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Abstract
Purpose: The present stuudy aims at investigating the relationship between unconditional conservatism and bankruptcy
risk and the moderating role of cash on this relationship.
Methodology: The method of the present study is descriptive-correlation. With this end in view, in the present study,
Beaver and Ryan’s (2000) model was used to measure unconditional conservatism and Altman’s (1968) model, which
provides a range of bankruptcy probabilities, was used to measure bankruptcy risk. This study also attempts to investigate
the moderating role of cash on the relationship between unconditional retention and bankruptcy risk. For this purpose,
samples consisting of 140 companies were systematically selected over a period of ten years during the years 1389-1389
and were analyzed using the logistic model for panel data.
Findings: The results of the study suggested that unconditional conservatism increases the risk of corporate bankruptcy,
but no evidence was found concerning the relationship between the interactive variable of unconditional conservatism
and cash that might lead to corporate bankruptcy risk.
Originality/Value: According to research, conservatism can help reduce the risk of bankruptcy. Therefore, in addition
to the benefit of shareholders from this issue at the macroeconomic level can also be useful.
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مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی

نوع مقاله :پژوهشی

بررسی نقش تعدیل کننده نگهداشت وجه نقد در رابطه بین محافظهکاری غیرشرطی و
ریسک ورشکستگی
*1

اسماعیل اقدامی

2

 ،صادق یوسف نژاد ،1مائده پنداشته

 1گروه حسابداری ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران.
 2موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی قدیر لنگرود ،لنگرود ،ایران.

چکیده

آن دو میباشد.
روششناسی پژوهش :روش پژوهش حاضر توصیفی -همبستگی است .در این پژوهش برای اندازهگیری محافظهكاری غیرشرطی از الگوی
بیور و رایان ( )2000و برای اندازهگیری ریسک ورشکستگی از مدل آلتمن ( )1968استفاده شده است .همچنین در این پژوهش سعی شده
است تا نقش تعدیلگری نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین محاظهكاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی نیز بررسی شود .به منظور كنترل
اثرات جانبی نیز متغیرهای ارزش بازار سهام ،بازده داراییها ،هزینه تحقیق و توسعه ،گردش دارایی ،سود سهام تقسیمی ،ارزش بازار به دفتر
و لگاریتم قیمت سهام نیز وارد مدل شدهاند .سپس ،نمونهای متشکل از  140شركت بطور سیستماتیک طی یک دوره زمانی ده ساله طی
سالهای  1398-1389انتخاب شدند و با استفاده از مدل لجستیک برای دادههای تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان میدهد كه محافظهكاری غیرشرطی رابطه مثبت و معناداری با ریسک ورشکستگی شركت دارد ،به عبارت دیگر
در شركتهای دارای محاظه كاری غیرشرطی احتمال ورشکستگی در آنها بیشتر است .درخصوص نقش تعدیلی نگهداشت وجه نقد بر
رابطه بین محاظهكاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی ،شواهدی دال بر معناداری متغیر تعاملی نگهداشت وجه نقد و محافظهكاری
غیرشرطی با ریسک ورشکستگی شركت یافت نشد.
اصالت/ارزش افزوده علمی :بر اساس نتایج پژوهش ،محافظهكاری میتواند به كم كردن ریسک ورشکستگی كمک كند .لذا عالوه بر
انتفاع سهامداران از این موضوع در سطح اقتصاد كالن نیز میتواند مفید واقع شود.
کلیدواژهها :محافظهكاری غیرشرطی ،نگهداشت وجه نقد ،ریسک ورشکستگی.

 -1مقدمه
منبع اطالعاتی اكثریت فعاالن بازار سرمایه ،گزارشهای مالی منتشره از جانب شركتها میباشد كه به صورت دورهای در اختیار عموم
قرار میگیرد و مبنای تصمیمگیریهای سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل برای خرید و فروش و سرمایهگذاری در بازار سهام میباشد (جنسین
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مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار  ،1401صفحه82-95 :

هدف :هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین محافظهكاری (غیرشرطی) با ریسک ورشکستگی و تأثیر نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین

و مك لینگ .)1976 ،1در شرایط نبود شفافیت كامل در گزارشگری مالی ،مدیران قادر به پنهان نمودن اخبار بد مربوط به شركت هستند و
به نظر میرسد كه اطالعات منفی درون یک شركت ذخیره خواهد شد .با این وجود ،یک محدودیت برای مدیران از لحاظ میزان اخبار
بدی كه میتوانند جذب كنند و به طور موفقیتآمیزی پنهان كنند ،وجود دارد .این محدودیت به این دلیل است كه اگر در یک زمان خاص،
مقدار اخبار بد جمعآوری شده به یک آستانه و یا حد مشخص و ویژهای برسد ،از آن به بعد ادامه پنهان نمودن آنها یا بسیار پرهزینه بوده
و یا به طور كلی غیرممکن خواهد شد .زمانی كه جمعآوری اخبار بد به آخرین نقطه (نقطه سرازیری) برسد ،همه آنها به طور ناگهانی
انتشار یافته و منجر به ورشکستگی یکباره شركت میشود (ثقفی و معتمدی فاضل.)2016 ،2
گزارشگری محافظهكاری مالی به گزارش به موقع زیان و اخبار بد درآمد نسبت به گزارش سود و اخبارخوب سود اشاره میكند (باسو،3
 .)2009انتظار میرود كه محافظهكاری حسابداری به واسطه وجود اطالعات ،بر پیشبینی ریسک ورشکستگی تأثیرگذار باشد.
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محافظهكاری به دو نوع غیرشرطی و شرطی قابل تقسیم است .محافظهكاری غیرشرطی منعکسكننده روشهای گزارشگری محافظهكارانه
مالی است كه بطور مداوم در طی چندین دوره اعمال میشود ،در حالی كه محافظهكاری مشروط بر روی گزارشهای مالی متمركز است
ً
كه باعث شناسایی به موقع اخبار بد در مقابل اخبار خوب سود میشود؛ بنابراین این دو نوع محافظهكاری از طرق كامال متفاوتی بر ریسک
ً
ورشکستگی تأثیر میگذارد .اولی مخصوصا در ایجاد الیهها و دیگری در كاهش عدم تقارن اطالعاتی بین بنگاهها و صاحبان سهام ،بسیار
ریسک ورشکستگی نشان میدهد .از یک سو ،گیگلر و همکاران )2009( 5به طور تحلیلی استدالل میكنند كه محافظهكاری حسابداری

باعث شکست پروژههای سرمایهگذاری میشود ،همچنین ژانگ )2008( 6بیان میكند كه محافظهكاری باعث عدم انجام تعهدات مربوط

به بدهی میشود ،هر دو این موارد نشان میدهد كه گزارش محافظهكارانه ریسک ورشکستگی را افزایش میدهد.
از سوی دیگر ،مطالعات دیگر نشان میدهد كه محافظهكاری حسابداری ریسک ورشکستگی را كاهش میدهد .به عنوان مثال ،بیدل و
همکاران ( )2020نشان دادند كه محافظهكاری حسابداری با كاهش عدم تقارن اطالعاتی به كاهش ریسک ورشکستگی كمک میكند.

گائو )2013( 7بیان میكند محافظهكاری باعث افزایش قدرت چانهزنی در اخذ تسهیالت میشود و احمد و همکاران )2002( 8و
ویتنبرگ-مورمن )2008( 9نشان میدهند كه محافظهكاری باالتر باعث اخذ اعتبار با هرینه كمتر و به تبع آن با كاهش ریسک همراه است.
همچنین شركتهایی كه بیشتر محافظهكاری حسابداری را به كار میگیرند ،نسبت به شركتهایی كه كمتر محافظهكارند ،سودآوری آتی
بیشتری دارند (اسدی و همکاران.)2013 ،10
وجود نقدینگی در شركت و نقش اطالعاتی محافظهكاری به بهبود وضعیت شركت و كاهش ریسک ورشکستگی آن میانجامد .درک منافع
وجود نقدینگی و گزارشگری محافظهكارانه توسط طرفین قرارداد ،به شركت اجازه نگهداری نقدینگی را میدهد .از اینرو محافظهكاری در
حسابداری باعث ترو یج حفظ نقدینگی میشود و به شركت در صرفهجو یی بیشتر كمک میكند ،همچنین افزایش نقدینگی و داراییهای
دارای نقدشوندگی باال ،موجب افزایش ظرفیت شركت در بازپرداخت و مذاكره مجدد در مورد بدهیها و در نتیجه موجب كاهش ریسک
ورشکستگی میشود (بیدل و همکاران .)2020 ،همانطور كه مشاهده میشود ،ارتباط بین محافظهكاری حسابداری با ریسک ورشکستگی
در پژوهشهای مختلف متفاوت بوده و نوع و چگونگی روابط آنها همچنان مورد توجه میباشد .بنابراین هدف پژوهش حاضر تاثیر
محافظه كاری غیرمشروط بر ریسک ورشکستگی شركتها میباشد .در پژوهش حاضر ،همچنین در جهت تبیین مطلوبیت محافظهكاری
حسابداری برای شركتهایی كه نشانههایی از ورشکستگی در آنها مشاهده میشود و تمایالت تأمینكنندگان سرمایه این شركتها برای
اعمال محافظهكاری بیشتر ،بررسی نقش نگهداشت وجه نقد در رابطه بین محافظهكاری و ریسک ورشکستگی نیز مورد بررسی قرار
میگیرد.
این پژوهش از آن جهت حائز اهمیت است كه اثبات وجود رابطه بین محاظه كاری و ریسک ورشکستکی میتواند در زمینه های مختلفی
از قبیل مسائل برخواسته از نمایندگی ،عدم تقارن اطالعاتی بین استفاده كنندگان آگاه و ناآگاه ،احقاق حقوق ذینفعان عمده ،هزینههای
استقراض و هزینههای سرمایه اثر بگذارد .بنابراین ،پژوهش حاضر به منظور پاسخگویی به این سؤالها بنا شده است كه ،آیا بین
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كارآمد است (بیدل و همکاران .)2020 ،4با این حال ،شواهد موجود پیشبینیهای مختلفی راجع به ارتباط بین گزارش محافظهكارانه و

محافظهكاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی ارتباط معنیداری وجود دارد؟ و آیا نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین محافظهكاری غیرشرطی
و ریسک ورشکستگی تأثیر معناداری دارد؟

 -2مبانی نظری
 -2-1محافظهکاری
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محافظهكاری یکی از ویژگیهای برجستهی گزارشگری مالی است كه در سالهای اخیر به خاطر رسواییهای مالی (در شركتهایی مانند

انرون و وردكام) ،توجه بیشتری را به خود جلب نموده است (آزاد و عمارلو .)2013 ،1هر یک از شركتها دارای مشخصات خاص خود
هستند كه در گزارشهای مالی آنها منعکس میشود .به عنوان مثال ،نگرش نسبت به حسابداری و برنامهریزی مالی میتواند نماینده
خصوصیات شركتهای محافظهكار یا دارای گرایش در روند محافظهكارانه حسابداری در گزارشهای مالی باشد .همچنین اگر یک شركت
ً
دارای مدیریت نسبتا محافظهكارانه و عملیات مالی باشد ممکن است در گزارش حسابداری و دادههای خود در حسابهای مالی آن
تشخیص محافظهكارانهتری داشته باشد.چنین شركتی دارای مشخصات محافظهكارانه است (كوا و سی .)2016 ،2همچنین شركتهایی كه

اقدامی و همکاران /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار  ،1401صفحه82-95 :

در گزارشهای مالی ،محافظهكاری كمتری دارند تجربه كمتری در فعالیتهای سرمایهگذاری پس از شروع بحران در مقایسه با شركتهایی

كه محافظهكارانهتر هستند ،دارند (باالكریشنان و همکاران .)2016 ،3در این راستا ،به نظر میرسد وجود رویههای محافظهكارانه در
ً
گزارشگری مالی شركتهای رو به ورشکستگی ،اهمیت و ضرورت بیشتری دارد ،زیرا كه اوال ،در این گونه شركتها حجم اخبار بد در
ً
مقایسه با سایر شركتها بیشتر است كه در نتیجه مدیران تالش بیشتری در جهت پنهان نمودن اخبار بد خواهند نمود و ثانیا ،لزوم حفظ
منابع مالی شركت از طریق كم نمایی سود و داراییها ،بیشتر میشود (صالح نژاد و همکاران.)2014 ،
بر اساس مطالعه الفوند و واتز ،محافظهكاری به عنوان سازوكاری راهبردی ،انگیزهها و تواناییهای مدیریت را برای تسریع در افشای اخبار
خوب و تأخیر در افشای اخبار بد محدود میكند .به نظر آنها محافظهكاری به واسطه الزام به قابلیت تأییدپذیری نامتقارن برای شناسایی
سودها و زیانها  ،منجر به تسریع در شناسایی اخبار بد به عنوان زیان نسبت به اخبار خوب به عنوان سود میشود .این موضوع ،انگیزههای
مدیران را برای عدم افشای اخبار بد و تسریع در افشای اخبار خوب محدود میكند .در نتیجه اخبار بد نسبت به اخبار خوب غیرقابل تأیید،
به گونهای به هنگامتر وارد بازار میشود؛ به عبارت دیگر ،انتظار میرود كه حسابداری محافظهكارانه از انباشت اخبار بد در داخل شركت
جلوگیری كرده و از اینرو ،احتمال ورود ناگهانی توده اخبار بد به بازار را كاهش دهد (ملکیان و قاسمی.)2014 ،4
 -2-1-1محافظهکاری شرطی
محافظهكاری شرطی را میتوان آن نوع از محافظهكاری دانست كه توسط استانداردهای حسابداری الزام شده است .این نوع از محافظهكاری
برای اولین بار توسط باسو ( )1997به عنوان جنبه مهمی از محافظهكاری مطرح شد .انگیزه اصلی از این نوع محافظهكاری ،خنثی كردن
انگیزههای مدیران برای گزارشگیری اطالعات حسابداری دارای جانبداری رو به باال (در مواقعی كه رویدادهای نامناسب اتفاق افتاده)
میباشد .محافظهكاری شرطی یعنی شناخت به موقع زیان در صورت وجود اخبار بد و نامطلوب و عدم شناخت سود در مواقع وجود اخبار
خوب و مطلوب .برای مثال ،رویههایی نظیر قاعده تمام شده یا ارزش بازار ،حذف سرقفلی درپی انجام آزمون كاهش ارزش و شناسایی
نامتقارن زیانهای احتمالی در مقابل سودهای احتمالی ،از این نوع هستند .به طور كلی اصول حسابداری كاهش (ناشی از اخبار بد) درباره
موجودی كاال ،سرقفلی و زیانهای احتمالی را ایجاب میكنند ،اما شناسایی افزایش (ناشی از اخبار خوب) را منع میكنند .باسو ()1997
بیان میدارد محافظهكاری شرطی به دلیل شناسایی سریعتر اخبار بد (زیانها) نسبت به اخبار خوب (عدم تقارن زمانی شناسایی سود)
حاوی اطالعات جدید می باشد .به این نوع محافظهكاری ،محافظهكاری سود و زیانی ،محافظهكاری گذشتهنگر یا پس رویدادی،
محافظهكاری وابسته به اخبار و عدم تقارن زمانی سود نیز میگویند (قربانی و همکاران.)2013 ،5
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محافظهكاری شرطی یا عدم تقارن زمانی سود ،شناخت به موقع اقالم صورت سود و زیان ،یکی از شاخصهای به موقع بودن گزارشگری
مالی به شمار میرود .تمركز برسود حسابداری به این دلیل است كه معیاری تاثیرگذار در تصمیمگیری استفادهكنندگان است (بال و
همکاران .)2013 ،1محافظهكاری شرطی انگیزههای مدیران و توانایی آنان برای بیش از واقع اظهار كردن و پنهان كردن بر بد سرمایهگذاران

را محدود و به نوبه خود باعث كاهش ریسک سقوط قیمت سهام میشود (كیم و ژانگ .)2016 ،2در نتیجه انگیزه اصلی محافظهكاری

شرطی ،خنثی كردن تمایل مدیران برای انتشار اطالعات مساعد در شرایطی است كه رویداد نامساعد رخ داده باشد .محافظهكاری شرطی
را محافظهكاری پس رویدادی مینامند و علت نامگذاری آن وابسته بودنش به اخبار است (قائمی و همکاران.)2014 ،3
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 -2-1-2محافظهکاری غیرشرطی
محافظهكاری غیرشرطی آن نوع از محافظهكاری است كه توسط استانداردهای حسابداری الزام نگردیده است .انگیزه اصلی برای
محافظهكاری غیرشرطی ،سختی ارزیابی داراییها و بدهیهاست .این نوع از محافظهكاری از بکارگیری آن دسته از رویههای حسابداری
ناشی میشود كه سود را به گونهای مستقل از اخبار اقتصادی جاری ،میكاهد .در محافظهكاری غیرشرطی در هنگام شناسایی داراییها
برخالف محافظهكاری شرطی ارزش دفتری داراییها كمتر از میزان واقع نشان داده میشود .كمتر از واقع نشان دادن داراییها را میتوان
حتی در صورتی كه جریانهای نقدی آتی مورد انتظار آنها مثبت باشد ،عدم شناسایی سرقفلی و دیگر داراییهای نامشهودی كه در داخل
واحد تجاری ایجاد شدهاند ،استفاده از روش فایفو در مقابل الیفو برای محاسبه تمام شده موجودیها و یا استفاده از روش استهالک
سریعتر در سالهای ابتدایی خرید از این نوع است .این محافظهكاری ،محافظهكاری ترازنامهای ،محافظهكاری آیندهنگر یا پیش رویدادی
و محافظهكاری مستقل از اخبار نیز خوانده شده است (قربانی و همکاران .)2014 ،بنابراین محافظهكاری غیرشرطی از ارائه بیش از واقع
سود حسابداری جلوگیری میكند و مانع از افزایش ادعای ذینفعان شركت نسبت به داراییها میگردد .این موضوعات باعث میشود تا
كیفیت و اعتبار گزارش های مالی افزایش یابد و موسسات مالی میل بیشتری برای اعطای اعتبار به این گروه از شركتها داشته باشند

(ایشیدا .)2014 ،4محافظهكاری غیرشرطی در شركته ای با اندازه باال ،اهرم باال و رشد پایین و به خصوص شركتهایی كه دارای
محدودیت مالی و یا سطح اعتباری پایینی هستند ،وجود دارد (ایزدینیا و طباطبائی.)2017 ،5
به طور كلی محافظهكاری شرطی و غیرشرطی از طریق افزایش ذخایر نقدی و شفافیت اطالعاتی به كاهش ریسک ورشکستگی در
شركتها كمک میكند .زمانی كه ریسک ورشکستگی افزایش می یابد تقاضای تامین كنندگان سرمایه شركت و حسابرسان برای اعمال
سطح بیشتری از محافظهكاری در گزارشگری مال ،افزایش میبابد (بیدل و همکاران.)2020 ،
 -2-2ریسک ورشکستگی

براساس تئوری و شواهد مالی ،ورشکستگی به وضعیتی اطالق میشود كه سطح وجه نقد نگهداری شده شده جهت رفع نیازهای ضروری،
ناكافی و نامناسب باشد .به عبارت دیگر ایفای تعهدات برای پردات بدهیها ،منابع مالی نقدی مورد نیاز میباشد كه در صورت عدم
كفایت منابع شركت به سوی ورشکستگی پیش خواهد رفت (بیدل و همکاران.)2020 ،
اهمیت ورشکستگی در آن است كه عوارض و آثار منفی آن ،تنها دامنگیر تاجر شركت ورشکسته نمیشود ،بلکه بسته به وسعت دامنه
فعالیت تاجر یا شركت تجارتی ،اشخاص ثالث و طلبکاران و طرفهای معامله با تاجر یا شركت نیز از آن متضرر میشوند و گاه در صورت
گستردگی فعالیت شركت ،به ورشکستگیهای دیگر و بیکار شدن كارگران و كارمندان آن ها نیز میانجامد و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد
كشور به بار میآورد .ورشکستگی شركتها به طور معمول بر نقدینگی بازار سرمایه و توسعه اقتصاد موثر است (صالحی و بذرگر،6
 .)2015در زمان ورشکستگی ،بانکها معموال اعتباردهی به شركتهای ورشکسته را كاهش داده و در ازای وامی كه به شركتها میدهند،
بهره باالتری را برای جبران ریسک اضافی درخواست میكنند .به صورت مشابه ،موسسات سرمایه گذاری همچون صندوقهای
بازنشستگی و شركتهای بیمه ،خرید سهام را كاهش داده بیشتر به روی اوراق قرضه بانکها یا بازارهای مشابه آن اقدام میكنند ،این فرایند
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شناسایی سریعتر زیان اقتصادی نسبت به سود دانست .برای مثال ،شناسایی بدون درنگ مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه به عنوان هزینه

در نهایت به كاهش نقدینگی در بازارهای سرمایه ،افزایش هزینه سرمایه شركتها و كاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد (روزاوشان و
حمیدیان .)2014 ،1بنابراین ورشکستگی زمانی رخ میهد كه شركت زیانهای دائمی و جدید داشته یا توانایی بازپرداخت بدهی هایی را

كه فراتر از داراییهای آن است ،نداشته باشد (خواجوی و امیری .)2012 ،2بنابراین ،پیشبینی بحران مالی شركتها یکی از حوزههای
اساسی در تحقیقات مالی بوده است .توانایی پبسبینی بحران مالی برای خود شركتها ،سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل و مقررات گذاران
بازار سهام است (آلیفا.)2014 ،3
روند ورشکستگی شركتها در ایران ،یک فرآیند تدریجی و بلندمدت نیست ،بلکه شركتها تحت تاثیر نوسانات اقتصادی و متغیرهای

86

سیاسی ،در كوتاهمدت ،دچار ورشکستگی میگردند .از مهمترین دالیل ورشکستگی در ایران ،میتوان به نوسانات اقتصادی اشاره كرد .در
شرایط متغیر اقتصادی ایران و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری كه ذینعان را با عدم اطمینان عمده و احتماالت متعددی مواجه نموده
است ،بررسی تاثیر چرخه تجاری بر پایداری الگوهای پیشبینی ورشکستگی كه در آن هم نسبتهای مالی و هم شرایط اقتصاد كالن در
نظر گرفته میشود ،از اهمیت بسزایی برخوردار است و در پیشبینی هر چه صحیحتر ورشکستگی كمک میكند (خلیفه سلطانی و
اسماعیلی.)2014 ،4

اقدامی و همکاران /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار  ،1401صفحه82-95 :

 -2-3رابطه محافظهکاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی

شواهد موجود پیشبینیهای مختلفی راجع به ارتباط بین گزارش محافظهكارانه و ریسک ورشکستگی نشان میدهد .نتایج پژوهش های

سوگیارتو و فاچروروزی ،)2018( 5گیگلر و همکاران ( )2009ژانگ ( )2008و ابراهیمی و همکاران )2016( 6به نوعی بیانگر رابطه
مستقیم بین محافظه كاری و ورشکستگی میباشد .ایشان بیان میدارند محافظه كاری باعث شکست پروژههای سرمایهگذاری و عدم انجام
تعهدات بدهی شده و آشتگی مالی و بحران مالی خود نیز بطور مضاعف سبب محافظه كاری بیشتر به منظور پنهان نمودن اخبار بد شركت
میشود.
از سوی دیگر ،مطالعات دیگر نشان میدهد كه محافظهكاری حسابداری ریسک ورشکستگی را كاهش میدهد .به عنوان مثال ،بیدل و
همکاران ( ، )2020گائو ( )2013و احمد و همکاران ( )2002و ویتنبرگ-مورمن ( )2008نشان میدهند كه محافظهكاری باالتر باعث
كاهش عدم تقارن اطالعاتی ،اخذ اعتبار با هرینه كمتر و به تبع آن با كاهش ریسک همراه است .همچنین شركتهایی كه بیشتر محافظهكاری
حسابداری را به كار میگیرند ،نسبت به شركتهایی كه كمتر محافظهكارند ،سودآوری آتی بیشتری دارند (اسدی و همکاران.)2013،
همانطور كه مشاهده میشود ،ارتباط بین محافظهكاری حسابداری با ریسک ورشکستگی در پژوهشهای مختلف متفاوت بوده و نوع و
چگونگی روابط آنها همچنان مورد توجه میباشد.
 -2-4نقش نگهداشت وجه نقد در رابطه بین محافظهکاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی

محافظه كاری حسابداری یکی از و یژگیهای قدیمی و فراگیر در حسابداری مالی و ورشکستگی نیز جزئی از ماهیت تجارت است .شواهد
نشان میدهد كه محافظهكاری حسابداری ،با كاهش سود خالص و خالص داراییها و تسریع در شناسایی زیان ،در صورت عدم وجود
نقدینگی كافی خطر ورشکستگی را افزایش میدهد .بنابراین محافظه كاری حسابداری میتواند با افزایش داراییهای نقدی و كاهش
مدیریت سود ،به كاهش خطر ورشکستگی كمک كند (بیدل و همکاران.)2020 ،
مطالعات گذشته ،ارتباط مثبت بین محافظهكاری حسابداری و داراییهای نقدی را نشان میدهد .كرشنهیتر و راماكریشنان )2010( 7به
طور تحلیلی نشان دادند هنگامی كه جریانات نقدی آتی با خطر مواجه میشوند ،محافظهكاری حسابداری موجب نگهداشت در وجوه نقد

احتیاطی میشود .واتس )2003( 8استدالل میكند كه محافظهكاری ،مخارج نقدی را برای پاداشهای مبتنی بر عملکرد ،سود سهام و
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مالیات ،كاهش میدهد یا به تعو یق میاندازد .هوی و همکاران )2012( 1نیز دریافتند كه محافظهكاری میتواند با انعقاد شرایط قراردادهای
مالیمتر با تامینكنندگان و مشتریان ،پرداختهای نقدی را كاهش دهد.
این اثر افزایشدهنده نقدی محافظهكاری حسابداری ،با تسهیل در خدمات بدهی و قابلیت مذاكره مجدد شركت ،خطر ورشکستگی را
كاهش میدهد .از آنجا كه ورشکستگی در نهایت شرط عدم كفایت نقدینگی است ،افزایش وجه نقد ،خدمات بدهی را تسهیل میكند و
اگر خالص جریانهای نقدی برای ایفای تعهدات بدهی كافی باشد ،شركتها میتوانند بدون ورود به ورشکستگی واقعی ،بهطور نامحدود
فعالیت كنند .كمپبل و همکاران )2008( 2یبان میكنند كه داراییهای نقدی خطر ورشکستگی در افقهای مختلف پیشبینی را كاهش

میدهد .داراییهای نقدی افزایش یافته نیز سرمایهگذاریهای ناچیز را كاهش میدهد  ،به خصوص هنگامی كه شركتها در تسو یه

بدهیها با مشکل مواجه میشوند (هارفورد و همکاران .)2014 ،3این امر به نوبه خود جریان نقدی عملیاتی آینده را افزایش میدهد و
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اعتقاد صاحبان سهام در توانایی شركت در بازپرداخت بدهیها را افزایش میدهد  ،بنابراین مذاكره مجدد و تجدید ساختار بدهی تسهیل
میشود و این امر مانع تشکیل پروندههای ورشکستگی میشود ( بركوویچ و ایسریل1998 ،4؛ پروتی و اسپیر .)1993 ،5اندرسون و
كارورهیل )2012( 6نیز استدالل میكنند كه نگهداشت وجه نقد ،منافع سهامداران را تامین می كند ،حتی اگر این كار مشکالت نمایندگی

مربوط به وجوه نقد را تشدید كند .با استفاده از این شواهد ،پیشبینی میشود كه محافظهكاری حسابداری با افزایش داراییهای نقدی،

 -3پیشینه پژوهش
بیدل و همکاران ( )2020در پژوهشی به بررسی رابطه بین محافظهكاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در نمونه بزرگی از شركتهای
پذیرفته شده در بورس آمریکا پرداختند .نتایج پژوهش حاكی از این بود كه محافظهكاری موجب كاهش ریسک ورشکستگی میشود.
همچنین وجه نقد در رابطه بین محافظهكاری حسابداری و ریسک ورشکستگی نقش تعیینكنندهای دارد.
داییی و یانگ )2015( 7به بررسی تأثیر محافظهكاری بر اعتبار تجاری و سیاستهای پولی پرداخته ،به این نتیجه دست یافتند كه سطح
محافظهكاری باال در یک سیاست پولی قوی موجب دستیابی به سطح اعتبار تجاری بیشتری میشود.
آدموال و موسز )2017( 8پژوهشی را با عنوان «محافظهكاری حسابداری و ارزش سهام سهامداران :شواهد از نجریه» به انجام رساندند.
نتایج پژوهش ایشان نشان داد كه یک رابطه مثبت و معنادار بین محافظهكاری حسابداری و ارزش سهام سهامداران وجود دارد.
لنوكس و كوثر )2017( 9پژوهشی را با عنوان «برآورد ریسک و محافظهكاری حسابرس» به انجام رساندند .نتایج پژوهش ایشان نشان
داد كه احتمال صدور بند تداوم فعالیت در گزارش حسابرس و نیاز انصراف از كار حسابرسی ،در شرایطی كه ریسک برآورد ورشکستگی
باالتر باشد بیشتر است ،همچنین در این شرایط ،حسابرس حقالزحمه بیشتری از صاحبکار دریافت خواهد كرد.

سوگیارتو و فاچروروزی ( )2018پژوهشی را با عنوان «عامل تعیینكننده محافظهكاری حسابداری در شركتهای تولیدی در اندونزی» به
انجام رساندند .نتیجه پژوهش ایشان نشان داد كه آشفتگی مالی و اهرم مالی میتواند باعث افزایش عملکرد محافظهكاری حسابداری
شود .در حالی كه مالکیت مدیریتی میتواند عملکرد محافظهكاری حسابداری را كاهش دهد.

ابراهیمی و همکاران ( )2016در پژوهشی به «بررسی اثر بحران مالی بر محافظهكاری» پرداختند .نتایج پژوهش ایشان نشان داد كه در
ً
شرایط بحران مالی میزان محافظهكاری شركتها تغییر مینماید و معموال مدیران جهت مقابله با بحران مالی میزان محافظهكاری را افزایش
میدهند.
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ریسک ورشکستگی بعدی را كاهش دهد.

صیادی و مطلوبی ) 2017( 1در پژوهشی به بررسی «ریسک ورشکستگی و بررسی ارتباط بین محافظهكاری حسابداری و شركتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداختند .نتایج پژوهش ایشان نشان داد كه بین محافظهكاری و ریسک ورشکستگی طبق مدل
آلتمن و مدل زاوگین در بازار سرمایه ایران ارتباط معکوس و معنادار وجود دارد .همچنین نتایج مقایسهای حاصل از دو مدل نیز نشان داد كه
رابطه بین محافظهكاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل آلتمن و زاوگین قویتر از رابطه بین محافظهكاری نامشروط و این دو
مدل میباشد.

جعفری دهکردی )2018( 2در پژوهشی به بررسی «نقش واسطهای اهرم مالی در تأثیر محافظهكاری در حسابداری بر فرصتهای
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سرمایهگذاری شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » پرداختند نتایج نشان داد كه محافظهكاری در حسابداری بر اهرم مالی
شركت تأثیر مثبت و معنیداری دارد و همچنین اهرم مالی شركت بر فرصتهای سرمایهگذاری تأثیر منفی و معنیداری دارد.
امیری و بالژ )2018( 3در پژوهشی به بررسی «رابطه بین محافظهكاری و ریسک ورشکستگی با استفاده از مدل اولسون در شركتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداختند .نتایج پژوهش ایشان حاكی از این مطلب بود كه بین محافظهكاری و ریسک
ورشکستگی با استفاده از مدل اولسون رابطه معنیداری به صورت معکوس وجود دارد.
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یونسی )2020( 4در پژوهشی به بررسی «رابطه بین محافظهكاری حسابداری و ریسک ریسک » پرداخت .نتایج پژوهش ایشان نشان داد
كه بین محافظه كاری حسابداری و ریسک ورشکستگی طبق هر دو مدل آلتمن و مدل زاوگین در بازار سرمایه ایران ارتباط منفی و معنادار
وجود دارد .نتایج مقایسهای حاصل از دو مدل پژوهش نیز نشان داد كه رابطه بین محافظهكاری مشروط و ریسک ورشکستگی طبق دو مدل
آلتمن و زاوگین قویتر از رابطه بین محافظه كاری نامشروط و این دو مدل میباشد.

 -4فرضیهها ،مدل و متغیرهای پژوهش
فرضیههای این پژوهش عبارتند از:
 .1بین محافظهكاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی ارتباط معناداری وجود دارد.
 .2نگهداشت وجه نقد بر رابطه بین محافظهكاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگی تأثیر معناداری دارد.

با توجه به اینکه ،متغیر وابسته در آزمون فرضیهها ،به صورت متغیر مجازی بوده و تنها مقادیر صفر و یک را اختیار میكند ،به منظور برآورد
آزمون فرضیهها از الگوی الجیت (رگرسیون لجستیک) و روش دادههای تلفیقی استفاده میشود .در الگوی الجیت ،برای بررسی قدرت
توجیه رگرسیون ،به جای آماره  R2از ضریب تشخیص مکفادن ،1به جای آماره  Fكه برای بررسی اعتبار كل رگرسیون است ،از آماره نسبت

درستنمایی ) (LRو به جای مقدار

 tمحاسبه شده z ،گزارش میشود ،در نتیجه جهت معنیدار بودن ضرایب مدل از آماره  zو Z-value

استفاده میشود .مدل مربوط به فرضیهها بشرح ذیل است ( :بیدل و همکاران.)2020 ،
()1

𝐵𝑅𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑈𝑁𝐶𝐶𝑂𝑁𝑡−1 + 𝛽2 𝐶𝑎𝑠ℎ𝑡 + 𝛽3 𝐶𝑎𝑠ℎ𝑡 × 𝑈𝑁𝐶𝐶𝑂𝑁𝑡−1 + 𝛽4 𝐵𝑅𝑡−1 + 𝛽5 𝐵𝑅𝑡−2
𝑠𝑠𝑜𝐿 + 𝛽6 𝑙𝑛(𝑀𝑉) + 𝛽7 𝑅𝑜𝐴 + 𝛽8 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛 − 𝑅𝐷 + 𝛽9 𝑇𝑢𝑟𝑛 + 𝛽10 𝐷𝐼𝑉 + 𝛽11
+ 𝛽12 𝑀𝐵 + 𝛽13 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 + 𝜀𝑡 .

در مدل فوق ،BRt ،ریسک ورشکستگی شركت  iدر دوره  ،UNCCONt-1 ،tمحافظه كاری غیرشرطی شركت  iدر دوره :Cash ،t-1
نسبت تغییر در وجه نقد و سرمایهگذاری كوتاه مدت به كل دارایی ، BRt-1،ریسک ورشکستگی یک دوره قبل ، BRt-2 ،ریسک ورشکستگی
دو دوره قبل ،ln(MV) ،لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی ،RoA ،بازده داراییها ،lnten-RD ،نسبت
هزینههای پژوهش و توسعه به كل دارایی ،Turn ،نسبت فروش به كل دارایی ،DIV ،نسبت سود سهام نقدی به كل دارایی ،LOSS ،متغیر
مجازی زیان شركت ،MB ،نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن در پایان سال مالی ، Price ،لگاریتم قیمت پایانی
سهام ، 𝛽 ،عرض از مبدا و ضرایب مدل رگرسیون و 𝜀 خطای مدل رگرسیون میباشد.

Amiri and Belazh
Yunesi

3
4

Sayadi and Matlobi
Jafaridehkordi

1
2

متغیر  Casht * UNCCONt-1جزء متغیر تعاملی هستند كه عملکرد متقابل متغیرهای نگهداشت وجه نقد شركت و محافظه كاری
غیرشرطی را با ریسک ورشکستگی سهام نشان می دهند .الزم به ذكر كه ریسک ورشکستگی یک دوره قبل و ریسک ورشکستگی دو دوره
قبل بعنوان یک متغیر كنترلی در پژوهش بیدل و همکاران ( )2020مورد استفاده قرار گرفته است .در ادامه متغیرهای مدل مذكور ارائه
شده است.
 -4-1متغیر وابسته

ریسک ورشکستگی ( )BRtمی باشد كه برای اندازهگیری آن از مدل آلتمن ( )1968استفاده شده است .مدل آلتمن و متغیرهای آن به

صورت زیر ذكر میشود (دلخوش.)2016 ،1
()2
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𝑍 = 0.717𝑥1 0.847𝑥2 + 3.107𝑥3 + 0.42𝑥4 + 0.98𝑥5 .

 = X1سرمایه در گردش تقسیم بركل داراییها.
 = X2سود یا زیان انباشته تقسیم بر كل داراییها.

 = X4ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تقسیم بر ارزش دفتری كل بدهیها.
 = X5كل فروش تقسیم بر كل داراییها.
در این مدل شركتها به ازای مقادیر كمتر از  1/8برای  Zبه عنوان ورشکسته و به ازای مقادیر بیشتر از  2/99به عنوان غیر ورشکسته
دستهبندی میشوند و برای مقادیر بین  1/8و  2/99دستهبندی خاصی صورت نمیگیرد.
 -4-2متغیر مستقل

محافظهكاری غیرشرطی ( :)UNCCONt-1برای اندازهگیری محافظهكاری غیرشرطی از الگوی بیور و رایان ( )2000استفاده شده است

(شهبازی و مشایخی.)2014 ،2
()2

× (−1).

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

= محافظهکاری غیرشرطی

 -4-3متغیر تعدیلکننده

 :CASHنسبت تغییر در وجه نقد و سرمایهگذاری كوتاه مدت به كل داراییها (بیدل و همکاران.)2020 ،
 -4-4متغیرهای کنترلی

 =𝐵𝑅𝑡−1ریسک ورشکستگی یک دوره قبل.
 = 𝐵𝑅𝑡−2ریسک ورشکستگی دو دوره قبل.
) = ln(MVلگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی.
 = RoAبازده داراییها (نسبت سود خالص به كل داراییها).

Shahbazi and Mashayekhi

2

Delkhosh

1
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 = X3سود قبل از بهره و مالیات تقسیم بر كل داراییها.

 =Inten-RDنسبت هزینههای پزوهش و توسعه به كل دارایی.
 =Turnنسبت فروش به كل دارایی.
 =DIVنسبت سود سهام نقدی به كل دارایی.
 =LOSSمتغیر مجازی زیان شركت.
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 =MBنسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن در پایان سال مالی.
 =Priceلگاریتم قیمت پایانی سهام.

 -5روش پژوهش
اقدامی و همکاران /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار  ،1401صفحه82-95 :

این پژوهش از نوع توصیفی و از حیث هدف ،پژوهشی كاربردی و در حوزه پژوهشهای اثباتی حسابداری است كه بر اساس اطالعات
واقعی بازار سهام و صورتهای مالی حسابرسی شده شركتها به انجام رسیده است .جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش را
شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1389الی  1398تشکیل میدهد و نمونه انتخابی پژوهش نیز شامل
تمام شركتها (به استثنای موسسات و شركتهای مالی و اعتباری) میباشد كه از ابتدای سال  1389در بورس حاضر بوده ،دوره مالی آنها
منتهی به  29اسفند ماه باشد و در طول دوره پژوهش تغییر دوره مالی نداده باشد .همچنین وقفه معامالتی بیش از سه ماه نداشته باشند .با
در نظر گرفتن موارد ذكر شده ،تعداد  140شركت به عنوان نمونه آماری جهت آزمون فرضیهها انتخاب شد .قابل ذكر است با توجه به اینکه
برای محاسبه متغیر ورشکستگی به اطالعات سال  t-2نیاز بود ،برای محاسبه این متغیر از اطالعات سال  1387نیز استفاده شده است .با
ً
توجه به اینکه در این پژوهش از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده است و اصوال در این نوع از رگرسیون ضرورتی بر وجود شرایط
رگرسیون كالسیک وجود ندارد؛ در ادامه بطور مستقیم به نتایج تخمین مدل اشاره می شود.

 -6یافتههای پژوهش
ً
با توجه به اینکه در این پژوهش از مدل رگرسیون لجستیک استفاده شده است و اصوال در این نوع از رگرسیون ضرورتی بر وجود شرایط
رگرسیون كالسیک وجود ندارد؛ در ادامه بطور مستقیم به نتایج تخمین مدل اشاره میشود.
 -6-1آمار توصیفی متغیرها پژوهش

جدول  1آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
در مورد شاخصهای مركزی مهمترین شاخص میانگین است كه نشاندهنده نقطه تعادل و مركز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای
نشان دادن مركزیت دادههاست .همانگونه كه مشاهده میشود ،كمترین میانگین مربوط به متغیر  UNCCONو بیشترین میانگین مربوط
متغیر  MVمیباشد .نتایج بررسی شاخصهای پراكندگی نیز نشان میدهد كه در بین متغیرهای پژوهش بیشترین انحراف معیار مربوط به
متغیر  MBو كمترین انحراف معیار مربوط به متغیر  RDمیباشد .چولگی نیز میزان عدم تقارن منحنی فراوانی را نشان میدهد .اگر ضریب
ً
چولگی صفر باشد ،جامعه كامال متقارن است .ضریب چولگی در رابطه با كلیه متغیرهای پژوهش (به جزء متغیر  )ROAمثبت میباشد كه
حاكی از وجود چوله به راست و تمایل متغیرها به مقادیركوچکتر است و در مورد متغیر  ROAمنفی میباشد كه حاكی از وجود چوله به
چپ و تمایل متغیرها به مقادیر بزرگتر است .همچنین مثبت بودن ضرایب كشیدگی ،حکایت از این مطلب دارد كه توزیع دادهها از توزیع
نرمال بلندتر بوده و دادهها حول میانگین متمركز شده است.

جدول  -1آمار توصیفی متغیرها.
Table 1- Descriptive statistics of research variables.

نماد

میانگین

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

BRt

0.2071

1.0000

0.0000

0.4054

1.4452

3.0888

BRt-1

0.2085

1.0000

0.0000

0.4064

1.4345

3.0580

BRt-2

0.2064

1.0000

0.0000

0.4048

1.4506

3.1044

UNCCON

-0.4945

6.5595

-3.5278

0.5319

2.9052

41.6190

CASH

0.0536

0.8233

0.0000

0.0705

3.94473

28.1930

MV

6.1708

8.7441

4.4006

0.7413

0.5951

3.4353

ROA

0.1156

0.6267

-1.0632

0.1507

-0.4141

8.4154

RD

0.0001

0.0295

0.0000

0.0011

15.7304

340.5255

Turn

0.8809

7.7798

0.0140

0.5585

3.2690

28.1896

DIV

0.0005

0.0186

0.0000

0.0014

6.0562

50.8424

LOSS

0.1192

1.0000

0.0000

0.3242

2.3491

6.5186

MB

2.9250

121.5096

-86.3016

6.1901

2.9559

145.6075

PRICE

3.6578

4.8438

2.6106

0.4098

0.2585

2.5918
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 -6-2نتایج تخمین مدل

نتایج تخمین مدل مربوط به آزمون فرضیهها به روش لجستیک در جدول  2ارائه شده است.
جدول  -2نتایج تخمین مدل.
Table 2- Model estimation results.

متغیر

ضریب

آماره z

Prob

c

1.294142

0.682818

0.4947

UNCCONt-1

0.978592

2.660091

0.0078

CASH

5.275647

-0.278541

0.7811

CASHt * UNCCONt-1

5.377446

1.037961

0.2993

BRt-1

2.021923

7.100092

0.0000

BRt-2

0.607069

2.074527

0.0380

MV

0.209402

1.086062

0.2775

ROA

-28.43537

-9.470765

0.0000

RD

174.9233

1.278740

0.2010

TURN

-4.187980

-9.073810

0.0000

DIV

134.1220

0.741984

0.4581

LOSS

0.051986

0.107921

0.9141

MB

-0.021892

-1.067846

0.2856

PRICE

0.123893

0.278613

0.7805

ضریب تعیین مکفادن= 0.6700

آماره 657.0469 =LR

معیار اطالعاتی آکائیک= 0.3552

احتمال 0.0000 =LR

معیار اطالعاتی شوارتز= 0.4039

همانطور كه از خروجی تخمین مشاهده میشود ،متغیرهای

MB ،LOSS ،DIV ،RD ،MV

و

PRICE
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رابطه معناداری با ریسک

ورشکستگی ( )BRtندارند؛ لذا در ابتدا با استفاده از آزمون متغیر اضافی ( )Redundant Variableبه بررسی این موضوع میپردازیم كه

ً
آیا میتوان این متغیرها را حذف نمود و مجددا معادله را با متغیرهای توضیحی كمتر برآورد نمود .اگر احتمال محاسبه شده كوچکتر از
 0.05باشد ،در آن صورت حذف متغیرها قابل توجیه نیست .نتایج این آزمون در جدول  3ارائه شده است.
جدول  -3آزمون متغیرهای اضافی.
Table 3- Test of additional variables.
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متغیر

Value

Prob

نتیجه

MV

1.175

0.278

حذف متغیر

RD

1.212

0.270

حذف متغیر

DIV

0.528

0.467

حذف متغیر

LOSS

0.011

0.914

حذف متغیر

MB

1.352

0.244

حذف متغیر

PRICE

0.077

0.780

حذف متغیر
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با توجه به اینکه احتمال محاسبه شده بیشتر از  0.05است ،لذا این متغیرها را از مدل حذف كرده و نتایج جدول  4حاصل میآید.
جدول  -4نتایج نهایی تخمین مدل.
Table 4- The final results of the model estimation.

متغیر

ضریب

آماره z

Prob

c

3.048074

0.44549

0.0000

UNCCONt-1

1.036895

0.33849

0.0022

CASH

5.56741

-0.29624

0.7564

CASHt * UNCCONt-1

5.686925

5.16067

0.2705

BRt-1

2.008846

0.28288

0.0000

BRt-2

0.566365

0.28835

0.0495

ROA

-27.7100

2.32757

0.0000

TURN

-4.22032

0.44744

0.0000

ضریب تعیین مکفادن= 0.6672

آماره 953.1142 =LR

معیار اطالعاتی آکائیک= 0.3494

احتمال 0.0000 =LR

معیار اطالعاتی شوارتز = 0.3757

آماره (احتمال) آزمون هاسمر-
لمشو = )0.16( 11.73

همانطور كه نتایج جدول  4نشان میدهد ،متغیر محافظهكاری غیرشرطی با ضریب  1.036و احتمال كوچکتر از  0.05رابطه مثبت و
معناداری با ریسک ورشکستگی دارد ،در نتیجه ،فرضیه اول این پژوهش در سطح اطمینان  95%مورد تأیید قرار میگیرد .در خصوص متغیر
محافظهكاری غیرشرطی با متغیر تعاملی نگهداشت وجه نقد ،با وجود احتمال برآورد شده باالی  ، 5%شواهدی دال بر ارتباط بین این
متغیر با ریسک ورشکستگی شركت یافت نکردیم .در نتیجه فرضیه دوم این پژوهش مورد تأیید قرار نمیگیرد .نتایج پژوهش همچنین نشان
میدهد كه متغیرهای  BRt-1و  ،BRt-2رابطه مثبت و معنادار و متغیرهای  ROAو  TURNرابطه منفی و معناداری با ریسک ورشکستگی شركت
دارند.

 -7بحث و نتیجهگیری
همانطور كه گفته شد هدف این پژوهش بررسی رابطه بین محافظهكاری (غیرشرطی) با ریسک ورشکستگی و نقش تعدیلگری آن با
نگهداشت وجه نقد در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .نتایج این پژوهش نشان داد كه متغیر محافظهكاری
غیرشرطی حسابداری با ضریب  1.036رابطه مثبت و معناداری با ریسک ورشکستگی شركت در سال آتی دارد و فرضیه اول این پژوهش
مورد تائید قرار گرفت؛ به عبارت دیگر نتایج این پژوهش نشان داد كه شركتهایی كه تمایل بیشتری به ارائه گزارشهای حسابداری
محافظهكارانه دارند ،ریسک ورشکستگی در آنها بیشتر است .چنین شركت هایی به منظور حفظ اخبار بد و جذب و حفظ سرمایهگذاریها،

طی دورههای متمادی از گزارشهای حسابداری محافظهكارانهتر استفاده مینمایند .از آنجاییكه طبق مبانی نظری پژوهش ،رابطه منفی
بین محافظهكاری غیرشرطی و ریسک ورشکستگ ی وجود دارد اما نتایج این پژوهش رابطه مثبت بین این متغیرها را نشان میدهد كه این
امر می تواند به دلیل تفاوت در قانون تجارت كشورها و همچنین تفاوت در ساختار مالی شركتها باشد .نتایج این پژوهش یا نتایج
پژوهشهای گیگلر و همکاران ( )2009و ژانگ ( )2008هم راستا میباشد .همچنین به نوعی با نتایج پژوهشهای فروغی ابری و

همکاران )2020( 1در داخل كشور و سوگیارتو و فاچروروزی ( )2018و لنوكس و كوثر ( )2017در خارج كشور مبنی بر اینکه افزایش
خطر ریسک ورشکستگی شركت منجر به افزایش محافظهكاری حسابداری میشود نیز هم راستاست .از سوی دیگر ،نتایج این پژوهش با
نتایج پژوهشهای امیری و بالژ ( )2018و صیادی و مطلوبی ( )2017در داخل كشور و نتایج پژوهشهای بیدل و همکاران ( )2020و

گائو ( )2013در خارج از كشور مبنی بر اینکه محافظهكاری منجر به كاهش ریسک ورشکستگی میشود ،متفاوت است .ایشان معتقدند
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محافظه كاری از طریق كاهش عدم تقارن اطالعاتی و مدیریت سود و پایین آوردن هزینه تأمین مالی منجر به كاهش ریسک ورشکستگی
میشود.
مقایسه نتایج مختلف نشان میهد همانگونه كه برای محافظه كاری حسابداری میتوان نکات مثبتی را درنظرگرفت ،انتقاداتی نیز برآن
متصور است .محافظهكاری میتواند به جای ارزیابی واقع گرایانه ،موجب سوگیری منظمی در گزارشهای مالی شود .در نتیجه همچنان
مقایسه بودن (شامل ،ثبات رویه) تضاد دارد" .انجمن حسابداری آمریکا ( )AAAاستدالل میكند" :تصور نمیشود كه سوگیری بتواند
نیازهای مجموعهای از استفادهكنندگان را برآورد كند ،به منافع سایرین كمک كند یا حتی به آن صدمه نزند" (شماخی و زاهدی.)2014 ،2
بنابراین ،ارتباط بین محافظهكاری حسابداری با ریسک ورشکستگی در پژوهشهای مختلف متفاوت بوده و نوع و چگونگی روابط آنها
بسته به شرایط اقتصادی هر كشور ،سال مورد مطالعه و رویههای سازمانی منحصر بفرد هر شركت در ارائه گزارشهای حسابداری متفاوت
میباشد .محافظه كاری حسابداری هم می توان به عنوان ابزاری برای كاهش ریسک ورشکستگی هم ابزاری برای پنهان نمون آشفتگی
مالی شركت بکار برود.
همچنین طبق نتایج این پژوهش شواهدی دال بر نقش تعدیلی نگهداشت وجه نقد در رابطه بین محافظهكاری غیرشرطی و ریسک
ورشکستگی شركت یافت نشد و فرضیه دوم مورد تائید قرار نگرفت .این امر می تواند ناشی از عدم استفاده بهینه از وجوه نقد در اختیار
شركتها باشد .این نتایج با نتایج پژوهش بیدل و همکاران ( )2020مبنی بر اینکه افزایش وجه نقد در گزارشات محافظهكارانه موجب
كاهش ریسک ورشکستگی میشود متفاوت است.
بررسی نتایج متغیرهای كنترلی در این پژوهش نیز نشان داد كه شركتهایی كه دارای ریسک ورشکستگی هستند ،بر ریسک ورشکستگی
آنها در سال آتی افزوده میشود .همچنین نتایج این پژوهش نشان داد كه افزایش بازده داراییها و نسبت فروش به كل دارایی منجر به
كاهش ریسک ورشکستگی شركت میشود .این نتایج با نتایج پژوهش بیدل و همکاران ( )2020هماهنگ میباشد.
 -7-1پیشنهادات کاربردی

با توجه به نتایج این پژوهش بین گزارشهای محافظهكارانه حسابداری و ریسک ورشکستگی در شركتها رابطه مستقیم و معناداری وجود
دارد؛ بنابراین به سرمایهگذاران و تحلیل گران توصیه میشود كه جهت تصمیمات سرمایهگذاری ،به روشهای ارائه صورتهای مالی توسط
شركتها از جمله اتخاذ شیوههای حسابداری محافظهكارانه در تولید محتوای صورتهای مالی توجه نمایند؛ و این نکته را مدنظر قرار
ً
بدهند كه ارائه گزارشهای مالی محافظهكارانه توسط شركتها لزوما بیانگر وضعیت استقامتی شركت نبوده و ممکن است ناشی از
تصمیمات شركت در پنهان نمودن یا مدیریت اطالعات به منظور ارائه و القای اطالعات مدنظر خود در خصوص وضعیت شركت در
ً
محافل عمومیباشد .همچنین قابل توجه میباشد كه میزان وجه نقد گزارش شده در صورتهای مالی محافظهكارانه لزوما تائید یا ردی بر
ریسک ورشکستگی شركتها نبوده و در هنگام ارزیابی شركتها باید به متغیرهای بیشتری توجه نمایند .به مدیران شركتهایی كه
نشانههای ورشکستگی در آنها مشاهده میشود نیز توصیه میشود با اعمال سطح مناسبی از محافظهكاری مالی در خصوص اقدامات

Shamakhi and Zahedi
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Foroughi Abri

1

ررسی نقش تعدیل کننده نگهداشت وجه نقد در رابطه بین محافظهکاری غیرشرطی و ر یسک ورشکستگی

كه هیئت استانداردهای حسابداری مالی اشاره میكند" ،محافظهكاری با ویژگیهای كیفی مهم ،از قبیل بیان صادقانه ،بیطرفی و قابل

. خود را از سرمایهگذاری در پروژههای سودآور محروم ننمایند،سرمایهگذاری خود تصمیمگیری نمایند و با اعمال محافظهكاری بیش از حد
 پیشنهاد برای پژوهشهای آتی-7-2

: موضوعات زیر پیشنهاد میشود،به منظور انجام پژوهشهای آتی
.بررسی نقش محافظهکاری حسابداری در کنترل و نظارت بر تصمیمات سرمایهگذاری مدیران
.بررسی تأثیر محافظهکاری حسابداری بر شیوه تأمین مالی شرکتها و گرایش به نگهداشت وجه نقد
.بررسی تأثیر محافظهکاری بر کیفیت اطالعات مالی
،میتوان موضوع پژوهش حاضر را در صنایع مختلف مورد بررسی قرار داد و انتظار میرود با توجه به تفاوت ماهیت فعالیت شرکتها در صنایع مختلف

−
−
−
−
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