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  و جایگاه آن در گزارشگري مالی بررسی اصل محافظه کاري

  دکتر حمیدرضا شماخی

  رضا زاهدي

  

  :چکیده

 است که به معناي کاربرد مالی اطالعات با محتواي مرتبط کیفی خصوصیات از محافظه کاري حسابداري، یکی

 یا درآمدها که باشد، به گونه ايابهام می  شرایط در برآورد انجام براي قضاوت اعمال مراقبت در از ه ايجدر

محافظه کاري حسابداري به عبارت دیگر . نشود ارائه واقع از تر کم ها بدهی یا ها و هزینه واقع از بیشتر ها دارایی
 در خوب اخبار شناسایی براي پذیريتائید از باالتري درجه بکارگیري به حسابداري توان به عنوان گرایشرا می
محافظه کاري حسابداري که به مشروط و نامشروط تقسیم می شود، منجر به نتایجی .  کرد تعریف بد اخبار با مقایسه

 برخی رفع تاییدپذیري نامتقارن در نقش و تاییدپذیري اهمیت بازشناختن کیفیت گزارشگري مالی، همچون بهبود

  .می شود تصفیه سهام سود پرداخت سود و نمایی بیش احتمالکاهش  مشکالت و نیز

در مقاله حاضر تالش خواهد شد ابتدا ضمن ارائه تعریفی از محافظه کاري حسابداري، به مهم ترین شاخص هاي 
  . این مفهوم و اثرات آن در گزارشگري مالی پرداخته و در انتها نیز نقدها و کاستی هاي این رویکرد بیان شود

  اري مشروط و نامشروطگزارشگري مالی، محافظه کاري حسابداري، محافظه ک: کلیدواژه ها
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  :بیان مساله تحقیق - 

، یکی از قراردادهاي مهم در گزارشگري مالی محسوب می شود که )Conservatism(مفهوم محافظه کاري 
محافظه کاري واکنشی است احتیاطی . باعث کاربرد احتیاط در تشخیص و سنجش درآمدها و دارایی ها می گردد

ر گرفته می شود و می کوشد نشان دهد که نبود اطمینان و ریسک ذاتی در وضعیت که در شرایط نبود اطمینان به کا
  ). Givoly & Hayn, 2000(شرکت، به قدر کافی مطرح شده است 

محافظه کاري، یکی از مشخصه هاي اصلی گزارشگري مالی است که در طول یک دوره طوالنی در تئوري 
تواند به عنوان گرایش محافظه کاري می. آفرینی می کندحسابداري مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نقش 

پذیري براي شناسایی اخبار خوب در مقایسه با میزان تائیدپذیري الزم براي باالتري از تائید حسابداري به الزام درجه
و  2003، واتس 1997باسو (شناسایی اخبار بد در حیطه انعطاف پذیري اصول پذیرفته شده حسابداري تعریف شود 

ها و در نهایت کمتر نتیجه این رفتار منجر به کمتر نشان دادن سود و یا بیشتر نشان دادن هزینه). 2005بیور و رایان 
  .ها خواهد بودگزراش کردن داراییها و بیشتر نشان دادن بدهی

شکل گیري  نفعان، احتمالمحافظه کاري به عوامل متعدد از جمله؛ وجود قرارداد بین واحد تجاري و سایر ذي
دعاوي حقوقی، تالش براي کاهش یا به تعویق انداختن مالیات، حفظ منافع عموم جامعه، افزایش کیفیت اطالعات 

گیري معیارهاي اندازه. هاي سیاسی، کاهش عدم تقارن اطالعاتی و سطح رقابت بستگی داردمالی، کاهش هزینه
فشارهاي رقابتی منجر به افزایش سطح . باشدمی) 1997(سومتنوع هستند اما مهمترین آنها مدل ارائه شده توسط با

ها و فعالین بازار به منظور جلوگیري از ورود رقباي جدید به بدین معنی که شرکت. محافظه کاري خواهد شد
گري مالی محافظه کاري را در صنعت و همچنین جلوگیري از انتشار اطالعات محرمانه به رقباي موجود در گزراش

کارانه این در واقع اتخاذ روکرد محافظه). 1997 1و کلینچ و ورکچیلیا 1990داروغ و استاغتون(ند گرفت پیش خواه
-مزیت را دارد که جلوي ورد رقباي جدید به صنعت را گرفته و مانع از انتشار اطالعات محرمانه به رقباي موجود می

                                                           
1   Clinch, Verrecchia. 
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-از عملکرد آتی شرکت را پایین نگه داشته می انتظارات) محافظه کاري( ولی، در صورت اتخاذ این رویکرد. شود

در این صورت با کاهش سطح . تر از واقعیت خواهد بودنفعان پایینو در نتیجه نرخ بازده مورد انتظار ذي. شود
  .توان دادو ستد اوراق بهادار شرکت را رونق بخشیدمحافظه کاري می

شود که باشد این سوال اساسی مطرح میسهامداران میبا توجه به اینکه هدف مدیریت مالی حداکثر کردن ثروت 
گري متهورانه؟ صنایعی که با شود یا گزارشکارانه حداکثر مینفعان با گزارشگري مالی محافظهثروت ذي

گیرند و از این تهدیدات رقابتی رو به رو هستند به منظور جلوگیري از افزایش رقابت محافظه کاري را در پیش می
کارانه انتظارات گري مالی محافظهکنند ولی عیب این حالت این است که گزارشسهامداران را بیشتر میبابت ثروت 

شود ارزش بازار اوراق بهادار کمتر از دارد و این کار باعث میبازار سرمایه از اوراق بهادار شرکت را پایین نگه می
  .خواهد بودگذاران نارزش ذاتی آنها باشد و این موضوع به نفع سرمایه

در تحقیق حاضر تالش خواهیم کرد در ابتدا با ارائه تعریفی از مفهوم محافظه کاري، کارکردها و تاثیرات این اصل 
را در فرایند حسابرسی مالی مورد بررسی قرار داده و تا حد امکان به پرسش ها و مباحث مطرح شده در فوق پاسخ 

  .گوییم

  

  :تعریف محافظه کاري - 

که محافظه کاري  است ، معتقد)1997(باسو . دارد محافظه کاري مفهومی است که سابقه اي طوالنیدر حسابداري، 
 تاریخی ثبت هاي). 126: 1388به نقل از آزاد، (است  داده قرار تاثیر را تحت حسابداري عملِ و تئوري قرن ها طی

قرون  اروپاي در حسابداري که دهندمی  تضامنی نشان و مشارکتی درباره معامالت میالدي قرن پانزدهم اوایل
 صورت تنها اغلب و ترین مهم ترازنامه که شد زمانی ایجاد محافظه کاري مفهوم. است بوده کارانه وسطی محافظه

 هاي صورت کاربرد اولین. می شد شرکتها ارائه از در خارج ندرت به عملیات نتایج سایر یا سود اجزاي و مالی بود
 بوده از آن اطمینان محافظه کاري کاربرد از ها انگیزه آن. است بوده اعتباردهندگان دیگر بانکداران و براي مالی

 دارایی ها مطلوب، و این رو، کم نمایی خالص از. شد حفظ خواهد اي مناسب گونه گذاري شان به سرمایه که

 حسابداري استانداردهاي هیات(وام ها می شد  براي حاشیه ایمنی ایجاد بود؛ به این دلیل که باعث شرافتمندانه حتی
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به (می داند  حسابداري در اصل ارزشیابی موثرترین را محافظه کاري)1970(  استرلینگ). 36ص ، 1980 مالی،
  ). 126: 1388نقل از آزاد، 

اما محافظه کاري دقیقا به چه معناست؟ گستردگی مباحث و تعریفی که درباره این مفهوم وجود دارد، نشان می دهد 
نبود یک تعریف منسجم از . محققان هنوز نتوانسته اند درباره این اصل مهم به توافق و دیدگاه واحدي دست یابند
از چهار ) Watts(مثاال واتز . اصل محافظه کاري که مورد تایید و پذیرش همگان باشد، حاکی از همین مساله است

قرارداد (این چهار تعبیر  عبارتند از قرارداد ). Watts, 2003(تعبیر براي توضیح محافظه کاري استفاده می کند 
در واقع واتز، . ، دعواي قضایی سهامداران، قوانین حسابداري و مالیات)بدهی، قرارداد مدیریتی و حاکمیت شرکت

محافظه کاري را سازوکاري موثر در قراردادهاي بین شرکت و اعتبار دهندگان و سهامداران می داند که از 
عالوه بر این، محافظه کاري . گان و سهامداران در مقابل فرصت طلبی هاي مدیریت محافظت می کنداعتباردهند

ممکن است پوشش مناسبی براي جلوگیري از مطرح شدن دعواي قضایی علیه شرکت شودکه این امر می تواند هم 
ونه دعاوي شود باعث کاهش ریسک مطرح شدن دعواي قضایی و هم باعث کاهش هزینه هاي مرتبط با این گ

)Ibid   .(  

کاري مورد کاري، در ادبیات حسابداري، دو ویژگی مهم محافظهرغم فقدان تعریف جامعی از محافظهاما علی
ي کمتر از واقع ارزش دفتري نسبت به ارزش بازارِ آن که نخست، وجود جانبداري در ارائه. بررسی قرار گرفته است

ها و به تعویق انداختن شناسایی دوم، تمایل به تسریع در شناسایی زیان. عنوان شده است) 1995( 2توسط اهلسون
بیان کرد که محافظه کاري تاییدپذیري متفاوت مورد ) 2003(واتس . بیان شده است) 1997(ها که توسط باسو سود

- محافظه تشریح براي دو نیز يشماره حسابداري مفاهیم در بیانیه. باشدها مینیاز براي شناسایی سودها در مقابل زیان

 وقوع احتمال و باشد داشته آتی وجود پرداختنی یا دریافتنی مبلغ یک از برآورد دو اگر... " :است آمده چنین کاري
 هیات( " خوشبینانه است تر که کم کندمی دیکته را براوردي از استفاده کاريباشد؛ محافظه یکسان دو هر

  .) 1980 حسابداري مالی، استانداردهاي

  :مهم ترین شاخص هاي محافظه کاري - 

                                                           
2. Ohelssen and  Folsom  
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پذیري براي شناسایی اخبار خوب باالتري از تائید محافظه کاري را گرایش حسابداري به الزام درجه) 1997(باسو  
نمایی که این موضوع منجر به کم. در مقایسه با میزان تائیدپذیري الزم براي شناسایی اخبار بد تعریف کرده است

-کند که تهیه کنندگان صورتبیان می) 1386(کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران. شودها میسود و در نتیجه دارایی

. کنندناپذیر بر بسیاري از رویداها و شرایط سایه افکنده است، برخورد میاي اجتنابهاي مالی با ابهاماتی که به گونه
هاي ثابت و تعداد و میزان ادعاهاي مربوط طالبات، عمرمفید احتمالی دارایینمونه این ابهامات شامل قابلیت وصول م

هاي مالی و همراه با افشاي ماهیت چنین مواردي با رعایت احتیاط در صورت. باشدبه ضمانت کاالي فروش رفته می
قضاوت براي برآوردهاي اي از مراقبت که در اعمال احتیاط عبارتست از کاربرد درجه«. شودو میزان آنها بررسی می

ها ها یا بدهیاي که درآمدها یا داراییها بیشتر از واقع و هزینهحسابداري در شرایط ابهام مورد نیاز است، به گونه
هرگاه حسابداران با ابهام . توان محصول ابهام دانستدر واقع محافظه کاري را می ».کمتر از واقع نشان داده نشوند

هاي از نظر این کمیته، اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوخته. اري را به کار می برندروبرو شوند، محافظه ک
ها را عمداً بیشتر از ها و هزینهپنهانی یا ذخایر غیر ضروري گردد یا داراییها و درآمدها را عمداً کمتر از واقع و بدهی

- دیدگاه تهیه کنندگان صورت هاي مالی، محافظهاز . شودطرفی میواقع نشان دهد، زیرا این امر موجب نقض بی

ي حسابداري که به یکی از موارد زیر منتج شود کاري کوششی است براي انتخاب روشی از روشهاي پذیرفته شده
  ):54، ص 1387شباهنگ، (

  شناخت کندتر درآمدها، •

  شناخت سریعتر هزینه ها، •

  ارزشیابی کمتر دارایی ها و  •

  .ارزشیابی بیشتر بدهی ها •

- کاري بر فرآیند تصمیمگذاري محافظههاي باال، یک نقطه مشترك وجود دارد که همان اشاره به تأثیردر تعریف    

هاي گیريکاري جلوگیري از تصمیمبه طور کلی، هدف محافظه. هاي مالی استکنندگان صورتگیري استفاده
از دیدگاه تئوري نمایندگی که . هاي مالی استکنندگان از صورتگذاران و سایر استفادهنادرست از سوي سرمایه

هاي قوي براي پنهان کردن اخبار بدي حقوق و مزایاي مدیران را به سود گزارش شده مرتبط می داند، مدیران انگیزه
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هاي کاري را سازوکاري براي کنترل انگیزهبنابراین، می توان محافظه. که موجب کم شدن سود می شود دارند
  ).1387شوروزي و خاندوزي، (ظور گزینش بیش از واقع سود تلقی کردمدیران به من

ها دوام پیدا کرده است و کاري در حسابداري براي قرنکاري شده است، محافظههایی که بر محافظهبا وجود انتقاد
مالی گري محافظه کاري در گزارش). 2003(سال گذشته نیز افزایش پیدا کرده است واتس 30رسد در به نظر می

دیدگاههاي  (توان در قسمت بعدي مزایایی دارد که که شاید از دیدگاه منتقدان پنهان مانده است این مزایا را می
  .خالصه کرد) محافظه کاري

  

  

  :انواع محافظه کاري - 

بار بدهکاران و سایر اعت) 1997(هاي باسوگیرد بر اساس یافتهتقاضا براي محافظه کاري از منابع مختلف صورت می   
 3بال و همکاران. تر در رابطه با اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب هستنددهندگان خواستار ارائه اطالعات به موقع

 جانبداري در ارائه. اي استنمایند که محافظه کاري سود و زیانی، متفاوت از محافظه کاري ترازنامهبیان می) 2000(
اي است و معیار کاري از دیدگاه ترازنامهکمتر از واقع ارزش دفتري سهام نسبت به ارزش بازار سهام معرف محافظه

اي بنا نهاده نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام نیز برگرفته از همین تعریف است که بر پایه مبانی منطقی و ساده
اما تمایل به تسریع بخشیدن در . مومی بر خوردار شده استشده است و در ادبیات حسابداري از سطح پذیرش ع

کاري از دیدگاه سود و زیانی است و بر  همین ها معرف محافظهها و به تعویق انداختن شناسایی سودشناسایی زیان
  .میالدي معیار عدم تقارن زمانی سود را مطرح کرد 1997اساس باسو در سال 

 :محافظه کاري نامشروط - 1

                                                           
3 Ball et al 
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است که  4رویدادينوع اول محافظه کاري پیش: یقات اخیر، محافظه کاري را به دو نوع تقسیم کرده انددر تحق    
این نوع محافظه کاري بیشتر بر . محافظه کاري مستقل از اخبار است و محافظه کاري نامشروط نیز نامیده می شود

اي حسابداري ناشی می شود که سود را مستقل از گیري آن دسته از استانداردهروي ترازنامه اثر گذار بوده و از بکار
براي مثال، شناسایی بدون درنگ مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه، . دهنداخبار اقتصادي جاري، کاهش می

نمونه دیگر مربوط به نحوه . هاي نقدي مورد انتظار آنها مثبت باشد، از این نوع استحتی در صورتی که جریان
ها بیشتر از شتاب کند که شتاب استهالك دفتري داراییبیان می) 2002(ایسه . باشدها میراییمستهلک کردن دا

  . استهالك اقتصادي آنها است

  :محافظه کاري مشروط - 2

است که محافظه کاري وابسته به اخبار، محافظه کاري  5نوع دیگري از محافظه کاري، محافظه کاري پس رویدادي 
این نوع محافظه کاري بیشتر بر روي صورت سود و زیان اثر . سود نیز خوانده می شودتقارن زمانی مشروط و عدم
کند در ها کاهش پیدا میبر اساس این نوع محافظه کاري در اثر اخبار ناخوشایند ارزش دفتري دارایی. گذار است

تعریف ارائه شده توسط . نیاز استها به اخبار خوشایندي با قابلیت تایید بسیار بیشتر حالی براي افزایش ارزش دارایی
ها در نظر می گیرد، که محافظه کاري را به عنوان تأئید پذیريِ متفاوت براي شناسایی درآمدها و هزینه) 1997(باسو

تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب این نوع محافظه کاري به مفهوم شناسایی بموقع. بیانگر محافظه کاري مشروط است
کاري و عدم شناسایی سود حتی در صورت براي مثال شناسایی زیان هاي برآوردي در پیمان. استدر رابطه با سود 

ي اقل بهاي تمام شده یا خالص ارزش فروش، محتمل بودن ورود منافع اقتصادي به درون واحد تجاري، قاعده
لی در مقابل سودهاي هاي احتماانجام آزمون کاهش ارزش، و شناسایی نامتقارن زیان حذف سرقفلی در نتیجه

کند مفهوم محافظه کاري مشروط را به این صورت بیان می) 2006(رایان . احتمالی از این نوع محافظه کاري هستند
اطالعاتی که گویاي کاهش (دیرتر از اخبار بد ) اطالعاتی که گویاي افزایش سودهاي آتی باشند(که اخبار خوب 

یا (به طور کلی، اصول حسابداري شناسایی کاهش . شوندناسایی میهاي مالی شدر صورت) سودهاي آتی باشند
کند؛ اما شناسایی افزایش موجودي کاال، سرقفلی و زیان هاي احتمالی  و  درآمد پیمانکاري را ایجاب می )اخبار بد
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ي جلوگیري از این نوع محافظه کاري بیشتر برا). 2005، 6پاي، درنتون و والکر(کند ناشی از اخبار خوب را منع می
. شود و مانع بیشتر گزارش شدن سودها در شرایط نامسائد خواهد شدبزرگ نمایی سود توسط مدیران اتخاذ می

  .ها استمهمترین دلیل براي محافظه کاري مشروط رویه کامال متفاوت در اصالح ارزش برآوردي دارایی

ي اصلی در حالی که انگیزه. هاستها و بدهیییاصلی براي محافظه کاري نامشروط، سختی ارزیابی دارا انگیزه
هاي مدیران براي گزارشگري اطالعات حسابداريِ جانبدارانه می براي محافظه کاري مشروط، خنثی کردن انگیزه

گذاري براي مثال، تابع نامتقارن زیان سرمایه. هاي مشابهی نیز براي این دو نوع محافظه کاري وجود داردانگیزه. باشد
هایی باشد که از زیانی با اهمیت مشابه می می شود اثر منافعی که آنها از سود کسب می کنند کمتر از آسیب باعث
  ).2004، 7بیور و رایان(بینند 

  :گیري محافظه کارياندازه - 

 هاي عمده اطالعات مالی براي ارائه مفیدتر اطالعات مالیهمان طور که در باال اشاره شد محافظه کاري از ویژگی
چهار معیار شناخته . گیري ارائه نشده است هاي کیفی معیار دقیقی جهت اندازهاما براي این گونه ویژگی. باشدمی

  :کاري عبارتند ازگیري محافظهشده براي اندازه

  معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان - 1

ها بیان کرد که منجر به کم درآمدها و هزینهمحافظه کاري تاییدپذیري متفاوت الزم براي شناسایی  )1997(باسو
این متغیرها شامل بازده . مدلی که او به کار برد داراي دو متغیر اصلی است. شودها مینمایی سود و دارایی

و بازده سهام می ) نسبت سود قبل از اقالم غیر مترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در ابتداي دوره(حسابداري 
  .باشد

نسبت سود قبل از اقالم غیر مترقبه به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام (کند که بازده حسابداري بیان می) 1997(سوبا
به . و بازدهی بازار، هر دو معیاري براي اندازه گیري تغییرات ایجاد شده در ثروت سهامداران هستند) در ابتدار دوره
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شوند، اما به دلیل ز اخبار خوب در بازده حسابداري منعکس میدلیل وجود محافظه کاري مشروط اخبار بد زودتر ا
او در . شوندمتنوع بودن منابع اطالعاتی بازار، تا حدودي هر دو نوع اخبار خوب و بد در بازدهی بازار منعکس می

مشروط را توان محافظه کاري کند که با اندازه گیري تفاوت پاسخ سود نسبت به اخبار خوب و بد میادامه اظهار می
 .مدل رگرسیونی خود را به صورت ارائه کرد 1997باسودر سال.  گیري کرداندازه

     =   +   ∗      +   ∗      +   ∗ (     ∗      ) +  .  

، RET. باشد، بیانگر بازدهی حسابداري میEARNو   tام در دوره زمانی i بیانگر شرکت   t و i  در این مدل
باشد که متغیر مصنوعی می ،DUM حاصل بازدهی سرمایه و بازدهی سود ناشی از خرید و نگهداري اوراق سهام، و

  ي رگرسیونیدر رابطه .هاي منفی برابر یک خواهد بوددر صورتی که بازدهی مثبت باشد برابر صفر و براي بازده
هاي پاسخ سود را نسبت به بازده 1β +2β .می کند گیريهاي مثبت اندازهپاسخ سود را نسبت به بازده 1βذکر شده
، در این صورت محافظه کاري  2β<0باشد یعنی  1βبزرگتر از 1β +2βدر صورتی که. گیري می کنندمنفی اندازه
بازدهی ( بهتر پاسخ سود به اخبار خوب)بازدهی منفی(زیرا در این صورت پاسخ سود نسبت به اخبار بد . وجود دارد

کند که تعریف و مدل بیان می) 2005(باسو . را معیار عدم تقارن زمانی سود نامید 2βباسو ضریب . شدبامی) مثبت
  .کندگیري میمحافظه کاري مشروط را اندازه 1997ارائه شده وي در سال 

  :هاي بازارکاري مبتنی بر ارزشمعیار محافظه - 2

کاري با استفاده از تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتري مدلی را براي اندازه گیري محافظه ) 2000(8بیون و رایان
از منظر آنان، اختالف ارزش بازار و ارزش دفتري را می توان به دو بخش دائمی و . ها ارائه کردندخالص دارایی

بخش دائمی، ناشی از اعمال . گیرندکاري سرچشمه میهر دو بخش به نوعی از اعمال محافظه. موقت تقسیم کرد
-به سبب وجود این رویه. هاي مالی استاقالم در صورت گیري و شناخت اولیهکارانه براي اندازههاي محافظههروی

توان به ها میاز جمله این رویه. هاي دفتري همواره کمتر از ارزش هاي بازار هستندکارانه، ارزشهاي محافظه
در حالی که بازار ). محافظه کاري نامشروط(ی اشاره کرد شناسایی مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه دارای

. پردازدواحد تجاري به انعکاس آنها نمی هایی را اختصاص می دهد، ترازنامهاین گونه مخارج ارزش به منافع آینده
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در . ستاقالم دارایی و بدهی ا هاي پس از شناخت اولیهکارانه در دورهبخش موقت نیز ناشی از برخوردهاي محافظه
ها به سرعت شناسایی می شود، ها و کاهش ارزشدوره هاي مزبور، با در دسترس قرار گرفتن اطالعات جدید، زیان

. ها به آینده موکول می شوددر واقع، شناسایی افزایش ارزش خالص دارایی. شودها منعکس نمیولی افزایش ارزش
ها فراهم شود، ارزش دفتري خالص زایش ارزش خالص داراییبدین ترتیب و تا زمانی که شواهد قابل اتکایی از اف

با در دسترس قرار گرفتن شواهد مزبور و ). محافظه کاري مشروط(ها از ارزش بازارآنها کمتر خواهد بود دارایی
هاي دفتري به کمترین مقدار ممکن هاي بازار و ارزشانعکاس افزایش ارزش در مبالغ دفتري، اختالف بین ارزش

مشروط و (ها هر دو نوع محافظه کاري بنابراین، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص دارایی. د رسیدخواه
  .گیردرا در بر می) نامشروط

 :کاري مبتنی بر اقالم تعهديمعیارهاي محافظه - 3

گزارشگري  کاري پرداختند تا به این سؤال پاسخ دهند که آیابه بررسی سیر تاریخی مخافظه) 2000(9گیولی و هاین
میالدي را بررسی  2000تا  1950ساله یعنی فاصله زمانی  50تر شده است یا نه؟ آنها یک دوره کارانهمالی محافظه

هاي حسابداري به کاري دریافتند که در طول نیم قرن گذشته گزارشکردند و با بکارگیري چند معیار براي محافظه
عملیاتی را آنها با تکیه بر یک تعریف خاص، اقالم تعهدي غیر. است کارانه بودههاي محافظهشدت متأثر از رویه

کاري زمانی در شناسایی و گزارش بنا به تعریف مذکور، محافظه. کاري به کار بردندگیري محافظهبراي اندازه
نتخاب یک گزینه هاي مالی اعمال می شود که اوال، مدیریت با ابهام و نبود اطمینان مواجه گردد و ناگزیر از ارویداد

از بین دو یا چند گزینه باشد و ثانیا، روشی انتخاب و اجرا شود که به کمترین مقدار ممکن براي سود انباشته 
عملیاتی استفاده کردند که از یک سو حسابداري تعهدي مجرایی آنها به این دلیل از اقالم تعهدي و غیر. بیانجامد

دیگر، اعمال اختیار از جانب مدیران در شرایط نبود اطمینان، زمینه کاري است و از سوي براي اعمال محافظه
عملیاتی از مدل زیر استفاده آنها براي محاسبه جمع اقالم تعهدي و اقالم غیر.آوردکاري را فراهم میپیدایش محافظه

  .کردند

ACCit = (NIit+DEPit)-CFOit 
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OACCit =  Δ(ARit+Iit+PEit)-Δ(APit+TPit) 

NOACCit = ACCit-OACCit 

، OACC، هزینه هاي استهالك؛ DEP، سود قبل از اقالم غیر مترقبه؛  NI، جمع اقالم تعهدي؛ ACCدر معادالت باال 
، APها؛ ، پیش پرداخت هزینهPE، موجودي مواد و کاال؛ I، حساب هاي دریافتنی؛ ARاقالم تعهدي عملیاتی؛ 

، جریان هاي نقدي CFO، اقالم تعهدي غیر عملیاتی و NOACCهاي پرداختنی؛ ، مالیات TPهاي پرداختنی؛ حساب
               .باشندعملیاتی می

براي مثال، می. شودهاي مدیریت ناشی میعملیاتی شامل مقادیري است که از برآوردها و قضاوتاقالم تعهدي غیر
ناشی از تغییر در برآوردهاست، سود و زیان فروش ها که توان به ذخیره مطالبات مشکوك الوصول، افزایش هزینه

هاي یافته. ها و داراییهاي ثابت و اقالم انتقالی به دوره هاي آتی اشاره کردداراییها، زیان کاهش ارزش موجودي
عملیاتی نسبت به سال قبل به صورت هاکی از آن بود که با گذشت هر سال، اقالم تعهدي غیر) 2000(گیولی و هاین

. کاري بیشتر شده استبر این اساس، آنها نتیجه گرفتند که با گذشت زمان، محافظه. اندتر شدهداري ترکوچکمعنا 
هایی را انتخاب می کنند که به حداقل شدن سود انباشته منجر این به این معناست که در طول زمان، مدیران روش

  .  شده است

  :معیار چولگی منفی توزیع سود و جریانهاي نقدي - 4

چولگی منفی توزیع سود و جریانهاي نقدي ) 2000(هاي معرفی شده توسط گیولی و هاینکی دیگر از شاخصی
آنها اظهار داشتند که باید جمع کل جریانات نقدي در تمام عمر شرکت با کل سودها در تمام عمر شرکت . است

رود در صورتی لذا، انتظار می. اشندباختالف بین خالص جریانات نقدي و سود خالص اقالم تعهدي می. برابر باشد
هایی دوره خالص اقالم تعهدي بایستی اي خالص اقالم تعهدي منفی باشند، دوره پس از چنین دورهکه در دوره
گیرند در صورت وجود دوره هاي متوالی طوالنی با خالص اقالم تعهدي منفی و بنابراین نتیجه می. مثبت باشد

آنان با توجه به اینکه حسابداري تعهدي . هاي مالی در پیش گرفته شده استشرویکرد محافظه کاري در گزار
کنند که توزیع سود به عنوان یک متغیر تصادفی، باید سازد، استدالل میکاري فراهم میمجرایی براي اعمال محافظه

سال را بر جمع  آنها سود و جریان هاي نقدي هر. نسبت به توزیع جریانهاي نقدي چولگی بیشتري داشته باشد
هاي مشخص در یک مقطع زمانی و نیز براي ها تقسیم کرده و توزیع این دو متغیر تصادفی را براي شرکتدارایی
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تري نسبت به بررسی آنها  نشان داد که توزیع سود، چولگی منفی. یک شرکت در چند دوره زمانی بررسی کردند
، آن است که سود حسابداري به انعکاس )2000( منظر گیولی و هایندلیل این امر از . توزیع جریانهاي نقدي دارد

ها را از طریق اقالم تعهدي به سرعت شناسایی میپردازد، ولی زیانها نمیاخبار خوشایند و افزایش ارزش دارایی
رد و ها، همچون زیان کاهش ارزش موجودیها، تأثیري بر وجه نقد حاصل از عملیات نداشناسایی این زیان. کند

  .تري داشته باشدهاي نقدي عملیاتی، چولگی منفیشود تا توزیع سود نسبت به توزیع جریانهمین امر سبب می

  :عوامل موثر بر محافظه کاري - 

همانطور که بیان .  هاي مالی را مورد بررسی قرار دادندتحقیقات متعددي عوامل وجود محافظه کاري در گزارش
کند که شامل؛ وجود قراردادهاي گوناگون بین واحد میدر چهار مورد خالصه  این عوامل را) 2003(شد، واتس

نفعان برون سازمانی، احتمال طرح دعاوي حقوقی علیه واحد تجاري، کاهش یا به تعویق انداختن تجاري و ذي
و ) 2007(لیاگوي و وریکچی. هاي اغراق آمیزمالیات پرداختنی و خنثی کردن تمایل ذاتی مدیران جهت ارائه گزارش

نفعان برون کاري عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و سایر ذيبیان کردند که محافقظه) 2008(الفوند و واتس
کنند که شرکتهاي اظهار می) 1388(و کردلر و شهریاري) 1983(زیمرمن. دهدسازمانی واحد تجاري را کاهش می
در مقابل . کنندکارانه عمل میائه گزارشهاي مالی، محافظههاي سیاسی، در اربزرگ در تالش براي کاستن از هزینه

کند، به دلیل باال بودن مشکل نمایندگی در شرکتهاي کوچک و تازه تاسیس، محافظه کاري بیان می) 2011(ایتردیز 
ه گویاي این است ک) 2010(هاي کمیته مطالعاتی اراسموسیافته. در این نوع شرکتها بیشتر از شرکتهاي بزرگ است

باال بودن اهرم و در نتیجه وجود کشمکش بین بستانکاران و سهامداران مخصوصا در حوزه سیاستهاي تقسیم سود، 
، )1990(تحقیقات زیادي مانند داروغ و استاغتون. کارانه استعاملی دیگر براي اتخاذ رویکرد محافظه

، باال بودن تهدیدات رقابتی را از )2009(مو فلسا) 2008(، دهالیوال و همکاران)2008و2007(، کارونا)1990(داروغ
از محافظه ) 1386(و نهایتا مفاهیم نظري گزارشگري مالی ایران . کارانه بیان کردندعوامل مهم اتخاذ رویکرد محافظه

هدف اصلی این پؤوهش . داندکاري به عنوان اصل احتیاط یاد کرده و آن را از خصوصیات کیفی اطالعات مالی می
  .ر ساختارهاي رقابتی بر روي محافظه کاري مشروط حسابداري استبررسی تاثی

  :نقد اصل محافظه کاري - 
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تاکنون انتقاداتی توسط گروههایی مانند فعاالن بازار سرمایه، استاندارد گذاران و محققان آکادمیک از محافظه 
اسایی عایدات و زیانها می یکی از این انتقادات مربوط به رفتار نامتناسب در خصوص شن. کاري صورت گرفته است

دلیل انتقاد این گروهها این است که اگر در دوره جاري سودهایی به دلیل بکارگیري محافظه کاري . باشد
حسابداري در اثر کمتر شناسایی کردن خالص دارایی ها ایجاد شود، در دوره آتی سودهایی شناسایی خواهد شد 

  )  watts, 2003(که ارتباطی به آن دوره ندارد 

  .خالصه اي از سایر انتقاداتی که براي محافظه کاري صورت گرفته به شرح زیر می باشد

این گستره . شود هاي مالی به خط مشی واحد تجاري مربوط می کاري در صورت ي محافظه گستره  :نااعتمادي 
توان ثبت کرد یا نکرد، زیرا  میهاي غیر عملیاتی پیش بینی شده را  براي مثال، هزینه. تواند وسیع یا کوچک باشد می

تر را  به طور نمونه، چنانچه واحد تجاري تجزیه و تحلیل خوشبینانه. توان در انتظارات تجدیدنظر کرد همواره می
  .هاي غیر عملیاتی پیش بینی شده ناشی از دعاوي حقوقی را مردود دانست توان هزینه ترجیح دهد، می

گذاران مشکل  کارانه هستند اما سرمایه هاي حسابداري محافظه ه روشدانند ک اگر چه همه می: پنهان کاري
گذاران متوسط را در وضعیت  کاري سرمایه محافظه. اند، تعیین کنند ها کم بیان شده توانند مبلغی را که دارایی می

  .گذارد ها می هاي ممتاز را در اختیار درون سازمانی دهد و فرصت نامساعد قرار می

کاري با یک اصل حسابداري تضاد داشته باشد به  گوید، هر گاه محافظه استرلینگ می  :ابداري نفی اصول حس   
، شناخت )در مقابل اقل بهاي تمام شده یا بازار ( به عنوان مثال، اصل بهاي تمام شده تاریخی. شود آن چیره می

مقابل به هزینه منظور کردن مخارج در ( اصل تطابق)در مقابل مبناي اقساطی شناخت درآمد ( درآمد بر مبناي فروش
) در مقابل تغییر از بهاي تمام شده به قاعده اقل بهاي تمام شده یا قیمت بازار ( اصل ثبات رویه ) تحقیق و توسعه 

  )در مقابل کمتر از واقع بیان کردن ارزش داراییها ( اصل افشا 

در . شود هاي مالی می گرایانه، موجب سوگیري منظمی در گزارش کاري به جاي ارزیابی واقع محافظه  :سو گیري 
هاي کیفی مهم، از  کاري با ویژگی محافظه«کند،  نتیجه همچنان که هیأت استانداردهاي حسابداري مالی اشاره می

هاي  در مورد مفید بودن داده» دارد تضاد) شامل ثبات رویه(طرفی و قابل مقایسه بودن  قبیل بیان صادقانه، بی
انجمن حسابداري . توان سؤاالتی جدید و مشروع مطرح کرد کارانه می هاي محافظه حسابداري مبتنی بر خط مشی
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اي از استفاده کنندگان را  شود که سوگیري بتواند نیازهاي مجموعه تصور نمی«: کند استدالل می  (AAA) امریکا
  .»رین کمک کند یا حتی به آن صدمه نزندبرآورده کند، به منافع سای

کاري آن قدر در حسابداري مستحکم شده که بیشتر نوعی نگرش حسابداران، یا امري ذهنی،  محافظه  :امر ذهنی 
احتماالً چنانچه تردید جدي در مورد ارزشگذاري یک قلم . است تا اینکه سازوکاري براي پاسخگویی به ابهام باشد

کاري نگرش  نیست، محافظه   شود، اما این تمام موضوع کاري به بازي گرفته می افظهباشد، مح  وجود داشته
  .هاي حسابداري است حسابداران در مورد تمام جنبه

  :نتیجه گیري - 

محافظه کاري، یک مفهوم مهم در حسابداري است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت 
 طور کاري بهمحافظه. ینه،ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی باالي بدهی می شوددیرتر درآمد و شناخت سریعتر هز

با توجه به مباحثی . است  شده بیان » کنید شناسایی را هازیان همه اما نکنید، شناسایی سودي هیچ«بالمثل  ضر با سنتی
را در سه مقوله به شرح زیر که در تحقیق حاضر مطرح شد، می توان از یک منظر کلی، محافظه کاري حسابداري 

  :طبقه بندي کرد

به عنوان نمونه براساس رهنمودهاي حسابدار بدهی هاي . بدبینی از خوش بینی بهتر است: مقوله رفتاري  – الف
تحت شرایط خاص شناسایی می شوند در صورتی که این رهنمودها در خصوص دارایی )زیانهاي احتمالی(احتمالی

  .کاربرد ندارد)مالی سودهاي احت(هاي احتمالی 

زودتر نشان دادن زیان ها و هزینه ها از دیرتر نشان دادن آنها بهتر است و دیرتر نشان دادن سودها و : مقوله زمان -ب
  .درآمدها از زودتر نشان دادن آنها بهتر است

نشان دادن زیانها و  کمتر نشان دادن سودها ودرآمدها از بیشتر نشان دادن آنها بهتر است و بیشتر: مقوله ارزش) ج
  هزینه ها از کمتر نشان دادن آنها بهتر است

 است، محافظه کارانه رویه هاي حسابداري تنها نه که می دهند نشان محافظه کاري مورد اخیر در تجربی تحقیقات

شگفت  نتایج این. است ها محافظه کارانه تر شده رویه این گذشته سال 30 طی کشورهاي انگلیسی زبان در بلکه
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 روبه رو دانشگاهیان و استاندارد سرمایه، تدوین کنندگان قانونگذاران بازارهاي از بسیاري صریح مخالفت انگیز با

 دهد که می نشان مقتدرانه انتقاد، برابر در آشکار آن آوردن دوام و محافظه کاري مدت طوالنی ولی بقاي شد؛

 درك بدون منتقد، استاندارد تدوین کنندگان قانونگذاران و اگر .اند انگاشته نادیده را آن بااهمیت منتقدان منافع

 گزارشگري براي جدي طور به که شد خواهد استانداردهایی ایجاد کنند، تالش آن حذف در منافع محافظه کاري
  .است بار مالی زیان

  :پی نوشت

  استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمشهر*:

  ارشد دانشگاه علوم تحقیقات ساوهدانشجوي کارشناسی **:

  

  :منابع و مآخذ

 دهم پ، آمار و کاربرد آن در مدیریت، انتشارات سمت، چا) 1383(آذر، عادل و مؤمنی، منصور .1

 125 - 130، تعریف و مفهوم محافظه کاري در حسابداري، مجله حسابداري، ص )1388(آزاد، عبداهللا  .2

ابداري در کیفیت سود و بازده سهام، دانشگاه آزاد واحد ، نقش محافظه کاري حس)1386(ادهم، علیرضا  .3
 علوم تحقیقات

دکتري،  گیري محافظه کاري حسابداري، رساله، تبیین و ارائه الگویی براي اندازه)1385(مهد، بهمن بنی .4
 دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

 محافظه و محصوالت بتیرقا ساختارهاي بین ارتباط بررسی«، )1390(پورحیدري، امید و غفارلو، عباس  .5

 – 62، تابستان، ص 2، مجله پژوهش هاي حسابداري مالی، سال چهارم، شماره »حسابداري مشروط کاري
41  

  18، انتشارات عابدان ص) حسابداري میانه (، حسابداري مالی جلد اول ) 1383(تاري وردي، یداله  .6
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Study on The principle of conservatism  

And its role in the financial reporting 
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Abstract: 

Accounting conservatism, is the quality attributes related to the content of financial 
information 
The means used to estimate the degree of care in the exercise of judgment is ambiguous 
situations, 
So that income or assets or liabilities of the lower cost and does not actually provide. In 
other words, conservative accounting approach to accounting can be used as a higher 
degree of verification for recognizing good news than bad news coefficient defined. 
 
accounting conservatism, which is divided to Conditional and unconditional, as a result 
of improving the quality of financial reporting, recognizing acceptance important role in 
solving some problems and also reduce the likelihood of asymmetric acceptance 
exponentially more profit and pay dividends is cleaned. 

In this paper an attempt has been made to the definition of accounting conservatism, and 
studing the most important indicators of the concept and its impact on financial reporting. 
Finally, the criticisms and shortcomings of this approach are described.... 

Keywords: financial reporting, accounting conservatism, conditional and unconditional 
conservatism 
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