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  مقدمه. 1

و عمـل   نظریهبا  ،ها  قبل که از مدتارشگري مالی است هاي بارز گز ویژگیاز “ کاري محافظه“

کاري حداقل از ابتـداي قـرن بیسـتم تـاکنون، ویژگـی غالـب و        محافظه. حسابداري درآمیخته است

ــت      ــوده اس ــالی ب ــگري م ــابداري و گزارش ــه حس ــته در عرص ــت،  (برجس ــایخ و نیکبخ ). 1395مش

 بـراي  ،در عمـل  و باشـد  مـی  امـروز  بـه تـا   حسـابداري  شروع از برانگیز بحث مفهومی کاري محافظه

ایـن   کـه  آن وجـود  بـا  هـا  سـال  طول در ).1982 هندریکسون،( .داراي نقش مهمی است حسابداري

 گذشـته  هاي سال طول در که آن تر و جالب است شده ماندگار گرفته؛ قرار انتقاد مورد همواره اصل

 و همکـاران،  مشـایخی (اسـت   یافته شافزای مالی گزارشگري و گیري در اندازه آن از استفاده میزان

 هـدف . دهـد  مـی  تشـکیل  را گزارشـگري مـالی   فرآینـد  اصـلی  بخـش  ، مـالی  هاي صورت). 1388

 فـراهم  مـالی  کـه گزارشـگري   اطالعـاتی  کنـد،  مـی  ایجـاب  حسـابداري  و مبـانی  مالی گزارشگري

 ایـران  رياسـتانداردهاي حسـابدا   تـدوین  کمیتـه . باشـد  معینـی برخـوردار   هـاي  ویژگی از ،آورد می

 خصوصـیات  از اجـزاي  یکی عنوان به را کاري محافظه مالی، نظري گزارشگري مفاهیم در )1389(

آن  اسـتفاده و ” احتیاط “واژه از ، ”کاري محافظه “واژه جاي به گرفته و نظر در بودن اتکا قابل کیفی

در  کـه  قبـت مرا از اي درجـه  کـاربرد  از اسـت  عبـارت  احتیـاط «: است کرده تعریف زیر شرح بهرا 

 کـه  اي گونـه  بـه  اسـت؛  نیـاز  مـورد  شـرایط ابهـام   در حسـابداري  برآوردهـاي  بـراي  قضاوت اعمال

هاشـمی و  ( »نشـود  ارائـه  واقـع  از کمتـر  هـا  بـدهی  یـا  هـا  هزینـه  و واقع از بیشتر ها یا دارایی درآمدها

 در احتیــاط ســطح و مــالی اســت گزارشــگري در میثــاقی یــک کــاري محافظــه ). 1393همکــاران، 

  ).1390 عباسی، و فروغی( دهد می نشان را دارایی سود و گیري اندازه و شناسایی
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از  و شـود  می گیري اندازه حسابداري هاي شاخص وسیله به مدیریت عملکرد که این به توجه با

بـه   نسـبت  بیشـتري  تاطالعا داراي عادي شرایط در و بوده محدود مدیران مسئولیت که جایی آن

 هاي روش از استفاده وسیله به واقعی غیر سود افزایش براي کافی انگیزه آنان باشند؛ می سهامداران

 نمـایش  بـه  را خـود  عملکـرد  از بهتري سیماي سان بدین تا داراي انگیزه کافی هستند، حسابداري

 اهمیـت  سـود  تعیین در ريکا محافظه رعایت به سهامداران چرا که دهد می امر نشان این .بگذارند

اسـتفاده   مورد هاست سال حسابداري، محدودکننده اصول از یکی به عنوان کاري محافظه .دهند می

اصـول   سـایر  میـان  در را خـود  جایگـاه  همـواره  آن، بـر  فـراوان  انتقادهاي و به رغم  گیرد می قرار



 مقابل انتقادهاي در ريکامحافظه بقاي و دوام توان می که طوري به کرد است؛  حفظ حسابداري

 ).1389دیندار،(دانست  این اصل بنیادین مبانی بر گواهی، طوالنی سالیان طول در را آن وارده

 ماننـد  ،خـوب  اخبـار  شـناخت  براي تایید از درجه باالیی داشتن به را حسابداري کاري، محافظه

 کـاري  محافظـه  ریـف، تع ایـن . کنـد  ملـزم مـی   تعریـف  زیـان  ماننـد  بد اخبار شناخت مقابل سود، در

 کـاري  محافظـه  تعریـف  تعریـف دیگـر،   امـا  کنـد؛  توصـیف  زیـان  و سـود  از دیـدگاه  را حسابداري

 در واقعـی  تردیـدي  کـه  مـواردي  در دیـدگاه،  ایـن  اسـاس  بـر . است دیدگاه ترازنامه از حسابداري

 ینکمتـر  داراي شـود کـه   انتخاب باید روشی دارد، وجود روش گزارشگري چند یا دو بین انتخاب

 پایـه دیـدگاه   بـر  ،کـاري  محافظـه  دربـاره  سـوم  تعریـف . باشـد  سهام صاحبان حقوق بر مطلوب اثر

مفهـوم   یـک  ، حسـابداري  کـاري  محافظـه  ، دیـدگاه سـوم   در. است وزیان سود و ترازنامه ترکیبی

شـناخت   و درآمـد  دیرتـر  شناخت طریق از شده انباشته گزارش سود کاهش به که است حسابداري

بنـی مهـد و همکـاران،    (شـود   مـی  منجـر  باالي بدهی ارزیابی و دارایی نپایی ارزیابی نه،هزی تر سریع

1392.(   

و  کنـد  می مهار را مدیران جویانه منفعت هاي که انگیزه است انضباطی يسازوکار کاري محافظه

 .دهـد  مـی  کـاهش  را بد اخبار افشاي در و تاخیر خوب اخبار افشاي در سرعت براي مدیران قدرت

دارنـد؛   توافـق  مـالی  هـاي  صـورت  تنظـیم  در کـاري  وجود محافظه بر حسابداران از بسیاري ندهرچ

عمـده   خصوصـیت  دو حسابداري متون دراین  با وجود. است نشده ارائه آن از مانع و جامع تعریفی

 ):1381شباهنگ، (است  گرفته قرار بررسی مورد کاري محافظه

 ؛است آن بازار ارزش به سرمایه نسبت دفتري ارزش پایین به رو جانبداري: نخست

 .درآمدها تعویقِ شناخت و ها هزینه شناسایی در تسریع به گرایش: دوم

 :اند نوشته کاري چنین در تعریف محافظه) 1986(واتز و زیمرمن

 کمتـرین  هـا  دارایـی  براي ممکن، هاي بین ارزش از باید حسابدار که این یعنی ،”کاري محافظه“

 نـه  ،شـوند  شناسـایی  دیرتـر  بایـد  درآمـدها . کنـد  گزارش را ارزش بیشترین ها بدهی و براي ارزش

  ).1390مرادي وهمکاران،(دیرتر  نه ،شوند شناسایی باید زودتر ها هزینه و زودتر
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 و ”شـرطی  کـاري  محافظـه  “اسـت  شـده  تعریـف  کـاري  محافظـه  نـوع  دو حسابداري ادبیات در

  . ”شرطی غیر کاري محافظه“

 بـدین  و اسـت  زیانی و سود از دیدگاه کاري محافظه ،“پیوسته وقوع به“ یا شرطی کاري محافظه

 شـرایط  در امـا  یابـد،  مـی  کـاهش  شرایط نامساعد در ها دارایی خالص دفتري ارزش که است معنی



؛ یابـد  مـی  نمـود  سـودها  شناسـایی  بـه  نسبت ها تر زیان سریع شناسایی در و یابد نمی افزایش مساعد

 بـه  و ها موجودي براي بازار ارزش یا شده تمام بهاي اقل قاعده شرطی، کاري محافظه از هایی مونهن

را شـامل   مشـهود  ثابـت  هـاي  دارایـی  تعمیـر  مخـارج  کردن منظور جاري هزینه به یا دارایی حساب

 اهدیـدگ  از کاري محافظه شده، بینی پیش یا غیرشرطی کاري محافظه). 2005رایان،  و بیور( شود می

 هـا  دارایـی  خـالص  دفتـري  ارزش واقـع  از تـر  ارائه کم به تمایل  که منعکس کننده است اي ترازنامه

 حســابداري هــاي روش اعمــال بــه غیرشــرطی کــاري محافظــه. اســت هــا آن بــازار بــه ارزش نســبت

 محافظـه  نـوع  ایـن . دارد اشـاره  هـا  بـدهی  و هـا  دارایی اولیه ثبت و شناخت مرحله در کارانه محافظه

 هـا  بـدهی  هـا و  دارایـی  اولیـه  شـناخت  و ثبت لحظه در موجود شرایط و اطالعات و اخبار از ري،کا

 بـه . گیـرد  مـی  نشـأت  حسـابداري  شده پذیرفته اصول و استانداردها الزامات از فقط ومستقل است 

 صـادره  اولین و روش استهالك، تسریعی هاي روش از استفاده توسعه، و تحقیق مخارج بردن هزینه

 و بـال ( هسـتند  کـاري غیرشـرطی   محافظـه  از هـایی  مثال ها، موجودي ارزشیابی در وارده خرینآ از

  ).2005شیواکومار، 

  کاري گیري محافظه دالیل واهداف اندازه. 4

در  پارالمات تا آمریکا در ورلدکام و انرون سطح جهان، از در اخیر مالی بزرگ هاي رسوایی

مالی،  هاي صورت. رود نشانه مالی ه سمت گزارشگريب اتهام انگشت که است شده اروپا، سبب

 ها آن راس در و مالی هاي صورت .دهند تشکیل می را مالی گزارشگري فرآیند اصلی هسته 

 اخیر هاي سال در. دارد گذاران قرار سرمایه توجه کانون در) خالص سود رقم( زیان و صورت سود

 هاي جنبه از یکی. است قرارگرفته حققاناز م بسیاري توجه مورد شده سودگزارش مبحث کیفیت

 آن کیفیت باشد، سود بیشتر کاري محافظه چه هر که معنا بدان است؛ کاري کیفیت سود محافظه

 ).2009همکاران،  و دچو( است باالتر

: اند آورده کاري محافظه دلیل سه ” حسابداري تئوري کتاب“  در) 1992( ونبردا و هندریکسن

 مالکان و مدیران حد بینی بیش از خوش جبران براي  بدبینی به سابدارانح گرایش که این نخست

 این. هستند بین خوش تجارتشان به نسبت، تجاري واحدهاي مالکان معموال. است ضروري

 داده حسابداري نشان هاي گزارش در اقالم، بر تاکید در هم و اقالم انتخاب در هم بینی خوش

  حسابداران سده مالی، هاي گزارش از استفاده کنندگان سایر و انبستانکار فشار اثر در بر شود می

 تحت فشار هایشان گزارش در بینی خوش این انعکاس از خودداري براي مداوم طور به نوزدهم

 از این بسیاري و بوده یمبتن کاري محافظه بر حسابداري سنتی اصول از بسیاري ،رو این از. اند بوده

  . اند کرده نفوذ هم زامرو حسابداري در مفاهیم



 مالکان آن و تجارت براي ها، آن نمایی کم به نسبت ها، ارزشیابی و نمایی سود بیش که، دوم این

 .است تر جدي بسیار سود پیامد از ورشکستگی یا زیان پیامد که معنی بدین ؛است تر خطرناك

 قواعد که ندارد دوجو دلیلی است؛ متفاوت پیامد وقتی که شود می استدالل چنین بنابراین،

که  است آن استدالل این مبناي فرضِ پیش. باشد مشابه سودها و ها زیان یشناسای و گیري اندازه

این  با. دارد بهتري موقعیت دهنده، اعتبار یا گذار سرمایه به نسبت ریسک، ارزیابی براي حسابدار

حسابدار  توسط ی تواندنم که است ذهنی قضاوتی ،آن از گریز یا پذیرش و ریسک ارزیابی حال،

اطالعات  کردن فراهم مالی هاي گزارش هدف باید کاري، محافظه بردن کار به جاي به. شود انجام

   .کنند ارزیابی را ریسک خودشان دهد اجازه کنندگان استفاده به که باشد مناسبی

به  دهندگان اعتبار و گذاران سرمایه به نسبت حسابدار که است یمبتن فرض این بر که، سوم این

: شود می رو به رو ریسک نوع دو با ،حسابرسی هنگام ،حسابدار و دارد دسترسی بیشتري اطالعات

 آب از نادرست بعدا شده، گزارش آنچه است ممکن که دارد وجود ریسک این سو، از یک

 از درست بعدا نشده، گزارش آنچه است ممکن که دارد وجود ریسک این دیگر، از سوي ؛درآید

 شیوه این ایراد. است بیشتر افشا عدم از افشا تاوان که است مفهوم بدین کاري محافظه .رآیدد آب

، است بیشتر دیگري از ها ریسک از یک کدام پیامد که این بر مبنی اساسی که شواهدي است آن

 تا باید حسابدار. کرد توجیه را حسابداري هاي گزارش در جانبداري این تا بتوان ندارد وجود

 است ممکن که جا هر و کند تالش ریسک دو این میان تعادل ایجاد است براي ممکن که جا آن

  .کند فراهم ریسک ارزیابی مناسب براي اطالعاتی

با  برخورد براي ضعیف روشی حالت بهترین در کاري، محافظه اندیشمند، دو این دیدگاه از

 هاي حسابداري داده به حالت، بدترین در و است سود گیري اندازه و ها دارایی ارزشیابی در ابهام

خام  روشی کاري محافظه چون که است این اصلی خطر. شود می منجر شده دستکاري کامال

 ،شود می گزارش کارانه محافظه صورت به که هایی داده ،بنابراین .است ناپایدار آن آثار است،

 افشاي هدف با کاري محافظه. شود تفسیر درستی به تواند نمی خوانندگان ترین آگاه حتی توسط

 بین رفتن از به است ممکنهمچنین . است تضاد در رویه ثبات همچنین و مربوط همه اطالعات

بدین . ندارد وجود آن کاربرد براي یکنواختی استانداردهاي ؟زیرا شود؛منجر  مقایسه قابلیت

 .ندارد جایگاهی بداريحسا تئوري در کاري محافظه که باورند این بر ونبردا و هندریکسن ،ترتیب

 به نمایی بیش که گونه همان ؛شود منجر ضعیف هاي گیري تصمیم به تواند می آگاهانه نمایی کم

  ).                       1392عمارلو و آزاد، (شود  می منجر امري چنین
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 :کنند می استفاده کاري محافظه ارزیابی براي معیار سه از پژوهشگران

 ؛دارایی خالص معیار •

 ؛تعهدي اقالم معیار •

  .سود و بازده سهم رابطه معیار •

 :ها دارایی خالص معیار .1

 .شـود  نمـی  ثبت ها حساب در تغییرات این همه ولی ؛کند می تغییر دوره هر در ها دارایی خالص

 ثبـت  ،نباشـند  پـذیر  اثبـات  کـه  )سود غیرعملیـاتی (ها  دارایی ارزش در کاري، افزایش محافظه طبق

 .شـوند  مـی  ثبـت  پـذیري  اثبات از میزان همان با ها دارایی ارزش در کاهش حالی که در ؛شوند نمی

، )2000(رایـان  و بیـور  .شـود  می گزارش کمتر )بازار ارزش(واقع  از ها دارایی این که خالص نتیجه

. انـد  کـرده  گیـري  انـدازه  بـازار  ارزش بـه  دفتـري  ارزش هـاي  نسـبت  از اسـتفاده  بـا  را کاري محافظه

 بـازار  ارزش بـه  دفتـري  ارزش هـاي  نسـبت  و ها دارایی هستند، خالص کار محافظه که هایی شرکت

 .کنند می گزارش کمتري

 تعهدي اقالم معیار.2

 زمـان  طـول  در کـه  تعهـدي  اقـالم  بزرگـی  عالمت که کنند می پیشنهاد ،)2000(هاین و گیولی

 ثبـات، بـدون   وضـعیت  در کـه  هـایی  شـرکت  براي هستند کاري محافظه از شود، معیاري می انباشته

 سـمت  بـه  دوره آن تعهدي اقالم و نقد وجه سمت به هستند، سود طرف بی حسابداري رشد، داراي

 طـول  در هـا  شرکت میان در مرسوم صورت به تعهدي اقالم بودن کنند، منفی می پیدا گرایش صفر

 تعهـدي  اقـالم  انباشـتگی  نـرخ  کـه  حـالی  در ؛اسـت  کاري محافظه نشانگر طوالنی زمانی دوره یک

  .)2000هاین،  و گیولی( است زمان طول در کاري محافظه در درجه تغییر منفی، نشانگر

 سهام بازده و سود رابطه معیار . 3

 زمـانی  در غیرعملیـاتی  سـود  ها، شـامل  دارایی ارزش در تغییرات دارند تمایل سهام بازار قیمت

 هـاي  زیـان  کـه  کنـد  مـی  بینـی  پـیش  کـاري  محافظـه  .افتنـد  مـی  اتفاق تغییرات این که شود منعکس

. شـود  مـی  مـنعکس  زودتـر  غیرعملیـاتی  سـودهاي  و شوند می ثبت موقع به حسابداري غیرعملیاتی

 دوره یـک  در را غیرعملیـاتی  هـاي  سـود، زیـان   و سـهم  بـازده  کـه  کند می بینی پیش ،)1997(باسو

رحمـانی و  (کنـد   مـی  منعکس سود از زودتر را غیرعملیاتی سود سهم بازده ولی ؛کنند می گزارش

  ).1392علی آبادي،
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از  را مـالی  گزارشـگري  اسـت  کوشیده اخیر سال هاي در مالی حسابداري استانداردهاي هیات

اري، حسـابد  بنیـادي  مفـاهیم  2  شـماره  بیانیـه . بکشـاند  طرفـی  بی سوي به و سازد دور کاري محافظه

نشـانگر   8 شـماره  بیانیـه  در آن گذاشـتن  کنـار  ولـی  بـود؛  داده هشدار کاري محافظه کاربرد درباره

 ).2011تیلور،  و راچ(است  مالی گزارشگري استانداردگذاران دیدگاه در با اهمیتی دگرگونی

 و مـالی  گزارشـگري  بـراي  طرفـی،  بـی  سـوي  بـه  حرکـت  کـه  باورند این بر پژوهشگران برخی

 بررسـی  ایـن،  وجـود  بـا ). 2008واتـز،   و الفونـد  ،2003واتـز، (بود  خواهد زیانبار العاتکیفیت اط

 و مـالی  گزارشـگري  کیفیـت  کـاري،  محافظـه  اسـت  ممکـن  کـه  دهـد  می نشان پژوهشگرانی دیگر

 ).2009 همکاران، و گیگلر ،2006 ورچیا و گیواي(کند  را خدشه دار اطالعات کیفیت

  کاري در ایران هاي مرتبط با محافظه پژوهش. 7

مالی  درگزارشگري کاري و محافظه اطالعاتی تقارن عدم بین  رابطه ،)1387(رضازاده و آزاد 

 و مثبت  رابطه از ها حاکی پژوهش آن .را مورد بررسی قرار دادند 1385تا  1381هاي  طی سال

 در دهش کاري اعمال محافظه سطح و گذاران سرمایه بین اطالعاتی تقارن عدم میان معنادار

کاري در حسابداري  بررسی رابطه بین محافظه ،)1388(کردستانی و حدادي. بود مالی هاي صورت

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق  86، شامل 1387تا  1386و هزینه سرمایه را طی بازه زمانی 

ه انسانی نتیجه پژوهش نشان دهنده این بود که بین سرمایرا مورد آزمون قرار دادند،  بهادار تهران

ها و محافظه کاري  بر مبناي عدم تقارن زمانی سود رابطه منفی وجود دارد  براساس پرتفوي شرکت

ارزش بازار  به ارزش دفتري سهام،  کاري بر مبناي نسبت و همچنین بین هزینه سرمایه و محافظه

 بین بطهرا با بررسی ،)1388(کردلر و شهریاري ابراهیمی. رابطه مثبت معناداري وجود دارد

هاي  تهران طی سال بهادار اوراق بورس در) سیاسی فرضیه( کاري محافظه و سیاسی هاي هزینه

 و منفی رابطه یک کاري با محافظه گذاري سرمایه شدت و اندازه دریافتند که بین ،1385تا  1381

یخی و مشا. دارد وجود مثبت رابطهکاري،  محافظه با دولتی مالکیت و صنعت در رقابت درجه بین

طی  سود توزیع و پایداري بر حسابداري ،کاري محافظه تأثیر در پژوهشی ،)1388(همکاران

 با همزمان سود مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که پایداري ،1385تا  1379هاي  سال

 بین رابطه بررسی) 1389(کنگرلوئی و بایزیدي .یابد می کاهش کاري محافظه میزان افزایش

 هاي شرکت مالی در گزارشگري محافظه کاري با سازمانی تعهد و اجتماعی مسئولیت پذیري

 اوراق بورس در شده شرکت پذیرفته 115 هاي  توسط داده تهران بهادار اوراق بورس شده پذیرفته

نتایج نشان داد  . را مورد آزمون قرار دادند 1387 -1381 زمانی  دوره در تهران بهادار



 کاري محافظه براي دهندگی قدرت توضیح بیشترین داراي ،شرکت اجتماعی ريپذی مسئولیت

 مشروط کاري محافظه سطح تغییرات و مالی در پژوهشی تأمین ،)1390(پورحیدري و غفارلو .است

 هایی نتایج نشان داد شرکت را مورد بررسی قرار دادند؛ 1388تا  1380هاي  در سال  حسابداري 

 نه و مالی تأمین دوره در نه انتظار، خالف بر کنند، می مالی تأمین ندمدتبل هاي بدهی ازطریق که

، )1391(مجتهدزاد و فرشی. دهند نمی کاهش را مشروط کاري محافظه سطح ،آن از قبل دوره در

 در مدیران گذاري سرمایه تصمیمات و حسابداري کاري محافظه رابطه بررسی در پژوهشی با عنوان

 از 1388تا 1387تهران طی دوره زمانی  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت

 در تقارن عدم معیار بینشرکت به این نتیجه رسیدند که  99 شده حسابرسی مالی هاي صورت

 .دارد وجود منفی  رابطه آتی سودآوري با کاري محافظه گیري اندازه براي هنگام به شناسایی

کاري و هزینه سرمایه سهام  فیت افشا بر رابطه بین محافظهتاثیر کی ، )1391(ایزدي نیا و مقصودي

 .مورد بررسی قرار دادند 1389تا  1382در بازه زمانی  شرکت؛ 90را با استفاده از اطالعات عادي 

 ،کاري و کیفیت افشا اطالعات  با هزینه سرمایه سهام عادي نتایج پژوهش نشان داد بین محافظه

 دارند،کیفیت افشا اطالعات پایینی  هایی که ین در شرکتهمچن. رابطه معکوس وجود دارد

انصاري و همکاران . کاري اهرمی مناسب براي کاهش هزینه سرمایه سهام عادي است محافظه

 تعهدي، اقالم بر مبتنی سود مدیریت بر کاري محافظه تاثیر در پژوهشی با عنوان بررسی ،)1392(

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت رد سود مدیریت وسطح کلی سود واقعی مدیریت

 هاي تهران طی سال بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 135شامل اي  تهران در نمونه

 سود مدیریت و کاري محافظه میان منفی رابطه یک به این نتیجه دست یافتند که ؛1390 تا 1385

  مثبت اي رابطه سود واقعی مدیریت و کاري افظهمح میان و اي منفی رابطه تعهدي، اقالم بر مبتنی

 محافظه و افشا کیفیت بین رابطه در پژوهش خود ،)1392(رحیمیان و ابراهیمی میمند  .وجود دارد

 مربوط هاي داده از پژوهش در این .تهران را مورد مطالعه قرار دادند بهادار اوراق بورس در کاري

 .بهره گرفتند 1389- 1384زمانی دوره در تهران بهادار اقاور بورس در شده پذیرفته شرکت 102 به

 و معنادار و منفی رابطه اختیاري تعهدي اقالم سطح و افشا کیفیت بین نتایج حاکی از آن بود که

 داد نشان نتایج چنین هم. دارد وجود معنادار و مثبت رابطه مشروط کاري محافظه و افشا کیفیت بین

فخاري و  .یابد می کاهش نامشروط محافظه کاري میزان طالعات،ا افشاي کیفیت افزایش با که

 بر تعهدي اقالم کیفیت و کاري محافظه اثر در پژوهشی تحت عنوان بررسی ،)1392(رسولی 

 قرار آزمون مورد  را 1388تا  1385 هاي سال طی شرکت، 111 هاي گذاري، داده سرمایه کارایی

 افزایش را ها شرکت گذاري سرمایه کارایی کاري، محافظه نتایج آزمون نشان داد که اعمال ؛ دادند



خداداي . ندارد وجود معناداري ارتباط گذاري سرمایه کارایی و تعهدي اقالم کیفیت میان اما داده

 191 سود را براي اطالعاتی محتواي بر کاري محافظه و بودن موقع به ، تاثیر)1392(و همکاران 

مطالعه  کردند، نتایج بررسی 1388 تا1380  زمانی دوره طی ن،تهرا بورس در شده پذیرفته شرکت

 محتواي از دارند، قرار سود بودن موقع به از باالیی سطح در که هایی شرکت ،دهم می ها نشان آن

 سود در را باالیی کاري محافظه که هایی شرکت که حالی در ؛برخوردارند باالتري سود اطالعاتی

در پژوهش  ،)1392(رحمانی و علی آبادي .دارند تري پایین سود اتیاطالع محتواي کنند، می لحاظ

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 106کاري،  محافظه گذاري خود با عنوان  قیمت

 بازده بین پژوهش نتایج اساس بر را مورد آزمون قرار دادند، 1388 تا 1383 طی دوره تهران

 تعدیالت براي اي رابطه ولی دارد؛ وجودر خطی معنا داري رابطه غی سود و خبر سهام غیرمنتظره

 یک با مقایسه در نقدي هاي جریان در منفی شوك نشد و همچنین به ازاي یک مشاهده سنواتی

مهرآذین و عباس نژاد  .شد شناسایی جاري سود در کل شوك از تري بزرگ سهم مثبت، شوك

 هاي ، داده عادي سهام سرمایه هزینه بر افشا و کاري محافظه در پژوهش خود با عنوان اثر ،)1392(

 را1388تا 1384زمانی دوره براي تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 70 به مربوط

رابطه  وجود گویاي ها  از پژوهش آن هاي قراردادند، یافته رگرسیونی تحلیل و تجزیه مورد

 رابطه  ،داد نشان ها یافته دیگر، سوي از. دارد ایهسرم هزینه و کاري محافظه بین معنادار و معکوس

 رابطه بررسی نتایج براین، افزون. باشد می معکوس معناداري صورت به نیز سرمایه هزینه و افشا بین

 افشا، کفایت عدم شرایط در دو این رابطه که کرد مشخص سرمایه، هزینه و کاري محافظه بین

در پژوهشی ارتباط بین استهالك حسابداري و  ،)1392(بهارمقدم و ساالري  .یابد می افزایش

کارانه استهالك در ارائه اطالعات نهایی طی بازه  اسنهالك اقتصادي و نقش گزارشگري محافظه

نتایج پژوهش نشان داد بین استهالك حسابداري  .را مورد بررسی قرار دادند 1389الی  1380زمانی

اما ارتباط بین استهالك و جریان هاي  ؛وجود ندارد و جریان هاي نقدي جاري ارتباط معناداري

 غیرعادي بازده و کاري محافظه رابطه ،)1392(بولو و فالح برندق . نقدي آتی منفی و معنادار است

 قلمرو در تقارن اطالعاتی عدم هاي مدل نقش بر تاکید با اولیه عمومی هاي سهام عرضه مدت کوتاه

 بازده و کاري محافظه بین رابطه داد نتایج نشان  .ی قرار دادندرا مورد بررس 1391 تا 1382 زمانی

با  دیگر، عبارت به. باشد می معکوس و معنادار اولیه عمومی هاي عرضه سهام مدت کوتاه غیرعادي

 تقارن عدم کاهش با و یافته افزایش شده ارائه اطالعات تاییدپذیري کاري، محافظه میزان افزایش

 این مدت کوتاه غیرعادي بازده اولیه، عمومی هاي عرضه فرایند در درگیر بین ذینفعان اطالعاتی

 در مدت کوتاه غیرعادي بازده و کاري محافظه بین رابطه طرف دیگر، از. یابد می کاهش سهام



 تقارن عدم پایین سطح با هاي شرکت به اطالعاتی نسبت تقارن عدم باالي سطح با هاي شرکت

 و حسابرسی موسسه تغییر بین رابطه ،)1393(ان و عبدي پور ملکی .است تر قوي اطالعاتی،

 با تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت محافظه کارانه سودهاي گزارشگري

را  1389-1384 زمانی دوره طی تهران بهادار اوراق در بورس شده پذیرفته شرکت 36 اطالعات

 موسسه تغییر بین معنادار و مستقیم رابطه وجود از حاکی تحقیق نتایج .مورد بررسی قرار دادند

 بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت کارانه محافظه گزارشگري سودهاي و حسابرسی

 موجب حسابرسی موسسه تغییر که است این بیانگر تحقیق هاي یافته ،مجموع در. است تهران

 اوراق بورس در شده پذیرفته هاي تشرک شده گزارش در سودهاي کاري محافظه سطح افزایش

   .شود می تهران بهادار

 مالی کارایی و کاري محافظه بین ارتباط بررسی پژوهشی،در  ،)1393(ستایش و روستا 

 برتر براساس ها کارایی پوششی داده تحلیل وسیله به تهران بهادار اوراق بورس بازار هاي شرکت

 بین که آن بود بیانگر نتایج . د آزمون قرار دادندرا مور 1390 تا 1381 هاي سال طی شرکت 123

 ترکیبی و زیانی و سود کاري محافظه لحاظ از کارایی در نمرات پایین و باال حد با هاي گروه

 تأثیر در پژوهش خود به بررسی ،)1393(پور و تاج الدینی  خدامی. ندارد وجودتفاوت معناداري 

 اساس نقد، بر وجه نگهداري به گرایش و ها شرکت الیم تأمین ه شیو بر حسابداري کاري محافظه

تا  1385 هاي سال طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت فصلی هاي داده

 به گرایش که بود آن از حاکی نتایج .پرداختند براي هر شرکت زمانی سري شیوه به، 1390

 کاري محافظه با هاي شرکت و داشته اطالعات مطابقت تحریف دیدگاه با نقد وجه نگهداري

 بین چه اگر بر این، عالوه. دارند گرایش نیز بیشتري نقد وجه نگهداري به بیشتر، حسابداري

 کل معناداري از دارد؛ وجود معناداري رابطه مالی تأمین هاي شیوه و حسابداري کاري محافظه

 بررسی امکان ها، شرکت در مالی مینتأ براي بدهی از تر بیش استفاده علت به اما برخوردار بوده؛

  .نداشت وجود رابطه نوع

 بازار ارزش بر کاري محافظه اثر در پژوهش خود،  بررسی ،)1393(میاوقی و الهی رودپشتی 

 تا 1385 زمانی دوره طی شرکت 94 ،در این پژوهش. نگهداري شده را بررسی کردند نقد وجه

 داد نشان نتایج  .شدند  انتخاب تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت از بین 1391

 .دهد می افزایش را شده نگهداري نقد وجه در اضافی ریال یک ارزش بازار کاري، محافظه که

 در محافظه کاري حسابداري و حسابرس تصدي دوره بین رابطه ،)1393(وکیلی فرد و مران جوري

 نشان پژوهش فرضیه آزمون نتایج .العه قرار دادندمورد مط 1389تا 1385ایران را طی بازه زمانی 



 مطالعه مورد هاي شرکت کلیه در کاري حسابداري محافظه و حسابرس تصدي دوره بین داد که

در پژوهشی با عنوان  بیش اطمینانی  ،)1393(رامشه و مالنظري  .دارد وجود معناداري مثبت رابطه

مورد بررسی قرار را  1391 تا  1378بازه شرکت طی  62مدیریت و محافظه کاري حسابداري، 

دادند، نتایج حاکی از آن بود که بین محافظه کاري شرطی و غیرشرطی با بیش اطمینانی مدیریت 

 عملکرد بر مدیریتی احتیاط تأثیر ، )1393(هاشمی و همکاران  .اي منفی و معنادار وجود دارد رابطه

 آزمون نتایج .را بررسی کردند 1391تا  1382اي ه اري را در سالحسابد کاري محافظه و عملیاتی

 سود حاشیه و ها دارایی بازده بر مثبت تأثیر داراي مدیریتی احتیاط داد که نشان پژوهش هاي فرضیه

 نتایج. شود می حسابداري کاري محافظه کاهش موجب ،مدیریتی وجود احتیاط و است عملیاتی

 رابطه سهام، صاحبان حقوق بازده و مدیریتی احتیاط بین که است آن حاکی از همچنین پژوهش

  . ندارد وجود معناداري

در پژوهشی با عنوان تاثیر مالیات بر درآمد و حسابداري ) 1393(مهرانی و سیدي 

نتایج حاکی   .را مورد بررسی قرار دادند 1390تا 1381شرکت طی بازه زمانی  76کارانه،  محافظه

با این  .وجود دارد تري رابطه قوي ها محافظه کاري در شرکتاز آن بود که بین مالیات ابزاري و 

واعظ و . مشاهده نشد اي رابطه ها کاري در این شرکت بین مالیات تشخیصی و محافظه، حال

 کاري محافظه بین ارتباط بر مالکیتی ساختار در پژوهشی با عنوان تاثیر ،)1393(رشیدي باغی 

 براي تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي گذاري، شرکت سرمایه کارایی و حسابداري

 کاري محافظه بین که داد نشان پژوهش نتایج .مورد بررسی قرار دادند1390تا 1384 زمانی دوره

 ارزش به نسبت گذاري سرمایه بودن تر بزرگ حالت هر دو در گذاري سرمایه کارایی و حسابداري

؛ داخلی سرمایه خالص ارزش به نسبت گذاري هسرمای تر بودن کوچک و داخلی سرمایه خالص

 سطوح به توجه با گذاري سرمایه کارایی و کاري محافظه بین ارتباط اما دارد؛ وجود رابطه معناداري

 در مقطعی انحراف ،)1394(سجادي و همکاران  .نگردید تایید مدیریتی و مالکیت نهادي مالکیت

 از استفاده شرطی با کاري محافظه بررا  أثیر آنت و عملیاتی نقد هاي جریان زمانی تقارن عدم

مورد  1390 تا 1384 هاي سال در تهران بهادار اوراق بورس در شده شرکت پذیرفته 120 هاي داده

 تقارن عدم شد داده نشان خوب، و بد اخبار به توجه با این پژوهش آزمون قرار دادند، در

 و رشد عمر، اندازه،( شرکت عمر چرخه ايمتغیره با طور مقطعی به عملیاتی نقد هاي جریان

 کاري محافظه شرکت، عمر چرخه اولیه مراحل در داد نشان نتایج . دارد تفاوت) اي سرمایه مخارج

 حد از بیش اطمینان تأثیر بررسی در پژوهش خود به ،)1394(پور و همکاران خدامی  .است بیشتر

 شرکت 197رونی پرداختند به همین منظور بی نظارت گرفتن نظر در کاري، با محافظه بر مدیریت



، مورد آزمون قرار 1391 تا 1383 زمانی دوره طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

 هر بر مدیریت، حد از بیش اطمینان براي کار رفته به هاي مقیاس از یک هر نتایج نشان دادگرفتند؛ 

نمازي و  .گذارد می عنادارم منفی اثر نامشروط و مشروط کاري محافظه نوع دو

نقدشوندگی  و مالی گزارشگري در کاري محافظه بین در پژوهش خود رابطه، )1394(پور کاشانی

 این در .را مورد مطالعه قرار دادند تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هاي شرکت سهام

، 1390تا 1379مانی ز دوره در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 106 ،جهت

 مستقیم معیارهاي و کاري محافظه بین مطالعه، دوره در داد نشان هاي پژوهش یافته .بررسی شدند

و  کاري محافظه بین و مثبت رابطۀ نسبی ریالی عمق و معامالت نسبی حجم نقدشوندگی شامل

سهام،  شخریدوفرو پیشنهادي قیمت نسبی و مطلق شکاف مانند نقدشوندگی معکوسِ معیارهاي

اثر محافظه  شده، تعدیل تعیین ضریب به توجه با داد نشان نتایج همچنین. دارد وجود منفی رابطه

 بیشتر معیارهاي اطالعاتی به نسبت معامالتی روزهاي تعداد ویژه به معامالتی، معیارهاي بر کاري

  .است

ري پیش بینی و در پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر دشوا ،)1394(یوسف زاده وشریفی پور  

اطالعات مالی مربوط  کاري و خطاي پیش بینی مدیریت؛ تامین مالی خارجی بر رابطه بین محافظه

نتایج پژوهش حاکی از . کردندآوري  جمعرا  1393تا 1381دوره زمانی در شرکت بورسی  147به 

سود تشدید بینی  کاري بر خطاي پیش آن بود که هنگام تامین مالی خارجی، تاثیر منفی محافظه

هاي  کاري در شرکت رابطه بین انواع مالکیت نهادي و محافظه ،)1394(سرلک و کلوانی  گردد می

و اطالعات  1392تا  1383ساله  10پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را، در بازه زمانی 

الکیت نهادي نتایج  حاکی از آن بود که بین م ی قرار دادند؛شرکت را مورد بررس 39مربوط به 

گذاري  کاري، مالکیت نهادي وابسته با افق سرمایه گذاري  بلند مدت و محافظه مستقل با افق سرمایه

گذاري  و نیز مالکیت نهادي با افق سرمایه هیچ گونه رابطه معناداري کاري بلندمدت و محافظه

پژوهش خود با  در ،)1394(قالیباف اصل و همکاران . کاري وجود ندارد کوتاه مدت و محافظه

بوررس را شرکت پذیرفته شده در  80هاي  پذیري مالی، داده کاري شرطی و انعطاف عنوان محافظه

پذیري مالی  کاري شرطی و انعطاف نتایج پژوهش نشان داد میان محافظه مورد مطالعه قرار دادند؛

  . رابطه  معناداري وجود ندارد

کاري  کاري سود و محافظه ان رابطه محافظهدر پژوهشی تحت عنو) 1394(کردستانی و خلیلی 

هاي  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 80هاي مربوط به  ترازنامه، داده

هاي مورد  ها نشان داد براي کلیه دوره نتایج پژوهش آن ؛مورد بررسی قرار دادندرا  1390تا  1384



کاري اقالم تعهدي با  کاري سود و محافظه هکارانه نیست و بین محافظ سود محافظه، بررسی

هاي نقدي عملیاتی با  کاري جریان کاري ترازنامه رابطه منفی وجود دارد، همچنین محافظه محافظه

 عملیاتی هاي دارایی خالص بین رابطه) 1394(برزنده و قاسمی  .کاري ترازنامه رابطه ندارد محافظه

 130 هاي داده این پژوهش انجام براي. رار دادندحسابداري را مورد پژوهش ق کاري محافظه و

مورد  1390تا 1386 هاي سال زمانی بازه در تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت

 در سرمایه هاي دارایی خالص بین که بود آن از حاکی پژوهش هاي تجربی یافته آزمون قرار دادند،

 رابطه یک کاري محافظه و غیرجاري عملیاتی ايه دارایی همچنین بین و کاري محافظه و گردش

 با ها دارایی بازده و رشد اهرم، بین که داد نشان این، نتایج بر عالوه. دارد وجود منفی و معنادار

  . وجود دارد منفی و معنادار رابطه یک کاري محافظه

 در اريحسابد کاري محافظه بر مدیره هیأت هاي ویژگی بررسی ،)1394(مهربانی و همکاران 

 روش به شرکت 115هاي  را به وسیله داده تهران بهادار اوراق بورس شده در پذیرفته هاي شرکت

 از حاکی پژوهش هاي یافته .مورد آزمون قرار دادند 1391 الی 1388هاي  سال براي غربالگري

 وظفم غیر و مدیره رئیس هیات و عامل مدیر وظیفه دوگانگی بین معنادار و مستقیم رابطه وجود

 معنادار و مستقیم عدم رابطه و مدیره، هیات غیرموظف اعضاي درصد و مدیره هیات رئیس بودن

 با عامل مدیر مدت تصدي و مدیره هیأت اعضاي مالی تخصص و مدیره هیأت اندازه بین

کاري در  نقش دیدگاه حسابداري محافظه) 1394(زلقی و بیات  .باشد می حسابداري کاري محافظه

شرکت پذیرفته شده در بورس  76هاي  ها داده آن .ینگی را مورد بررسی قرار دادندمدیریت نقد

حاکی از  به دست آمد،شواهد را آزمون کردند؛  1391تا 1384هاي  سال طیاوراق بهادار تهران 

همچنین بین . وجود دارد ارتباط معناداري کاري و مدیریت نقدینگی آن بود که بین محافظه

 ،بنابراین. ابداري و گرایش به پس انداز رابطه منفی و معنادار مشاهده گردیدکاري در حس محافظه

ها کاهش  د در دسترس شرکتکاري افزایش یابد وجه نق ها اظهار داشتند هرچه میزان محافظه آن

تاثیر  ،)1394(پورزمانی و منصوري . گردد به عبارتی دیدگاه سیستم اطالعاتی تایید می یابد و می

بر هزینه سرمایه سهام عادي مورد بررسی قرار  را ها کاري و رابطه متقابل آن محافظه کیفیت افشا،

کاري  از میزان تاثیر محافظه ،هاي پژوهش آنان موید آن بود که با افزایش کیفیت افشا دادند، یافته

ي و کار نتیجه پژوهش از منظر تئوري قراردادي محافظه. شود بر هزینه سرمایه سهام عادي کاسته می

 و کاري محافظه بین رابطه ،)1394(اردکانی و ابرقوئی. تئوري عدم تقارن اطالعاتی قابل تبیین است

 این نتایج ژوهش خود مورد بررسی قرار دادند؛اولیه را در پ عمومی هاي عرضه گذاري قیمت کمتر

 .اولیه هاي عمومی عرضه گذاري قیمت کمتر و حسابداري کاري محافظه بین داد که نشان بررسی



 گذاري قیمت وکمتر حسابداري کاري محافظه بین وجود ندارد و ارتباط معناداري ارتباط

  .تر نیست نمایان باالتراست؛ اطالعاتی تقارن عدم که زمانی ،اولیه عمومی هاي عرضه

 بر حسابداري کاري محافظه اثرگذاري بر مازاد نقد وجه تأثیر ،)1394(ایزدي نیا و طباطبایی  

مورد آزمون  1391تا  1387شرکت طی بازه زمانی 88هاي  سهام را با استفاده از داده ودس پرداخت

 وجه با هاي شرکت در سهام سود پرداخت بر کاري محافظه که نشان داد پژوهش نتایج .قرار دادند

 سطح در مازاد نقد وجه با هاي شرکت در اما. دارد و معناداري منفی تأثیر باال سطح در مازاد نقد

 وجه همچنین .ندارد ارتباط معناداري سهام پرداخت سود بر معناداري تأثیر کاري محافظه ایین،پ

 معناداري سهام تأثیر سود پرداخت بر کاري محافظه اثرگذاري میزان بر باال، سطح در مازاد نقد

ا ت 1380کاري ، در بازه زمانی به بررسی اثر ریسک بر محافظه ،)1394(ابراهیمی و شمس  .دارد

بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار میان ریسک غیرسیستماتیک و  ،نتایج پژوهش. پرداختند 1390

بررسی تاثیر ساز و کار راهبري  ،)1395(پرندین و همکاران . باشد کاري حسابداري می محافظه

الی  1388شرکت طی سال هاي  125کاري مشروط را با استفاده از اطالعات  شرکتی بر محافظه

هاي راهبري شرکتی  مورد بررسی قرار دادند، نتایح حاصل شده نشانگر این بود که مکانیزم 1392

بررسی اثر سیاست پولی بر ) 1395(کامیابی و مهلبانی . کاري مشروط تاثیر مثبت دارد بر محافظه

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق  کاري حسابداري و اعتبار تجاري در شرکت رابطه بین محافظه

مورد آزمون قرار  1393تا  1387هاي  شرکت طی سال 70ادار تهران را با استفاده از اطالعات به

کاري حسابداري بر اعتبار تجاري تاثیر مستقیم و معناداري دارد و  دادند، نتایج نشان داد محافظه

 کاري حسابداري بر اعتبار تجاري را تاثیر محافظه ،همچنین نتایج نشان داد که سیاست پولی

بررسی تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین  ،)1395(واعظ و درسه . کند تضعیف می

هاي پذیرفته شده در بورس  کاري حسابداري و خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت محافظه

مورد آزمون  1393تا  1384شرکت در بازه زمانی  99هاي  دار تهران با استفاده از دادهاوراق بها

تاثیر منفی و  ،نتایج این پژوهش گویاي آن است که تخصص حسابرس در صنعت ؛دندقرار دا

کاري حسابداري تاثیر  معناداري بر محافظه کاري دارد و تخصص حسابرس در صنعت و محافظه

  . منفی و معناداري بر خطر سقوط آتی سهام دارند

ه بر رابطه بین مدیریت کاران در پژوهشی تاثیر حسابداري محافظه ،)1395(بندریان و همکاران 

شرکت را  195هاي تلفیقی  سود و گزارشگري مالیاتی متهورانه را مورد بررسی قرار دادند و داده

جویی مالیاتی،  نتایج نشان داد مطابق فرضیه صرفه ؛آزمون کردند 1392تا  1385در بازه زمانی 

همچنین  .کنند ت استفاده میمدیران از اقالم تعهدي براي کمتر کردن و به تعویق انداختن مالیا



باعث کمتر نشان دادن مالیات و  .کارانه نیز از طریق کنترل و شناسایی کمتر سود حسابداري محافظه

 در پژوهشی با عنوان تأثیر ،)1395(زاده  محمدي و نقی .شود در نتیجه به تعویق انداختن آن می

شرکت در  112حسابداري،  کاري فظهمحا مدیریتی و مالکیت بین ارتباط بر نمایندگی هاي هزینه

 هاي هزینه آن است که گویاينتایج پژوهش  را مورد بررسی قرار دادند؛ 1391ا ت1386بازه زمانی 

ناظمی  .ندارد تاثیر معنادار حسابداري کاري محافظه با مدیریتی مالکیت بین رابطه بر نمایندگی

هاي  بینی مدل کاري بر توان پیش بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و محافظه ،)1395(اردکانی 

نتایج پژوهش حاکی از این بوده  هاي عصبی را مورد برسی قرار داد؛ ورشکستگی مبتنی بر شبکه

بینی  ارتقاي صحت پیش برکاري،  متغیرهاي حاکمیت شرکتی و محافظه کردناست که اضافه 

   .فاقد اثر استهاي عصبی  عملکرد مالی در مدل هاي مبتنی بر شبکه

 مختلف سطوح در سود مدیریت ارزیابی ،در پژوهش خود ،)1395(وي شیري و همکاران موس

 1382(  ساله یازده دورة یک براي بنفورد قانون از استفاده با گذاران  نهادي سرمایه و کاري محافظه

 دي،گذاران نها سرمایه افزایش ها نشان داد با نتایج مطالعه آنرا مورد بررسی قرار دادند؛ ) 1392 تا

 گذاران نهادي، سرمایه کوتاه مدت افق تواند می امر این ریشه که یابد می افزایش سود مدیریت

 سود در دستکاري انگیزه زیاد و مدیریت و نهادي گذاران سرمایه بین مدارانه سیاست هاي تبانی

محافظه  میزان سطوح مختلف که بود آن از حاکی پژوهش نتایج همچنین. باشد مدیران توسط

 کاري محافظه ، تأثیر)1395(افالطونی و همکاران . ندارد تأثیري سود مدیریت بر اري،ک

 بورس در شده پذیرفته هاي شرکت در مؤسسات مالی و ها بانک از مالی تأمین میزان بر حسابداري

شرکت را مورد بررسی قرار  138داده هاي ، 1393تا 1384تهران طی بازه زمانی  بهادار اوراق

 حجم نامشروط، و مشروط کاري محافظه افزایش با که حاکی از آن بود پژوهش ایج نت ؛دادند

و  ها بانک دیگر، بیان به .یابد می افزایش مالی مؤسسات و ها بانک از ها دریافتی شرکت تسیهیالت

 از باالتري درجه که دارند بیشتري تمایل هایی شرکت به وام اعطاي به مالی، مؤسسات

   . کنند مالاع را کاري محافظه

 سود اطالعاتی محتواي و کاري در پژوهش خود  با عنوان محافظه ،)1395(تاالنه و کاظمی 

را مورد بررسی  1391تا  1382 زمانی دوره در تهران بهادار اوراق بورس از شرکت 167 هاي داده

رابطه  بداريحسا سود اطالعاتی محتواي کاري و محافظه بین که  قرار دادند و به این نتیجه رسیدند

 هاي مدل دهندگی توضیح توان باال، کاري سطح محافظه در که معنا این بهمعکوسی وجود دارد؛ 

 سطح و سهامدار بازده بین همچنین،. است کمتر کاري پایین محافظه با مقایسه در بازده و قیمت

ی کامیابی و نورعل. شد مشاهده معکوس ها، رابطه توسط شرکت شده اعمال کاري محافظه



 مدیریت و اطالعات عدم تقارن بین رابطه بر حسابداري کاري محافظه میانجی اثر بررسی، )1395(

مورد را  1393تا  1389تهران طی دوره  بهادار اوراق بورس پذیرفته شده در هاي شرکت در سود

سود را کاري تمام تاثیر عدم تقارن اطالعات بر مدیریت  نتیجه نشان داد محافظه ؛بررسی قرار دادند

اثر بین عدم تقارن اطالعات بر مدیریت سود   کاري بر رابطه جذب کرده و اصطالحاً محافظه

  . دارد میانجی کامل 

حسابداري  کاري محافظه و حسابرس اقتصادي در پژوهشی وابستگی ،)1396(جهانشاد و آزاد 

 هاي شرکت از شرکت 100 در 1392 تا 1387 سال از ساله 6 دوره یک زمانی شامل دوره طی را

 میانداد  نشان پژوهش نتایجتهران مورد آزمون قرار دادند؛  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته

احمدي و  .دارد وجود اي منفی رابطه حسابرس اقتصادي وابستگی و حسابداري کاري محافظه

 اريک محافظه برآوردهاي در تجمعی سوگیري اثر بررسی در پژوهش خود به ،)1396(همکاران 

 پذیرفته هاي شرکت در پژوهش این نیکوالیو پرداختند، و کوتاري بال، مدل از با استفاده شرطی

 آمده به دست نتایج که شد اجرا 1394 تا 1379 هاي سال طی تهران اوراق بهادار بورس در شده

نیکالوي،  و کوتاري ، بال مدل بر مبتنی شرطی کاري محافظه برآوردهاي که بود آن از حاکی

را  خوب اخبار بودن هنگام به مدل این شود می موجب و داشته قرار تجمعی سوگیري تأثیر تحت

 تفاوت به برآوردکردن بیشتر به نتیجه در کند، برآورد بیشتر را بد اخبار بودن هنگام به و کمتر

  .می شود منجر سود بر خوب و بد اخبار تأثیر بودن هنگام

  گیري نتیجهبحث و . 8

در مفـاهیم  . یکی از خصوصیات کیفی مرتبط با محتواي اطالعـات مـالی اسـت    ”يکار محافظه“

” احتیـاط   “کاري یـا همـان   محافظه ،نظري گزارشگري مالی پیوست استانداردهاي حسابداري ایران

اي از مراقبـت کـه در اعمـال     احتیـاط عبـارت اسـت از کـاربرد درجـه     : گونه تعریف شده اسـت  این

تر از  ها بیش اي که درآمدها یا دارایی به گونه ؛یط ابهام مورد نیاز استقضاوت براي برآورد در شرا

کاري واکنشـی اسـت محتاطانـه نسـبت بـه       محافظه. تر از واقع ارائه نشود ها یا بدهی کم واقع و هزینه

تـري   نیست؛ وهر چه ابهام و ریسک بیشنیازي کاري  ابهام، اگر ابهام وجود نداشته باشد، به محافظه

براي بهیود کیفیت گزارشگري مالی، . کاري وجود دارد تري به محافظه شته باشد، نیاز بیشوجود دا

ــذیري نامتقــارن   ــذیري و نقــش تاییدپ ــع برخــی ) کــاري محافظــه(بازشــناختن اهمیــت تاییدپ در رف

نمـایی سـود و    کـاري احتمـال بـیش    محافظـه . مشکالت، از جمله مشکل نمایندگی، امري مهم است

هاي به موقعی براي بررسی وجـود   کاري نشانه محافظه. دهد تصفیه را کاهش میپرداخت سود سهام 

. کنـد  و اقـدامات الزم فـراهم مـی   ) در صـورت وجـود  (هاي داراي خالص ارزش فعلی منفـی   پروژه



هـا را کـاهش    نمـایی سـود و خـالص دارایـی     هاي دعاوي حقوقی ناشی از بیش ینهکاري، هز محافظه

هـا و سـود، موجـب کـاهش      نمـایی خـالص دارایـی     کاري با کـم  محافظهافزون بر این، . خواهد داد

صـورت   بررسـی جـامعی   هـاي داخلـی   تالش شـد از پـژوهش   ،بنابراین. شود ارزش فعلی مالیات می

عناوین مختلفـی   این، با وجود. پژوهش مورد بررسی قرار گرفت 50بیش از  ،به همین منظور. پذیرد

 ایـن  شود ت و به پژوهشگران توصیه میوهش قرار نگرفته اسوجود دارد که هنوز مورد بررسی و پژ

هـاي خـدماتی،    تکاري به تفکیک شرک بررسی محافظهعناوین را مورد بررسی قرار دهند؛ از جمله 

در انتها باید به این موضـوع اشـاره   . کاري براي صنایع مختلف بررسی محافظه بازرگانی و تولیدي و

هـاي   جامعی از پـژوهش  صورت دادند تاحاضر تمام تالش خود را که نویسندگان مقاله  شود، با این

بـه طـور حـتم برخـی از     بررسی جامعی صورت پذیرد؛  کاري حسابداري در ایران، مرتبط با محافظه

اند که بـه دلیـل عـدم امکـان دسترسـی و سـایر        هاي مرتبط با این مفهوم در ایران انجام شده پژوهش

  .ه نشده استدر مقاله به آن اشار ،ها محدودیت
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 کمتـر  و کاري محافظه بین رابطه). 1394. (محمد ابرقوئی، ساالري سعید، اردکانی، سعیدا .30
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 کـاري  محافظـه  و نهادي مالکیت انواع بین رابطه). 1394. (داود کلوانی، نرگس، سرلک، .32
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 اوراق بـورس  در شـده  پذیرفتـه  هـاي  شرکت در تجاري اعتبار و حسابداري کاري محافظه
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 43-60 صص  ،20شماره حسابداري، پژوهش فصلنامه ها، شرکت مالی
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 بهـادار  اوراق بـورس  در شـده  پذیرفتـه  هـاي  شرکت کارانه محافظه سودهاي گزارشگري

 .157-173 صص ،41 رهشما مالی، حسابداري تجربی مطالعات فصلنامه تهران،
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 بهـادار  اوراق بـورس  در شـده  پذیرفتـه  هاي شرکت در حسابداري کاري محافظه بر رهمدی
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 تجربـی  هـاي  پـژوهش  عصـبی،  هـاي  شـبکه  بـر  مبتنـی  ورشکسـتگی  هـاي  مـدل  بینـی  پیش
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