایهیفرض

درصد از  61حدود  یو کنترل گرلیمستقل، تعد یرهایکه متغ دهدینشان م شدهلیتعد

( 3341/1واتسون ) نیآماره دورب مقدار نی. همچندهدیم حیوابسته را توض ریمتغ راتییتغ

جملات خطا وجود  نیب یالیسر یخودهمبستگ دهدیقرار دارد که نشان م 5/1و  5/3 نیب

 .ندارد

 یهافرصت درماندگی مالی و نیارتباط ب یدوم پژوهش حاضر به بررسفرضیه اول و 

. با توجه به ضریب رگرسیونی درماندگی مالی و پردازدیم یحسابدار یکارمحافظه بارشد 

 ( بوده224/2( و )215/2برابر با ) کاری حسابداری که به ترتیبهای رشد بر محافظهفرصت

( 214/2و  233/2درصد )به ترتیب برابر با  5ها کمتر از سطح اطمینان و احتمال آماره آن

کاری های رشد با محافظهتوان ادعا کرد که درماندگی مالی و فرصتباشد، میمی

های یک و دو پژوهش حسابداری رابطه مستقیم و معناداری دارند و دلیلی بر رد فرضیه

های درمانده، عدم اطمینان محیطی را گفت مدیران شرکتتوان وجود ندارد. پس می

هایی که دچار درماندگی مالی هستند، سطح دهند. به بیانی شرکتقرار می مدنظر



 8748 تابستان | 77شماره | نوزدهم سال | یمال یحسابدار یمطالعات تجرب | 811

 

های بزرگ و در حال دهند. همچنین در شرکتکاری حسابداری را افزایش میمحافظه

 باشد.کاری حسابداری بالاتر میرشد، سطح محافظه

دهد، تأثیر بیش اطمینانی مدیریت بر رابطه بین یه سوم نشان مینتایج آزمون فرض

باشد ولی احتمال می -224/2کاری حسابداری، دارای ضریب درماندگی مالی و محافظه

آماری معنادار  ازنظرباشد و این تأثیر ( می111/2درصد ) 5آماره آن بالاتر از سطح اطمینان 

همچنین بیش اطمینانی  گردد.تأیید نمی 35مینان باشد و فرضیه سوم پژوهش با سطح اطنمی

درصد  5که بیشتر از سطح اطمینان  223/2و با احتمال آماره  -226/2مدیریت، با ضریب 

کاری حسابداری تأثیر منفی دارد و فرضیه های رشد و محافظهباشد، بر رابطه بین فرصتمی

های بر ارتباط بین فرصت چهارم پژوهش مبنی بر تأثیر معکوس بیش اطمینانی مدیریت

 گردد.درصد، تأیید می 35کاری حسابداری، با سطح اطمینان رشد و محافظه

عنوان کاری حسابداری که بههمچنین با بررسی سایر متغیرهای تأثیرگذار بر محافظه

کاری دهد؛ سررسید بدهی بر محافظهاند، نتایج نشان میمتغیر کنترلی وارد مدل شده

آماره این متغیر که بالاتر از سطح اطمینان  احتمالبهیر مثبتی دارد ولی با توجه حسابداری تأث

باشد. همچنین ضریب رگرسیونی و آماری معنادار نمی ازنظرباشد، این تأثیر درصد می 5

دهد، این متغیر تأثیر منفی و معناداری بر احتمال آماره متغیر نرخ بازده دارایی نشان می

های حسابداری دارد. به بیانی دیگر، با افزایش میزان رشد داراییکاری سطح محافظه

شرکت احتمالاً مدیران نسبت به عملکرد آتی شرکت در جهت مثبت بودن، امیدوار بوده و 

دارند. متغیر کنترلی دیگر پژوهش نرخ رشد فروش کاری را پایین نگه میسطح محافظه

و  235/2مربوط به نرخ رشد فروش برابر با که ضریب رگرسیونی باشد. با توجه به اینمی

توان گفت نرخ رشد فروش تأثیر مثبت و می درصد است، 5احتمال آماره آن کمتر از 

افزایش در  ،یدهعلامت یبر اساس تئورکاری حسابداری دارد و معناداری بر سطح محافظه

که نرخ  ییهاشرکت دهد و شیافزا زینرا شرکت  یآت ینقد یهاانیجرتواند فروش می

 کافی برای حداقل کردن سود داشته باشند. زهیانگتوانند میدارند،  ییرشد بالا
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 گیری و پیشنهادهانتیجه 

کاری های رشد با محافظههدف این پژوهش بررسی رابطه بین درماندگی مالی و فرصت

های ها در شرکتحسابداری و همچنین تأثیر نقش بیش اطمینانی مدیریت بر رابطه بین آن

مازاد ها بر اساس در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور شرکت شدهرفتهیپذ

های فاقد مدیران های با مدیران بیش اطمینان و شرکتوه شرکتی، به دو گرگذارهیسرما

بندی شدند. بر این اساس چهار فرضیه جداگانه تدوین شد و تحت بیش اطمینان دسته

های پژوهش از مدل رگرسیونی چند بررسی و آزمون قرار گرفت. برای آزمون فرضیه

 های تابلویی )پانل( استفاده شد.متغیره مبتنی بر داده

هایی که دچار مشکلات مالی هستند و دهی، مدیران شرکتطابق با تئوری علامتم

کاری حسابداری را انداز مطلوبی نسبت به وضعیت آتی شرکت ندارند، سطح محافظهچشم

 یکاربا محافظه یمال یدرماندگدهند که فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه افزایش می

باشد. دهی می، همسو با تئوری علامتدارد یو معنادار میارتباط مستق یحسابدار

کاری را ارائه شوند، اصول محافظههایی که دچار درماندگی مالی می، شرکتگریدانیببه

های خارجی نظیر با نتایج پژوهش شدهمطرحکنند. نتیجه فرضیه های اعمال میصورت

باشد و از ار می( سازگ1212( و ساری )1233ی )وسان(، ی1231ی )فاکرروزو  ارتویسوگ

و  خواهیشول، (1212) یانیتریف، (1231) یتریفهای مغایر با یافته آمدهدستبهطرفی نتایج 

کنند، درماندگی مالی منجر به کاهش سطح باشد که بیان میمی (1212) یانیسور

شود شود. سطح بالای درماندگی مالی یک شرکت باعث میکاری حسابداری میمحافظه

عملکرد ضعیفش، تغییر دهند. این امر تهدیدی برای مدیران  جهیدرنتیر را سهامداران مد

های مالی وضعیت شرکت را نسبت به واقعیت بهتر نشان گردد تا در گزارشمحسوب می

بنابراین از عوامل مؤثر در مغایرت ؛ کاری حسابداری را کاهش دهندداده و سطح محافظه

 یقانون ییگوپاسخ زانیمتوان به قدرت و یگر میهای دنتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش
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های به سهامداران، شرایط قراردادهای بین مدیران و سهامداران و... در شرکت رانیمد

 عضو بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد.

 شتریب زیشرکت ن ازیبه بودجه موردن ازیباشد، ن شتریچه فرصت رشد شرکت ب هر

را  یکاراصول محافظه رانیشود تا مدیشرکت باعث م ازیوجوه موردن زانیم خواهد بود.

 3طور که زیمرمن. همچنین هماناعمال کنندی، گذارهیسرمابرای  یمال نیتأمدر راستای 

های بزرگ و در حال رشد تمایل دارند در سنجش و ( بیان کرد شرکت3311)

و  یاجتماع ،یاسیس یهانهیبه حداقل رساندن هز های حسابداری خود، برایگزارش

تر عمل کنند، با فرضیه دوم پژوهش مبنی بر کارانه، محافظهدولت دیاجتناب از نظارت شد

کاری حسابداری ارتباط مستقیم و معناداری دارد، مطابقت های رشد با محافظهاینکه فرصت

(، 1231ی )نایفاطمار(، 1225هایی از قبیل ویدیا )دارد. نتیجه این فرضیه با نتایج پژوهش

 ( مطابقت دارد.1212، ساری )(1235) یو فهلف یانتیتایدو

)درماندگی ها خاص شرکت طیو شرا تیوضعباید توجه داشت که علاوه بر تأثیر 

های اول و که در فرضیه هاحسابداری آن کاریهای رشد( بر میزان محافظهمالی و فرصت

تواند های شخصیتی و رفتاری متفاوت مدیران نیز میی قرار گرفت، ویژگیموردبررسدوم 

گر بیش دهد، متغیر تعدیلها تأثیرگذار باشد. نتیجه فرضیه سوم نشان میدر میزان اثر آن

کاری تأثیر معناداری ندارد. اطمینانی مدیریت، بر رابطه بین درماندگی مالی و محافظه

ها با روحیات ر بورس اوراق بهادار تهران، مدیران شرکتتوان نتیجه گرفت دمی درواقع

های یکسانی را در مورد سطح اخلاقی متفاوت، در شرایط درماندگی مالی تصمیم

احمد و دوئلمن های کنند. نتیجه این فرضیه با یافتهکاری حسابداری اتخاذ میمحافظه

توان ایل رد فرضیه میباشد. از دلسازگار نمی( 1235) 1( و هوانگ و همکاران1231)

هایی با شرایط مالی نامطلوب، حتی مدیران بیش اطمینان بیان کرد که؛ در شرکت گونهنیا

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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ها نیز بر کاهش بین نبوده و خصوصیات رفتاری آنهای مالی، خوشاقتصادی و بحران

دهد، بیش باشد. همچنین نتیجه آزمون فرضیه چهارم نشان میکاری مؤثر نمیمحافظه سطح

کاری حسابداری، تأثیر منفی و های رشد و محافظهاطمینانی مدیریت، بر رابطه بین فرصت

کاری های با مدیران بیش اطمینان، سطح محافظهمعناداری دارد. به بیانی دیگر، در شرکت

ی را جهت جذب ترنانهیبخوشبد و مدیران اصول حسابداری یاحسابداری کاهش می

گیرند. نتیجه این فرضیه با کار میگذاران و دریافت بودجه بیشتر برای شرکت بهسرمایه

 باشد.، سازگار می(1235( و هوانگ و همکاران )1231احمد و دوئلمن )های یافته

هادهای کاربردی در ادامه ها و نتایج پژوهش حاضر، پیشنبا توجه به آزمون فرضیه

گذاری، در تصمیمات خود شود؛ سهامداران و اعتباردهندگان هنگام سرمایهمطرح می

کنند در شرکتی اقدام به دهند و سعی میرا قرار می مدنظروضعیت مالی شرکت 

بنابراین پیشنهاد ؛ گذاری کنند که وضعیت و ساختار مالی مطلوبی داشته باشدسرمایه

ممکن  چراکهکاری حسابداری توجه داشته باشند، ایین بودن سطح محافظهشود به پمی

کارانه های غیرمحافظهاقدام جهیدرنت مدنظراست بخشی از وضعیت مالی مطلوب شرکت 

گیری مرجع تصمیم عنوانبههای مالی کنندگان از گزارشمدیران باشد. همچنین استفاده

ها کاری حسابداری شرکتروند سطح محافظه های مربوطه به تغییربرای سیاست و تصمیم

کنندگان از گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفادهتوجه داشته باشند. از طرفی سرمایه

های مختلف ای )مانند میزان فروش و دارایی( دورههای مالی، به اطلاعات مقایسهگزارش

های یی که دارای فرصتهاها توجه داشته باشند که بر اساس نتایج پژوهش، شرکتشرکت

کاری حسابداری را رعایت کرده و ذخایر پنهان برای رشد هستند، اصل محافظه

 باشد.شرکت دارای پتانسیل رشد می جهیدرنتگذاری وجود دارد و سرمایه

های بعدی در جهت گسترش ادبیات علاوه بر پیشنهادهای کاربردی، برای پژوهش

گذاری، طرح پاداش أثیر متغیرهایی مانند شدت سرمایهشود؛ تنظری حسابداری پیشنهاد می

کاری حسابداری که تاکنون بر محافظه مدیران، ساختار بازار محصول و سایر عوامل مؤثر
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های رکود و رونق اند را بررسی کنند. باید توجه داشت دورهی قرار نگرفتهموردبررس

و ممکن است بر وضعیت مالی و  های اقتصادی بودهاقتصادی، مصادف با بسیاری از فعالیت

ها مؤثر واقع شود، بنابراین بررسی روابط متغیرهای این گیرینگرش مدیران در تصمیم

 گردد.ها پیشنهاد میهای رکود و رونق اقتصادی و مقایسه نتایج آنپژوهش در دوره
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(، 41)31، حسابداری مالی و حسابرسیهای پژوهش. هادر شرکت یکارمؤثر بر محافظه
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ها پذیری سود و تصمیم(. نوسان3131مرتضی. ) ،زادهقاسم ؛غلامرضا، منصورفر ؛مهدی ،حیدری

معادلات  یسازدرماندگی مالی؛ رویکرد مدل یگر لیساختار سرمایه با نقش تعد

 .141-111(، 1)12، تحقیقات مالیی. ساختار

مجله بداری. کاری حسا(. بیش اطمینانی مدیریت و محافظه3131رامشه، منیژه؛ ملانظری، مهناز. )
 .13-55(، 36)5، دانش حسابداری

های رشد بر رابطه بین (. تأثیر فرصت3132. )؛ محمدی، کامرانمحمد ،سلگی ؛حسنعلی ،سینایی

های حسابداری پژوهش. ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت
 .321-11(، 4)1، مالی

ثیر ساختار سررسید بدهی بر أ(. بررسی ت3131د. )مسعو ،القارحسنی ؛صابر ،آناقیزشعری

 .12-31(، 1)16، مطالعات حسابداری و حسابرسیکاری حسابداری. محافظه

بر تورم  دیها و با تأک(. رابطه ساختار سرمایه با بازده دارایی3135سمیه. ) ،یوسفی ؛مهدی ،صالحی

 .51-11(، 3)4، مدیریت مالی راهبرددولت. های گیریحاصل از تصمیم جادشدهیا

(. مقایسه معیارهای تشخیص 3133فرزاد. ) ،غیور ؛غلامرضا ،منصورفر ؛علیرضا ،اکبرلوعلی

. های هوش مصنوعیهای درمانده مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و روششرکت

 .366-341(، 13)32، مدیریت مالی اندازچشم

های رشد، ثیر فرصتأ(. ت3131جمیل. ) ،ابراهیمی ؛محسن ،حسن نتاج کردی ؛یحیی ،کامیابی

های محدودیت مالی و درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت

 .313-33(، 4)6، دانش حسابداری مالی. کوچک و متوسط
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کاری بر ارزش بازار (. بررسی اثر محافظه3131سمانه. ) ،الهی رودپشتی ؛مهدی، مشکی میاوقی

 .41-11(، 1)4، های تجربی حسابداریپژوهشه. نگهداری شدوجه نقد 

بینی ثیر بیش اطمینانی مدیریتی بر خطای پیشأ(. بررسی ت3136منصور. ) ،طاهری ؛ساسان ،مهرانی

 .361-341(، 4)1. های تجربی حسابداریپژوهشسود. 

کاری گیری محافظه( تبیین و ارائه الگو برای اندازه3111نیکومرام، هاشم؛ بنی مهد، بهمن. )

 .36-3(، 11)33، آینده پژوهشی مدیریتحسابداری. 
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