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  چکیده
ها تبییناین پردازد. میدر حسابداري کاري هاي محافظهتبییندالیل و این نوشتار، به بیان 

 تبیین) 4و  ،مالیات بر درآمد تبیین) 3 ،دعوي حقوقی تبیین) 2 ،قراردادي تبیین) 1عبارتند از: 
هاي ست و استداللاها تبیینتر از سایر قراردادي، قوي بیینتپژوهشگران بر این باورند که قانونی. 
در پایان این نوشتار، شود. مطالب بیشتري ارائه می تبییناین  يرو دربارهتري دارد. از اینمحکم
    شود. کاري در حسابداري نیز مطالب اندکی ارائه میي پیامدهاي محافظهدربار ه

  .قرارداد ،بازده نامتقارنتاییدپذیري،  کاري،: محافظههاي کلیديواژه

  قدمهم
هاي اخیر به الی است که در سالي گزارشگري مهاي برجستهیکی از ویژگی 1کاريمحافظه

)، توجه بیشتري را به خود جلب 3و وردکام 2هایی مانند انرونهاي مالی (در شرکتخاطر رسوایی
. انداخیر به طور ویژه بر محافظه کاري تمرکز نمودههاي و پژوهش مطالعات نموده است و برخی

هاي حسابداري محافظه نه تنها رویه دهند کهتحقیقات تجربی اخیر در مورد محافظه کاري نشان می
تر شده ها محافظه کارانهسال گذشته این رویه 30بلکه در کشورهاي انگلیسی زبان طی  ؛کارانه است

گذاران بازارهاي سرمایه، تدوین بسیاري از قانونآشکارِ انگیز با مخالفت است. این نتایج شگفت
؛ ولی بقاي طوالنی مدت محافظه کاري و دوام ته اسکنندگان استاندارد و دانشگاهیان روبرو شد

دهد که منتقدان منافع بااهمیت آن را نادیده آوردن آشکار آن در برابر انتقاد، مقتدرانه نشان می
کنندگان استاندارد منتقد، بدون درك منافع محافظه کاري در اند. اگر قانون گذاران و تدوینانگاشته

                                                
هاي ، محافظه کاري را به عنوان یکی از مولفهمفاهیم نظري گزارشگري مالیي فنی سازمان حسابرسی در در کشور ما، کمیته - 1

ده به جاي آن  استفا احتیاطي ي محافظه کاري را به کار نبرده است، بلکه از واژهدرنظر گرفته، اما واژه قابل اتکا بودنخصوصیت کیفی 
 نموده است.

2   - Enron 
3   - World Com 
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-یی ایجاد خواهد شد که بطور جدي براي گزارشگري مالی زیاناستانداردها ؛حذف آن تالش کنند

با توجه به اهمیت محافظه کاري به عنوان  ).1388، آزاد، 208-209، صص 2003بار است (واتز، 
و  هایی را براي آن ارائه نمودهدالیل و تبیین پژوهشگرانهاي کیفی اطالعات مالی، یکی از ویژگی

  اند.اثرات آن را بررسی کرده
 کاري در حسابداريمحافظه

  تعریف
کاري عبارتست از تاییدپذیري متفاوت الزم براي شناسایی درآمدها و محافظه
  ).1997شود (باسو، ها مینمایی سود و داراییها، که منجربه کمهزینه

 دالیل 

 بیش از حد مدیران بینیکاهش آثار خوش

 هانمایی سود و ارزشیابیکاهش آثار بیش

 هش تاوان گزارش اطالعاتی که ممکن است بعدا نادرست از آب درآید. کا

 هاتبیین

 قراردادها
 استقراض

 قرادادهاي مزایاي جبران خدمات مبتنی بر سود

 دعوي حقوقی

 مالیات بر درآمد

 قانونی

 پیامدها

 کیفیت سود

 بینی سودپایداري و توان پیش

 مدیریت سود

 سود 1ارتباط ارزشی

 بازار سرمایه

 ي ارزشیابی حقوق صاحبان سرمایهنظریه

 محیط اطالعاتی

 ي سرمایههزینه

 بینی تحلیلگراندقت پیش

 نوسانات پس از اعالم سود

 اطالعاتی ناقرینگی

کارایی 
 هاقرارداد

 قرارداهاي استقراض

 قراردادهاي مزایاي جبران خدمات مدیران

 مالیهاي گیريتصمیم

 هاي دعاوي حقوقیهزینه

                                                
1   - value relevance 
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  کاريدالیل محافظه
)، در کتاب تئوري حسابداري سه دلیل براي 148-149، صص 1992بردا (هندریکسن و ون 

بیش  2بینیخوشبراي جبران  1بدبینیگرایش حسابداران به نخست اینکه . اندآوردهمحافظه کاري 
نسبت به تجارتشان خوش  3واحدهاي تجاري از حد مدیران و مالکان ضروري است. معموال مالکان

هاي حسابداري بین هستند. این خوش بینی هم در انتخاب اقالم و هم در تاکید بر اقالم، در گزارش
هاي مالی، حسابداران کنندگان از گزارششود. در اثر فشار بستانکاران و سایر استفادهنشان داده می

هایشان تحت ي از انعکاس این خوش بینی در گزارشي نوزدهم به طور مداوم براي خوددارسده
رو بسیاري از اصول سنتی حسابداري مبتنی بر محافظه کاري بوده و بسیاري از اند. از اینفشار بوده

  اند.این مفاهیم در حسابداري امروز هم رسوخ کرده
ي تجارت و مالکان آنها، برا 5نماییکمها، نسبت به سود و ارزشیابی 4نماییبیشدیگر اینکه،  دو

تر از پیامد سود است. تر است. بدین معنی که پیامد زیان یا ورشکستگی بسیار جديآن خطرناك
- دلیلی وجود ندارد که قواعد اندازه ؛شود که وقتی پیامد متفاوت استبنابراین، چنین استدالل می

است که دالل این ها و سودها مشابه باشد. پیش فرضِ مبناي این استگیري و شناسائی زیان
حسابدار براي ارزیابی ریسک، نسبت به سرمایه گذار یا اعتبار دهنده، موقعیت بهتري دارد. با این 

تواند توسط حسابدار حال، ارزیابی ریسک و پذیرش یا گریز از آن قضاوتی ذهنی است که نمی
فراهم نمودن اطالعات هاي مالی انجام شود. به جاي به کار بردن محافظه کاري، باید هدف گزارش

  مناسبی باشد که به استفاده کنندگان اجازه دهد خودشان ریسک را ارزیابی نمایند. 
مبتنی بر این فرض است که حسابدار نسبت به سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان به سه دیگر، 

شود: از اطالعات بیشتري دسترسی دارد و حسابدار در هنگام حسابرسی با دو نوع ریسک روبرو می
یک سو، این ریسک وجود دارد که ممکن است آنچه گزارش شده، بعدا نادرست از آب درآید. از 
سوي دیگر، این ریسک وجود دارد که ممکن است آنچه گزارش نشده، بعدا درست از آب درآید. 
که  محافظه کاري بدین مفهوم است که تاوان افشا بیش از عدم افشا است. ایراد این شیوه این است

ها بیشتر از دیگري است وجود ندارد تا شواهدي اساسی مبنی بر اینکه پیامد کدام یک از ریسک
هاي حسابداري را توجیه کرد. حسابدار باید تا آنجا که ممکن است بتوان این جانبداري در گزارش

ارزیابی  براي ایجاد تعادل میان این دو ریسک تالش کند و هر جا که ممکن است اطالعاتی را براي
  مناسب ریسک فراهم نماید. 

                                                
1   - Pessimism 
2   - Over Optimism 
3   - Entrepreneurs 
4   - Overstatement 
5   - Understatement 
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کاري، در بهترین حالت روشی ضعیف براي برخورد با از دیدگاه این دو اندیشمند، محافظه
هاي گیري سود است؛ و در بدترین حالت، منجر به دادهها و اندازهابهام در ارزشیابی دارایی

ون محافظه کاري روشی خام شود. خطر اصلی این است که چحسابداري کامال دستکاري شده می
حتی  ؛شودهایی که به صورت محافظه کارانه گزارش میاست، اثرات آن ناپایدار است؛ بنابراین داده

-تواند به درستی تفسیر شود. محافظه کاري با هدف افشاي همهترین خوانندگان هم نمیتوسط آگاه

ممکن است منجر به از بین  ي اطالعات مربوط و همچنین ثبات رویه در تضاد است. همچنین،
رفتن قابلیت مقایسه شود؛ چرا؟ چون استانداردهاي یکنواختی براي کاربرد آن وجود ندارد. بدین 

بردا بر این باورند که محافظه کاري در تئوري حسابداري جایگاهی ندارد. ترتیب هندریکسن و ون
نمایی منجر گونه که بیشهمان ؛دهاي ضعیف شوگیري تواند منجر به تصمیمنمایی آگاهانه میکم

  شود.به چنین امري می

  هاي محافظه کاريتبیین
ي گزارشگري مالی هایی را دربارهتبیینپژوهشگران ) 1992بردا (رغم نظر هندریکسن و ونعلی

دهند که محافظه کاري براي استفاده ها نشان میي این تبییناند. همهمحافظه کارانه ارائه نموده
کاري در تنظیم ها، اعمال محافظهبر بنیاد این تبیین هاي حسابداري مفید است.ن از گزارشکنندگا
هاي مالی در قراردادهاي استقراض و مزایاي جبران خدمات هاي مالی به کاربرد صورتصورت

در ادامه به تشرح ). 1387مدیران، دعاوي حقوقی و مالیات قابل انتساب است (رضازاده و آزاد، 
  شود.ها پرداخته میهر یک از این تبیین مختصر

  براي محافظه کاري  1تبیین قراردادي 
این به باور پژوهشگران، ترین کاربرد آن است و کاري قدیمیي قراردادي از محافظهاستفاده

کاربرد طوالنی، پیشرفت و ماهیت حسابداري و گزارشگري مالی معاصر را تحت تأثیر قرار داده و 
هاي هاي محافظه کاري بر پدیدهبداري محافظه کارانه شده است. در مقابل، سایر تبیینمنجر به جان

  ).210، ص 2003جدیدتري متکی هستند (واتز، 
 ناقرینگیبین طرفین قرارداد و  2هاي نامتقارنبازدهکاري در قراردادها از تقاضا براي محافظه

-منجر به حسابداري محافظه کارانه میکه دها از قرارداگونه شود. دو بین آنها ناشی می 3اطالعاتی

  عبارتند از:  شوند
  ، و1قراردادهاي استقراض •

                                                
1   - Contracting Explanation 
2   - Asymmetric Payoffs 
3   - Information Asymmetry 



 

 ٤

  .2قرادادهاي مزایاي جبران خدمات مبتنی بر سود •

  قراردادهاي استقراض
هاي آن هاي نامتقارنی نسبت به خالص داراییاعتباردهندگان، سهامداران و مدیران شرکت بازده

تواند در پی کاهش بازده بدین روي، افزایش بازده یکی از آنها، می. )212، ص 2003دارند (واتز، 
بین سهامداران  3مسائل نمایندگیگونه فرض کنید هیچ سازيسادهبراي دیگري یا دیگران پدید آید. 

بین ؛ ولی کنندو مدیران وجود ندارد و مدیران براي بیشینه کردن ثروت سهامداران کار می
  دهندگان مسائل نمایندگی وجود دارد. ام)(و سهامداران و اعتبار

بـدهی   4هاي شرکت اعتبارگیرنده بیش از ارزش اسـمی اگر در سررسید قرارداد، خالص دارایی
هـاي شـرکت   اعتباردهنده ارزش اسمی را دریافت خواهد کرد و مازاد ارزش خالص دارایـی ؛ باشد

هـاي شـرکت   ییـ خـالص دارا  نانچـه چحـال،  اعتبارگیرنده، براي اعتبار دهنده مهم نیسـت. بـا ایـن   
هـا را دریافـت   اعتباردهنده تنها ارزش خالص دارایی؛ اعتبارگیرنده کمتر از ارزش اسمی اعتبار باشد

ها سهیم است که ارزش آنها کمتر خواهد کرد. اعتبار دهنده تنها وقتی در توزیع نهایی خالص دارایی
؛ چـرا؟ چـون   کنـد هـا را دریافـت مـی   ایـی صورت خالص داراز ارزش اسمی اعتبار باشد و در این
ها، نسبت بـه سـهامداران اولویـت دارنـد و پـس از توزیـع       اعتباردهندگان در توزیع خالص دارایی

ها کمتر . از سوي دیگر، هرگاه خالص داراییماندها دیگر چیزي براي توزیع باقی نمیخالص دارایی
هـا بـه   خـالص دارایـی  و  آن سهمی ندارنـد  سهامداران در توزیع نهایی ؛از ارزش اسمی بدهی باشد
کل مازاد  ؛ها بیش از ارزش اسمی بدهی باشد، اگر خالص داراییولیشود؛ اعتباردهنده پرداخت می

دارند.  5را دریافت خواهند نمود. اعتباردهندگان و سهامداران، هر یک منافع متفاوتی در توزیع بازده
مسئولیت به همراه  هاي نامتقارنبازدهها دارند. قابل زیانآنها همچنین منافع متفاوتی در سودها در م

اي فراهم کرده است تا کارهایی را انجـام دهنـد   ، براي مدیران انگیزه7اطالعات نامتقارنو  6محدود
که موجب کاهش ارزش شرکت شود و بتوانند ثـروت را از اعتباردهنـدگان بـه سـهامداران منتقـل      

). در نتیجه اعتباردهندگان نسبت به توزیـع کمتـر سـود و    7-8صص ، 2006نمایند (الفوند و واتز، 
هاي شرکت کم خالص داراییکه دستیابند خواهند اطمینان می مند هستند وها عالقهخالص دارایی

بزرگتر از مبلغ قرارداد آنها خواهد بود. براي ارزیابی اعطاي یک اعتبار، اعتباردهندگان عالقه دارنـد  

                                                                                                                                       
1   - Debt Contracting 
2   - Earning-Based Compensation Contracts 
3   - Agency Problems 
4  -  Face Value 
5   - Return Distribution 
6   - Limited Liability 
7   - Asymmetric Information 
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هاي کافی در شرکت براي پوشـش دادن اعتبـار آنهـا چقـدر     وجود خالص دارایی بدانند که احتمال
هــاي آن تاییدپــذیر نیســتند. بنــابراین، هــاي آتــی شــرکت و خــالص دارایــیاســت. معمــوالً ارزش

از معیارهاي تاییدپذیر ارزش جاري را بدست آورده و آنها را به عنـوان   1اعتباردهندگان، حد پایینی
ي اعتبار، از ایـن  بر این، آنها طی دوره افزونبرند. کار میري براي اعتباردهی بهگیوارده، در تصمیم

، ص 2003کنند (واتز، حد پایین براي کنترل توانائی اعتبارگیرنده براي بازپرداخت بدهی استفاده می
212  .(  

ال تواند با استفاده از آن موجب کاهش ارزش و انتقهایی وجود دارد که مدیریت میفعالیت
هاي مالی شود که استفاده از اعداد حسابداريِ مندرج در گزارشها سبب میثروت شود. این فعالیت

هایی شامل پرداخت سود حسابرسی شده در قراردادهاي استقراض ضروري شود. چنین فعالیت
- يهاي ریسکی با سرمایه گذارگذاريگذاري کمتر از اندازه، جایگزین کردن سرمایهنقدي و سرمایه

هایی که اعتباردهنده انتظار ایجاد آن را دارد و استقراض بیشتر براي رقیق کردن ادعاي موجود 
گذاري مثالی از سود سهام و سرمایهها فعالیتی از اینگونه اعتبار دهنده است. براي نشان دادن یک

نظر ي صرفگیزهشود. وجود قراردادهاي استقراض براي مدیر یا سهامدار انکمتر از اندازه ارائه می
کند؛ این پرداخت سود سهام را ایجاد میدرنتیجه هاي داراي خالص ارزش فعلی مثبت و از پروژه

ها کمتر از ارزش اسمی بدهی شود که در سررسید اعتبار، خالص داراییموجب میممکن است امر 
ارزش شرکت  ،ندگاني اعتباردهانتقال ثروت به سهامداران و به هزینه هایی برايشود. چنین تالش

کنند و قراردادهاي استقراض را مقید بینی میهایی را پیشکاهد. اعتباردهندگان چنین فعالیترا می
محدود کردن پرداخت سود نمونه را، کند. هایی را محدود میکنند که چنین انتقالبه شرایطی می

مدیریت راهی  ؛ودیتی موثر باشدسهام و ذخیره نمودن آن با ایجاد سود انباشته است. اگر چنین محد
هاي داراي خالص ارزش فعلی مثبتی را اجرا خواهد براي انتقال ثروت از اعتباردهنده ندارد و پروژه

  ). 7-9، صص 2006دهد (الفوند و واتز، ها را افزایش میي طرفکرد که ثروت مشترك همه
شامل  شود ونامیده می 2ريهاي نقدي، اقالم تعهدي حسابداتفاوت میان سود و خالص جریان

ي این   سود است. احتمال دارد بین مدیر و اعتباردهنده درباره آتی هاي نقديمقداري از جریان
 .اطالعاتی وجود داشته باشد و احتماال مدیر اطالعات بیشتري داردناقرینگی هاي نقدي آتی جریان

اطالعات بیشتري دارد. براي موفقیت  هاي دریافتنیحسابقابلیت وصول ي براي مثال، مدیر درباره
ي در محدود کردن تقسیم بیش از حد سود سهام و جلوگیري از کاهش در ثروت مشترك همه

هاي ي سود که توسط مدیریت مطرح شده و مبناي جریانها، باید اقالم تعهدي افزایش دهندهطرف
-تواند با بیشاش میمدیر با استفاده از برتري اطالعاتی وگرنه،نقدي آتی است تاییدپذیر باشند؛ 

                                                
1-  Lower bound  
2   - Accounting Accruals 
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از  ؛نمایی اقالم تعهدي، براي مثال با شناسایی درآمدي که قابلیت وصول آن با ابهام روبرو است
 ممکن است). از سوي دیگر، 214، ص 1986محدودیت تقسیم سود طفره رود (واتز و زیمرمن، 

هایی که اقالم تعهدي مربوط به آن ي زیانش، اطالعاتی را دربارهامدیر با استفاده از برتري اطالعاتی
شوند و شاید موجب انحالل شرکت شوند را ارائه نکند. موجب جلوگیري از تقسیم سود می

ي الزام به شناسایی عالوههاي موجود، بههاي محتملِ مربوط به خالص داراییشناسایی تمامی زیان
ي موجود و شود که سود ذخیره شدهري) موجب اطمینان از این میسودهاي تاییدپذیر (محافظه کا

ها است؛ و احتمال افزایش در خالص داراییي کمینهاز  1آماده براي توزیع، احتماال براوردي قطعی
ها (محافظه دهد. تاییدپذیري متفاوت سودها و زیانرا کاهش می 2کاهثروتپرداخت سودهاي 

، 2006افزاید (الفوند و واتز، کاهد و ارزش کلی شرکت را میمیا هاي نمایندگی رکاري) هزینه
  ).9-10صص 

  قراردادهاي مزایاي جبران خدمات
کاري قراردادهاي مزایاي جبران خدمات مبتنی بر سود مدیران نیز موجب تقاضا براي محافظه

ت سهامداران نسبت گونه قراردادها، موقعیت مدیر نسبت به سهامداران همانند موقعیشود. در اینمی
به اعتباردهندگان در قراردادهاي استقراض است. همانند سهامداران، مدیر تنها هنگامی در بازده 

ي هایی از توزیع بازده  عالقهرو، وي به قسمتاي کسب شود؛ از اینسهیم است که بازده ویژه
مند نمایی سود عالقهشگونه که ممکن است سهامداران براي توزیع سود به بیبیشتري دارد. همان

طرح مبتنی بر سود، در نمایی سود به منظور دریافت و افزایش مزایایش، باشند؛ مدیر نیز براي بیش
ي تصدي محدود و همانند سهامداران، مسئولیت این، مدیر داراي دوره برافزون هایی دارد. انگیزه

فت اضافه پرداخت مزایاي جبران باشد. پس از انفصال مدیر از خدمت در شرکت، بازیامحدود می
ي ي استفاده از اطالعات نامتقارن دربارهخدمات، بسیار مشکل است. این امر براي مدیران انگیزه

- . محافظهکندنمایی سود و انتقال ثروت از سهامداران ایجاد میهاي نقدي آتی را براي بیشجریان

نمایی سود، ایجاد چنین انتقال ثروتی و ي بیشراباستفاده از اطالعات در کاري، توانایی مدیران را 
  ).  12-13کاهد (همان، صص میهاي ناشی از این فرایند، زیان

   3تبیین دعواي حقوقی
کاري است؛ چرا؟ ي دیگري براي محافظهدعواي حقوقی مبتنی بر قوانین اوراق بهادار نیز انگیزه

ي دعوي بر علیه مدیران احتمال اقامه ؛وندشنمایی میها بیشچون هنگامی که سود و خالص دارایی
                                                

1   - Hard 
2   - Wealth - Reducing 
3   - Litigation Explanation 
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هاي مورد شوند. از آنجا که هزینهنمایی میبیشتر از موقعی است که آنها کم،و حسابرسان شرکت
 نمایی است؛ مدیریت و حسابرسان انگیزهنمایی، بیشتر از کمانتظار دعوي حقوقی ناشی از بیش

  ها گزارش کنند. ها و خالص داراییکارانه را براي سودهاي محافظهدارند تا ارزش
کاري، کاربرد تبیین دعوي حقوقی در ایاالت متحده برخالف تبیین قراردادي براي محافظه

خاطر نشان ساختند که دعاوي حقوقی مبتنی بر قوانین  1988تازگی دارد. کوتاري ودیگران در سال 
  ). 216، ص 2003است (واتز، نادر بوده  1966اوراق بهادار تا قبل از سال 

   1تبیین مالیات بردرآمد
ي هاي محاسبه آن با سود گزارش شده رابطه دارد و بر نحوهسود مشمول مالیات و روش

ي معوق ي بین سود مشمول مالیات و سود گزارش شده، انگیزهي آن موثر است. رابطهمحاسبه
سازد. مالیات را فراهم میکردن سود و در نتیجه معوق کردن پرداخت مالیات و کاهش ارزش فعلی 

  شود. ها مینمایی خالص داراییبطور کلی، این انگیزه نیز همانند قراردادها منجر به کم
هایی که به تازگی ي بین سود گزارش شده و سود مشمول مالیات، در تعدادي از شرکترابطه

)، به روشنی دیده هاي مالیاتی هستند (مانند شرکت وردکامدر جستجوي بازیافت اضافه پرداخت
هاي کاريِ ناشی از مالیات در روششود. این موارد در مسیري مخالف با ایجاد محافظهمی

گزارشگري، قرار دارند؛ ولی باید توجه داشت که در موارد تقلب، مالحظات گزارشگري نسبت به 
  ).216-217، ص 2003گیرند (واتز، مالحظات مالیاتی پیشی می

   2تبیین قانونی
-میایجاد ها هاي مالی شرکتکارانه بودن صورتبراي محافظهرا هایی نگذاري نیز انگیزهقانو

اند و سودي که شده 3هایی که بیشتر از واقع ارزشیابیهاي ناشی از داراییواتز زیاني نوشتهد. به کن
ع هایی که کمتر از واقنظر شده به خاطر دارایینسبت به سودهاي صرف ؛نمایی شده استبیش

 5گذاري حسابداريدر فرایند سیاست ؛نمایی شده استاند، یا سودي که کمشده 4ارزشیابی
کارانه بودن را براي قانونگذاران و تدوین ي محافظهاست. این پدیده انگیزه 7ترو کاربردي 6مشهودتر

                                                
1   - Income Tax Explanation 
2   - Regulatory Explanation 
3   - Overvalued Assets 
4   - Undervalued Assets 
5   - Political Process 
6   - Observable 
7   - Useable 
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ی سی شده است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار طسبب سازد و کنندگان استانداردها فراهم می
  ).67، ص 1977ها را ممنوع نماید (واتز، دارایی 1ي فعالیتش ارزشیابی رو به بااليسال اولیه

هاي اخیر، گهگاه رسد که در سالهاي قانونی براي محافظه کاري، به نظر میبا وجود انگیزه
قدامات اخیر اند. برخی از اها را نادیده گرفتهتدوین کنندگان استانداردهاي حسابداري این انگیزه

ي را مطلوب قلمداد کرده و با هرگونه جانبداري مخالف است. بیانیه 2طرفیبیهایشان آنها و پیام
) این موضع را برگزیده است؛ و 1980ي دو هیات استانداردهاي حسابداري مالی (مفاهیم شماره

رسند ر به نظر میبرخی از استانداردهاي حسابداريِ جدید با جانبداري از محافظه کاري ناسازگا
 ).217، ص 2003(واتز، 

 کاريمحافظه پیامدهاي

  و آن وجودبیین ت به ،حسابداري کاري محافظه ي بارهدرهاي تجربی بزرگی از پژوهشبخش 
را  حسابداري کاريمحافظه ها، پژوهش برخیشود. می آن سبب بروز  کهاند پرداخته شرایطیآزمون 

ها بنیاد این پژوهشاند. بکار برده 5اطالعات کیفیت یا و 4مالی رشگريگزا کیفیت  3يچونان نماینده
روشنی،  به ها نیز پژوهش برخیسودمند است.  مالی گزارشگريراي ب کاريمحافظهاست که  این بر

ناسازِ  تفاسیر و هایافته ،اند. از اینرورا بررسی کرده حسابداريدر  کاريمحافظهي هاهزینهمنافع و 
 میان در برانگیز جنجالهاي زمینه از یکی حسابداري کاريمحافظه که دهدمی نشانها شاین پژوه

 است.  استاندارد کنندگان تدوین و تجربیپژوهشگران 

 از را مالی گزارشگري تا است کوشیدههاي اخیر هیات استانداردهاي حسابداري مالی در سال

 مفاهیم بنیادي حسابداري 2ي ي شمارهبیانیه .بکشاند طرفیبی سوي  به و سازد دور کاريمحافظه

نشانگر  8ي ي شماره؛ ولی کنار گذاشتن آن در بیانیهبود داده هشدار کاريمحافظهي کاربرد بارهدر
  .)2011(راچ و تیلور،  باشدمی مالی گزارشگري استانداردگذاران دیدگاهدگرگونی بااهمیتی در 

 کیفیت و مالی گزارشگري براي ،طرفیبیوي س به رکتح پژوهشگران بر این باورند که  برخی 

پژوهشگرانی  بررسی). با وجود این، 2008ز، وات و الفوند ؛ 2003واتز، (بود خواهدبار زیان اطالعات
 را اطالعات کیفیت و مالی گزارشگري کیفیت کاريمحافظهممکن است  هدهد کدیگر نشان می

 ). 2009 همکاران و لرگیگ؛ 2006 ورچیا و  گیواي(کند دارخدشه

                                                
1   - Upward 
2   - Neutrality 
3   - proxy 
4   - financial reporting quality 
5   - information quality 
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- در زمینهتوان را می حسابداري در کاريمحافظه پیامدهاي و اثراتي هاي پیشین دربارهپژوهش

  کرد: گروهبنديزیرهاي 
- می شده گزارش حسابداري سود بر کاريمحافظه اثرات بررسی به که :سود کیفیت .1

 د؛ پرداز

 اطالعات، محیط سهام، زشیابیار بر کاريمحافظه اثرات بررسی به که :سرمایه بازار .2

 و ؛پردازدمی تحلیلگر بینی پیش و، ناقرینگی اطالعاتی سهام صاحبان يسرمایهي هزینه
در  هاقرارداد طرفین توانایی بر کاريمحافظه اثرات بررسی به که :هاقرارداد کارایی .٣

 .)2011(راچ و تیلور،  پردازدمی براي طرفین سودمند نتایج به دستیابی 

  نتیجه گیريو ه خالص
 براي بهبود گزارشگري مالی، بازشناختن اهمیت تاییدپذیري و نقش تاییدپذیري نامتقارن

مشکالت، از جمله مشکل نمایندگی، امري مهم  برخی کاري) در رفع(محافظه هادرآمدها و هزینه
  ت:توان گفکاري میهاي ارائه شده براي محافظهتبیینطور خالصه، با توجه به بهاست. 

که مدیریت بخواهد  دهدقراردادهاي بدهی، محافظه کاري این احتمال را کاهش میدر •
نمایی ها را بیشسودها و دارایی ؛هاي داراي خالص ارزش فعلی مثبت بکاهداز پروژه

ي به هزینه و سهامدارانسهام به  يتصفیه و اقداماتی در جهت پرداخت سود ؛کند
  دهد. انجامذینفعان بدهی 

دهد که کاري این احتمال را کاهش میجبران خدمات، محافظهمزایاي راردادهاي در ق •
هاي داراي خالص ارزش فعلی جاي تالش براي دستیابی به پروژه مدیران بخواهند به

- ها و سودهاي انباشته نمایند تا داراییدارایینمایی خالص مثبت، تالشی را صرف بیش

   هاي شرکت را به خودشان منتقل کنند.
هاي هاي به موقعی براي بررسی وجود پروژهکاري نشانهدر حاکمیت شرکتی، محافظه •

-فراهم می و انجام اقدامات الزم )در صورت وجود(داراي خالص ارزش فعلی منفی 

برداري از حقوقشان نسبت به کاري، اختیار سهامداران را براي بهرهنماید. محافظه
 کند.یشان حفظ میهادارایی

نمایی سود و هاي مورد انتظار دعوي ناشی از بیشوي حقوقی، از آنجا که هزینهدر دعا •
هایی را کاهش کاري چنین هزینهنمایی آنهاست؛ محافظهها بیش از کمخالص دارایی

 خواهد داد.

موجب  ،و سود هانمایی خالص داراییکاري با کممالیات بر درآمد، محافظه تبییندر  •
 شود.می کاهش ارزش فعلی مالیات
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نمایی سود و بیش هاي سیاسی ناشی ازکاري از بار هزینهقانونی، محافظه تبییندر  •
 کاهد.ها میخالص دارایی

کاري در ي اثرات و پیامدهاي محافظههاي پیشین دربارههاي پژوهشگرچه یافته در نهایت،
هبود کیفیت گزارشگري موجب ب کاريمحافظه توان گفت کهحسابداري، با یکدیگر تفاوت دارد؛ می

موجب افزایش نقص در عملکرد، ي هاي ایجاد کنندهکاهش در فعالیتي به وسیلهشود و مالی می
  شود.شرکت تسهیم می ي ذینفعانبین همه و منافع آن شدهارزش شرکت 
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