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نیمشتقیرانیاو رداریزنج

مقدمه
دو ویژگی مهم محافظه کاري در ادبیات حسابداري مورد بررسی قرار گرفته است. نخست وجود 

در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتري سهام نسبت به ارزش بازار سهام است که از سوي فلتهام و جانبداري 
) مطرح شده و معرف محافظه کاري از دیدگاه ترازنامه اي است. دوم تمایل به سرعت 1995اوهلسون (

طرحم1997باسو بخشیدن در شناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها است که آن را 
].3[کرده و معرف محافظه کاري از دیدگاه سود و زیانی است 

اگر مدیران قادر به پنهان نمودن اخبار بد براي یک مدت زمان طوالنی باشند، به نظر می رسد که 
محدودیت براي مدیران از لحاظ کیاطالعات منفی درون یک شرکت ذخیره خواهد شد. با این وجود،

وانندجذب کنند و به طور موفقیت آمیزي پنهان کنند وجود دارد. این میزان اخبار بدي که می ت
محدودیت به این دلیل است که اگر در یک زمان خاص، مقدار اخبار بد جمع آوري شده به یک آستانه 
و یا حد مشخص و ویژه اي رسید، از آن به بعد ادامه پنهان نمودن آنها یا بسیار پر هزینه بوده و یا به 

ر ممکن خواهد شد. زمانی که جمع آوري اخبار بد به آخرین نقطه (نقطه سرازیري) رسید، طور کلی غی
همه آنها به طور ناگهانی انتشار یافته و موجب بازده هاي منفی باال براي سهامی می شود که بازار با آنها 

].7[سازگاري یافته است و این همان سقوط قیمت می باشد
ابر انگیزه ها و تمایالت مدیریت ایستادگی کرده و ریسک سرمایه گذاري رویه هاي محافظه کاري در بر

].9[در سهام و سقوط احتمالی قیمت سهام را کاهش می دهد
در مطالعات قبلی تاثیر عواملی همچون ویژگی هاي اقتصادي کمتر بررسی شده است. یکی از این 

چرخه عمر، شرکت ها در مراحل عمر واحد تجاري است. طبق نظریه چرخهویژگی هاي اقتصادي،
مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادي داراي رفتارهاي خاصی هستند، بدین معنی که ویژگی هاي 
مالی و اقتصادي واحد تجاري تحت تاثیر مرحله اي از چرخه عمر است که واحد تجاري در آن قرار دارد

]5.[
ها، همچون تمامی موجودات زنده که متولد می کند که شرکتفرضهمچنین تئوري چرخه عمر شرکت،

می کنند و می میرند و بر مبناي قابلیت کنترل و انعطاف پذیري نمایان می شوند. در رشدمی شوند،
افزایش عمر، کنترل افزایش و انعطاف پذیري باجوانی (دوران رشد) سازمان ها بسیار انعطاف پذیر،

].1[ابدیکاهش می 
چارچوب نظري

اري مشروط، محافظه کاري است که توسط استاندارد هاي حسابداري الزام شده است. یعنی محافظه ک
(بازده منفی سهام) و نا مطلوب و عدم شناخت سود در بدشناخت به مقطع زیان در صورت وجود اخبار

ال کاربرد قاعده اقل بهاي تمام شده یا خالصثمواقع وجود اخبار خوب (بازده مثبت سهام) و مطلوب م
ارزش فروش در ارزیابی موجودي کاال، نوعی محافظه کاري مشروط است. به این نوع محافظه کاري 

].11[محافظه کاري سود و زیانی و یا محافظه کاري گذشته نگر می گویند 
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نوع محافظه کاري برخالف محافظه کاري مشروط از طریق استانداردهاي نیامحافظه کاري غیر شرطی:

داري الزام نگردیده است و حاصل کمتر از واقع نشان دادن ارزش دفتري خالص پذیرفته شده حساب
به محافظه يدارایی ها به وسیله رویه هاي از پیش تعیین شده حسابداري است. این نوع محافظه کار

تعریف محافظه کاري از ]6[1995،تعریف فلتهام واوهلسون].11[کاري ترازنامه اي نیز معروف است
یا چند روش 2ن دیدگاه، در مواردي که تردیدي واقعی در انتخاب بین یازنامه است براساس ادیدگاه تر

داشته گزارشگري وجود دارد آن روشی باید انتخاب شود که کمترین اثر مطلوب برحقوق صاحبان سهام
].11[منجر به اعمال محافظه کاري نامشروط می شودیتفاسیر حقوقی، مالیاتنیهمچن.باشد
داخلدرمنفیاخبارکنند،خودداريبداخبارافشايازطوالنیزمانمدتبرايبتوانندمدیراننچهچنا

.استمحدودکنند،انباشتهمیتوانندمدیرانکهبدياخبارحجمدیگرسوياز.میشودانباشتهشرکت

ودارينگهسد،رمیمعینیآستانهبهانباشتهمنفیاخبارحجمکهوقتیکهاستآنموضوعاینعلت
اخباريتودهنتیجهدر.شدخواهدپرهزینهوغیرممکنترطوالنیزمانمدتبرايآنافشايعدم

شدیدآفتبهموضوعاینوشدهبازارواردبارهیکبهخوداوجينقطهبهرسیدنازپسنامطلوب
].7[شودمنجر میقیمت سهامسقوطیاسهامبازده

پیشینه تحقیق
و یاتیعملسکیبا ریشرطيرابطه محافظه کاریبررسدر تحقیقی با عنوان ) 2013و دیگران (ریچارد 

2012تا 2000در بورس اوراق بهادار امریکا طی سالهاي شرکت هاافتهیتحقق ینوسانات ارزش ذات
سکیرزانیمی باشرطيسطح محافظه کارنیارتباط بپرداخته اند در این تحقیق براي بررسی 

ی تحقق یافته شرکتها از روش رگرسیون پانل دیتا استفاده نوسانات ارزش ذاتنیو همچنیاتیعمل
گردیده است نتایج حاصل از این بررسی نشان دهنده این مطلب می باشد که بین محافظه کاري شرطی 

].12[رابطه معنی داري وجود دارد شرکت ها افتهیتحقق یو نوسانات ارزش ذاتیاتیعملسکیربا 
بین استفاده کنندگان صورت هايیعدم تقارن اطالعاترابطه بین محافظه کاري و)2006(الفوند و واتز 

نسبت محافظه کاري به عنوان واکنشی متوازنمالی را بررسی نمودند آن ها به این نتیجه رسیدند که
].8[گذاران آگاه و ناآگاه استتقارن اطالعاتی بین سرمایهبه عدم

عمر چرخهتأثیربررسیبهافولوبلوغرشد،به مراحلهاشرکتبنديطبقهباپژوهشیدر)2007زو (
ومیزان مربوط بودنکهدهدمینشانويهايیافته.ریسک پرداختمعیارهايبودنمربوطمیزانبر

بایکدیگرمعناداريتفاوتعمرچرخهمختلفمراحلریسک درمعیارهايافزایندهتوضیحیتواننیز
بلوغو درمرحلهمقدارداراي بیشترینافول،مرحلهدرمعیارهاي ریسکافزایندهتوضیحیتواندارند.
].13[هستندمقدارکمترینداراي

این .پرداختنديحسابدارکارياثر ریسک عملیاتی بر محافظهیبه بررس) 1392مشایخی و مطمئن (
دارند تا يشتریبزهیانگرانیلیاتی باالتر، مدبا ریسک عمهاییر شرکتچنین استدالل نمودند که د

جانبازها،شرکتنیانی. همچنندازندیبقیبه تعوندهیاخبار خوب آدیاخبار بد را به امییشناسا
يرگیاندازهيبراآنهارو هستند. روبهکاريمحافظهيبرايکمتريو حسابرسان با تقاضاگذارانهسرمای
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از مدل بال و ،يحسابدارکاريمحافظهيرگیاندازهيو براCAPMمدل ياز بتا،ریسک عملیاتی

شرکت 75مشاهده (681استفاده از باو هاهیفرضنیبر اساس انمودند.) استفاده 2006(واکوماریش
ایشان به این، 1390تا 1380هايسالیدوره زمانیدر بورس اوراق بهادار تهران) طشدهرفتهیپذ
وجود دارد. يمعناداریارتباط منف،يحسابدارکاريریسک عملیاتی و محافظهانیکه مرسیدند جهینت

طور جداگانه، مشخص شد اثر ریسک اخبار خوب و بد بههايبا استفاده از آزمون نمونهنیهمچن
خوب اراخبییدر شناساعیاخبار بد و نه از تسرییافتادن شناساقیاز به تعو،کاريعملیاتی بر محافظه

].3[شده استیناش
و ارزش شرکت هیساختار سرما،يعمر واحد تجارهچرخدر تحقیقی با عنوان 1393مهرانی و همکاران 

بازارها، هبودن امروزیبا توجه به رقابتبیان می دارند که شده در بورس اوراق بهاداررفتهیپذيها
یقابل اجتناب مریو غیتایامر حکیشرکت ها شرفتیو پتیمنابع جهت حفظ موقعه نیبهدمانیچ

بر ارزش شرکت اثرگذار باشد. میصورت مستقهبتواند یشرکت میهکه ساختار سرماییباشد. تا جا
یرا اتخاذ میمتفاوتيهااستیعمر خود سهدر چرخت،یشرکت ها به منظور حداکثر کردن مطلوب

یعمر شرکت مهچرخایآ«ت که سوال اسنیبه پاسخ ایابیمطالعه، دست نی. هدف از انجام اندینما
سوال به نوع خود نیکه ا»ر؟یخایو ارزش شرکت اثر گذار باشد هیساختار سرمانیبهتواند بر رابط

ي، داده ها1389تا 1384یزمانهدر دوررهیچند متغونیسرگرلیباشد. با استفاده از تحلیمیتجرب
نشان يآماريبه دست آمده از آزمون هاجینتا.ردیگیقرار میشرکت مورد بررس-سال480مربوط به 

يباشد؛ به گونه ایو ارزش شرکت مهیساختار سرمانیبه مؤثر بودن چرخۀ عمر شرکت بر رابطهدهند
باشد. به یميشتریشدت بيبالغ دارايحال رشد نسبت به شرکت هادريرابطه در شرکت هانیکه ا

یمشتریبالغ بيشرکت هاياز الگويرشديرکت هاشيالگویدهندگحیقدرت توضگر،یعبارت د
].2[باشد

فرضیه هاي تحقیق
رابطه بین محافظه کاري شرطی و ریسک سقوط قیمت سهام در هر یک از مراحل چرخه :فرضیه اول

عمر شرکت ها متفاوت است.
حل فرضیه دوم: رابطه بین محافظه کاري غیرشرطی و ریسک سقوط قیمت سهام در هر یک از مرا

چرخه عمر شرکت ها متفاوت است.
روش تحقیق

ازنظر هدف باتوجه به اینکه نتایج بدست آمده از تحقیق به حل یک مشکل یا موضوع خاص می پردازد،
رگرسیونی می باشد.-کاربردي و از نظر روش از نوع همبستگی

جامعه و نمونه آماري
1392475سال ن در پایانتعداد شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا

پیش فرض ها:
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)159(داشته اندبرون رفت از بورستعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی

)156(تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شده اند
)34(تعداد شرکتهایی که سرمایه گذار و واسطه گر مالی بوده اند

)32(اندموده نرا افشا نقیتحقنیايرهایسبه متغمحايبراازیاطالعات مورد ن
94مورد مطالعهنمونهجمع 

در این تحقیق نمونه گیري به روش سیستماتیک و هدفمند صورت گرفته است.
سالها- تعداد داده مراحل چرخه عمرردیف

52رشد1
470بلوغ2
42افول3

روش گردآوري داده ها
این پژوهش از صورتهاي مالی و یادداشت هاي پیوست صورتهاي مالی و اطالعات مورد استفاده در 

در نرم افزار ره آورد نوین و بانک اطالعاتی اداره گردآوري شدهبورس (همچنین از اطالعات اولیه تابلوي 
استفاده شده است.SPSSبراي پردازش اطالعات از نرم افزار شده است. ) استفادهآمار شرکت بورس

و تحلیل داده هاروش تجزیه 
در این تحقیق براي اندازه گیري محافظه کاري از روش اقالم تعهدي استفاده شده است. جهت تعیین 

دوئلمن و محافظه کاري غیر شرطی از مدل احمد و ]13[) 2008ژانگ (محافظه کاري شرطی از مدل 
از طریق فرمول هاي ذیل استفاده گردیده است:]3[)2007(

CCشرطیمحافظه کاري 

NCمحافظه کاري غیر شرطی

تعهدي(استهالك+ سود خالص) =کل اقالم -جریانهاي نقدي عملیاتی 
اقالم تعهدي عملیاتی= Δ (حسابهاي دریافتنی)+ Δ( (موجودیها + Δ ( -(پیش پرداختها Δ حسابهاي)

پرداختنی) -Δ( مالیاتهاي پرداختنی(
الم تعهدي=اقالم تعهدي غیر عملیاتیاقکل –اقالم تعهدي عملیاتی 
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ابسته: ریسک سقوط قیمت سهاممتغیر و

= بازده سهام شرکت
است و عبارتست از باقیمانده رگرسیون مدل زیر.tدر زمان i= بازده باقیمانده ي سهام شرکت 

tدر زمان iهام شرکت = بازده س

است. براي محاسبه بازده بازار، شاخص ابتداي دوره از شاخص پایان دوره t= بازده بازار در زمان 
کسر شده و حاصل بر شاخص ابتداي دوره تقسیم می شود.

اسبه بازده برآورد شده و باقیمانده ي آن جهت محرابطه باال با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره
استفاده می شود. بازده خاص شرکت، با توجه به تعریف مذکور به منظور اندازه گیري خاص شرکت 

ریسک سقوط قیمت سهام استفاده می شود.
از ]9[) 2006مطابق با روش پارك و چن (، مراحل رشد، بلوغ و افولبههاشرکتابتدادر این مطالعه،

تفکیک گردیده اند.اي و سود سهاممخارج سرمایه،شرکت، رشد فروشنظر چهار متغیر سن
صورت زیر هستند:در روش پارك و چن به بندي و تفکیکتقسیممراحل 

؛شودشرکت محاسبه می- ارزش هر یک از متغیرها براي هر سالالف) 
در جدولذکر شدهح وسطمبنايبر سپس، مرتب شدهشرکت- سالبرحسبذکر شدهچهار متغیرب) 
مربوطه به هر شرکت تخصیص خواهند یافت؛بر اساس دستور، ارقام ذیل
مراحل در یکی ازشرایط زیرآید که بر مبنايبدست میمرکبنمره یک شرکت، - براي هر سالج) 

بندي خواهد شد:و افول طبقهرشد، بلوغ 
در ،باشد: مرحله بلوغ9-15در گستره ،باشد: مرحله رشد16-20اگر مجموع امتیازات در گستره 

باشد: مرحله افول4-8گستره 
)2006عمر بر مبناي روش پارك و چن (چرخه : 1جدول 

سنپنجک
)AGE(

رشد فروش
)SG(

ايهاي سرمایههزینه
)CE(

سود سهام
)DPR(

5115پنجک اول
4224پنجک دوم
3333پنجک سوم

2442پنجک چهارم
1551پنجک پنجم

SGit = [1- (Saleit / Saleit-1)] × 100
DPRit = (DPSit / EPSit) × 100
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= CEit100× هاي ثابت در طول دوره) شرکت/ افزایش (کاهش) داراییر(ارزش بازا

Sale=درآمد فروش
= DPSسود نقدي هر سهم
= EPSسود هر سهم
= AGEتفاوت سالt به بورسشرکتورود و سال.

کتاندازه شر: متغیر کنترل
.شده استاندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی جمع دارایی هاي هر شرکت اندازه گیري 

یافته هاي تحقیق
متغیرهاخص هاي توصیفی شا

تبیین روابط بین در جهت تشخیص الگوي حاکم برآن ها وپایه اي برايیگامتوصیف آماري داده ها،
بنابراین، قبل از این که به آزمون فرضیه هاي پژوهش .رودمتغیرهایی است که در پژوهش به کار می 

گرفته است.بررسی قرار مورد2شماره جدولپرداخته شود، متغیرهاي پژوهش به صورت خالصه در 
شاخصنگاره حاوي شاخص هایی براي توصیف متغیرهاي تحقیق می باشد. این شاخص ها شامل،نیا

ص هاي شکل توزیع است.هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگی و شاخ
تحلیل توصیفی متغیرهاي پژوهش: 2جدول

عالمت 
اختصاري

CC-r
محافظه کاري 

رشد)(یشرط

NC-r
محافظه 

کاري غیر 
شرطی
(رشد)

S-r
اندازه 
شرکت
(رشد)

CR-r
ریسک 
سقوط 

سهام قیمت 
رشد)(

CC-b
محافظه 
کاري 
شرطی
(بلوغ)

NC-b
محافظه 

کاري غیر 
شرطی
(بلوغ)

اده هاتعداد د 52 52 52 52 470 470

میانگین 0.023633 0.040488 13.214996 5.070581 0.021919 -0.009007

میانه 0.021574 0.042094 13.098041 4.67103 0.020456 -0.020709

مد -.2381a -.1648a 10.0942a .8550a -0.393 -.2622a

انحراف معیار 0.1135691 0.1060971 1.325982 2.8188323 0.3587258 0.3412845

واریانس 0.013 0.011 1.758 7.946 0.129 0.116

چولگى 0.678 0.306 0.171 0.353 15.881 18.121

کشیدگی 1.741 -0.399 1.808 -0.498 317.426 370.391

مینیمم داده -0.2381 -0.1648 10.0942 0.855 -1.6316 -0.5076

ماکسیمم داده 0.3611 0.2883 17.3983 12.0424 7.0564 6.95
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عالمت 
اختصاري

S-b
اندازه شرکت

(بلوغ)

CR-b
ریسک 
سقوط 

سهام قیمت 
بلوغ)(

CC-o
محافظه 
کاري 
شرطی 
(افول)

NC-o
محافظه 

کاري غیر 
شرطی 
(افول)

S-o
اندازه 
شرکت
(افول)

CR-o
ریسک 
سقوط 

قیمت سهام 
(افول)

تعداد داده ها 470 470 42 42 42 42

میانگین 13.483117 4.969927 0.033026 -0.012215 13.757503 3.954665

میانه 13.265467 4.372412 0.027122 -0.029821 13.872344 3.698888

مد 11.0674a 8.3628 -.1250a -.1406a 11.2429a .8236a

انحراف معیار 1.4301427 3.2771044 0.0995041 0.0691671 1.2872309 3.1970787

واریانس 2.045 10.739 0.01 0.005 1.657 10.221

چولگى 0.741 0.812 2.026 0.507 0.548 1.027

کشیدگی 0.917 0.329 8.066 0.04 3.393 0.337

مینیمم داده 9.8215 0.6686 -0.125 -0.1406 11.2429 0.8236

ماکسیمم داده 18.256 17.6985 0.4705 0.1789 18.4376 12.6924

ایج حاصل از آزمون فرضیه اول در هر یک از مراحل رشد، بلوغ و افول بدین نتآزمون فرضیه اول:
شرح است:

: خالصه نتیجه فرضیه اول3شماره جدول 

Bt آمارهsigBt آمارهsigBt آمارهsig

constant5.8021.470.1484.2156.280/00016.9583.4690.001
cc-5.115-3.4820/0000.3583.6910/000-8.138-3.1550/000
size-0.046-0.1550.877-0.112-2.2680.024-0.926-2.6150.013

2.332.2392.236
0.1640.2310.168

0.4570.5290.457
3.6283.975.134
0/0000/0000/000
تاییدتاییدتایید 

F آماره
سطح معنی داري مدل 

نتیجه فرضیه 

F آماره
سطح معنی داري مدل 

نتیجه فرضیه 

F آماره
سطح معنی داري مدل 

نتیجه فرضیه 

نماد
مرحله افولمرحله بلوغمرحله رشد

ضریب تعیین تعدیل شده
D W-

ضریب همبستگی 

D W-
ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب همبستگی 

D W-
ضریب تعیین تعدیل شده

ضریب همبستگی 

معنی دار وحاکی از یک ارتباط معکوس05/0ضریب منفی و با سطح معناداري کمتر از مرحله رشد:
ر مرحله رشد می باشد. همچنین ديسهام در شرکتهامتیسقوط قسکیوریشرطيبین محافظه کار

یشرطيمحافظه کاررابطه بین تأثیر معناداري در اندازه شرکتبر اساس نتایج به دست آمده، متغیر 



63....                                           سهاممتیسقوط قسکیبر ریشرطریو غیشرطيمحافظه کارریتاث
در مرحله رشد نداشته است زیرا که سطح معنی داري این يسهام در شرکتهامتیسقوط قسکیور

میباشد.05/0متغیر بیش از 
معنی دار ومستقیم حاکی از یک ارتباط 05/0معناداري کمتر از و با سطحمثبتضریب مرحله بلوغ: 

در مرحله بلوغ می باشد. همچنین يسهام در شرکتهامتیسقوط قسکیرویشرطيبین محافظه کار
ویشرطيمحافظه کاررابطه بین تأثیر معناداري در اندازه شرکتبر اساس نتایج به دست آمده، متغیر 

است زیرا که سطح معنی داري این متغیر داشتهدر مرحله بلوغ ير شرکتهاسهام دمتیسقوط قسکیر
میباشد.05/0از کمتر

و معنی دار معکوس حاکی از یک ارتباط 05/0و با سطح معناداري کمتر از منفیبیضرمرحله افول:
ین می باشد. همچنافولدر مرحله يسهام در شرکتهامتیسقوط قسکیرویشرطيبین محافظه کار

ویشرطيمحافظه کاررابطه بین تأثیر معناداري در اندازه شرکتبر اساس نتایج به دست آمده، متغیر 
است زیرا که سطح معنی داري این داشتهافولدر مرحله يسهام در شرکتهامتیسقوط قسکیر

میباشد.05/0از کمترمتغیر 
و افول بلوغرشد،که در هر یک از مراحل،3شماره واتسون طبق جدول -مقدار آماره دوربینبا توجه به 
از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود خطاها،باشدمی5/2تا 5/1در فاصله 

% رابطه معنی 5در سطح خطاي همچنین ضریب همبستگیندارد و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
بلوغهر یک از مراحل رشد،درسقوط قیمت سهامباریسکداري را بین دو متغیرمحافظه کاري شرطی

نشان می دهد.و افول
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در هر یک از مراحل رشد، بلوغ و افول بدین آزمون فرضیه دوم: 

شرح است:
خالصه نتیجه فرضیه دوم4جدول شماره 

Bt آمارهsigBt آمارهsigBt آمارهsig

constant5.7481.4070.1664.1736.2010/00016.4753.2470.002
NC0.1827.2810/000-1.187-5.7070/000-5.489-4.8880/000
size-0.051-0.1660.869-0.11-2.2120.027-0.915-2.4960.017

2.4312.2482.195
0.2160.1320.115
0.5240.4070.398
4.0244.8448.199
0/0000/0000/000
تاییدتاییدتایید  نتیجه فرضیه نتیجه فرضیه نتیجه فرضیه 

F آمارهF آمارهF آماره
سطح معنی داري مدل سطح معنی داري مدل سطح معنی داري مدل 

نماد
مرحله افولمرحله بلوغمرحله رشد

D W-D W-D W-
ضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیین تعدیل شدهضریب تعیین تعدیل شده

ضریب همبستگی ضریب همبستگی ضریب همبستگی 

دار معنیومستقیم ز یک ارتباط حاکی ا05/0و با سطح معناداري کمتر از مثبتضریب مرحله رشد:
رشد می باشد. در مرحلهيسهام در شرکتهامتیسقوط قسکیرویرشرطیغيبین محافظه کار
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يمحافظه کاررابطه بین تأثیر معناداري در اندازه شرکتهمچنین بر اساس نتایج به دست آمده، متغیر 

داشته است زیرا که سطح معنی در مرحله رشد نيسهام در شرکتهامتیسقوط قسکیرویرشرطیغ
میباشد.05/0داري این متغیر بیش از 

و معنی دار معکوسحاکی از یک ارتباط 05/0و با سطح معناداري کمتر از منفیضریب مرحله بلوغ: 
می باشد. بلوغدر مرحله يسهام در شرکتهامتیسقوط قسکیرویرشرطیغيبین محافظه کار

يمحافظه کاررابطه بین تأثیر معناداري در اندازه شرکتت آمده، متغیر همچنین بر اساس نتایج به دس
داشته است زیرا که سطح معنی بلوغدر مرحله يسهام در شرکتهامتیسقوط قسکیرویرشرطیغ

میباشد.05/0از کمترداري این متغیر 
و معنی دار عکوس محاکی از یک ارتباط 05/0و با سطح معناداري کمتر از منفیضریب مرحله افول:

می باشد. افولدر مرحله يسهام در شرکتهامتیسقوط قسکیرویرشرطیغيبین محافظه کار
يمحافظه کاررابطه بین تأثیر معناداري در اندازه شرکتهمچنین بر اساس نتایج به دست آمده، متغیر 

ا که سطح معنی داشته است زیرافولدر مرحله يسهام در شرکتهامتیسقوط قسکیرویرشرطیغ
میباشد.05/0از کمترداري این متغیر 

و افول بلوغکه در هر یک از مراحل رشد،4شماره واتسون طبق جدول -مقدار آماره دوربینبا توجه به 
خود همبستگی وجود از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاهاخطاها،باشدمی5/2تا 5/1در فاصله 

% رابطه معنی 5در سطح خطاي . همچنین ضریب همبستگیاستفاده کردندارد و می توان از رگرسیون 
هر یک از مراحل رشد،درباریسک سقوط قیمت سهامغیر شرطیداري را بین دو متغیرمحافظه کاري 

نشان می دهد.و افولبلوغ
پیشنهادهاي تحقیق

پیشنهاد و اعتبار دهندگان به سهامداران و سایر سرمایه گذاران اولهیحاصل از فرضجهیبا توجه به نت
بیشتر سعی بر نگهداري و یا خرید سهام شرکتهایی داشته باشند که در مراحل رشد و افول کهگرددیم

دوم هیحاصل از فرضجهیبا توجه به نتنیهمچنبوده و نیز محافظه کاري آنها به صورت مشروط باشد،
سعی بر نگهداري و یا خرید کهگرددیپیشنهاد مو اعتبار دهندگانبه سهامداران و سایر سرمایه گذاران 

سهام شرکتهایی داشته باشند که در مراحل چرخه عمر خود در مراحل بلوغ و افول قابل طبقه بندي 
باشند و نیز محافطه کاري در آنها غیر شرطی باشد زیرا سهام این شرکتها می تواند سود باالتري را 

هی باالتر در گرو محافظه کاري شرکت می باشد زیرا محافظه نصیب آنها نماید و بدست آوردن بازد
کاري باالتر باعث کاهش خروج جریانهاي وجه نقد از شرکت خواهد شد.

فهرست منابع
رابطه بین هموارسازي سود و عدم ")،1396(عبداله موسی زاده،حامد ومحمدخان محمدي،.1

تحقیقات حسابداري و ، "بهادار تهرانتقارن اطالعاتی در چرخه زندگی شرکت هاي بورس اوراق
.139-140ص،1396تابستان ،34شماره انجمن حسابداري ایران، ، حسابرسی



65....                                           سهاممتیسقوط قسکیبر ریشرطریو غیشرطيمحافظه کارریتاث
چرخۀ عمر واحد تجاري، ساختار سرمایه و ") 1393(يفرهادسوران ،آرش تحریري،مهرانی کاوه.2

ش ، ل پنجمسا، مجله دانش حسابداري"بهادار ارزش شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق 
.163-180ص 1393، تابستان 17

، "مشروط ریسک سیستماتیک و محافظه کاري ")، 1392(مشایخی، بیتا و محسن مطمئن،.3
.109-128ص ،1، شماره 15، دوره تحقیقات مالی

4. Ahmed, A. S., and S. Duellman, (2007) “Accounting Conservatism and Board
of Director Characteristics An Empirical Analysis”, Journal of Accounting
and Economics, 43,p411–37.

5. Anthony, J., Ramesh, K., (1992). “Association between accounting performance
measures and stok price: a test of the life cycle hypothesis”, Journal of
Accounting and Economics,15,p203-227.

6. Felthame, G., and J. Ohlson, (1995). “Valuation and clean surplus accounting
for operating and financial activities”, Contemporary Accounting Research,
11, p 689- 731.

7. Hutton, A.P., Marcus, A. J. & Tehranian, H. (2009). “Opaque financial reports,
R2, and crash risk”,Journal of Financial Economics, 94,p 67- 86.

8. Lafond, R., and R. L. Watts, (2006), “The information role of conservatism”.
SSRN

9. Lafond, R., Watts, R. (2008) “The information role of conservatism”, The
Accounting Review,83p447-478.

10. Park Y, Chen K., (2006) “ The effect of accounting conservatism and life-cycle stages
on firm valuation”, Journal of Applied Business Research 22,p 75-92.

11. Ryan, S., (2006), "Identifying conditional conservatism". European”, Journal
Accounting and Finance,16p66-76.

12. Richard Zhe Wang, Eastern Illinois University( 2013 )" OPERATING RISK

AND ACCOUNTING CONSERVATISM: AN EMPIRICAL STUDY",The
International Journal of Business and Finance Research, VOLUME 7,
NUMBER 1, 2013

13. Xu,Bixi. (2007)"Life Cycle Effect on the Value Relevance of common Risk
Factore ",Review of Accounting and Finance Vol.6, p.162-175.

14. Zhang, J.,, (2008), "The Contracting Benefits of Accounting Conservatism to
Lenders"Zmijewski, M.E.,, (1984)," Methodological issues related to the
estimation of financial distress prediction Models", Journal of Accounting
Research 22, 59-82.



Accounting & Auditing Studies, Summer 2018, No. 38. pp. 55-66

The Effect of Conditional and Unconditional Conservatism on the
Stock Prices Crash Risk, with Emphasis on the Life Cycle of
Companies in Companies Listed in Tehran Stock Exchange

Dr Majid Zanjirdar (PhD)1©
Assistant Professor of Islamic Azad University Arak Branch, Iran

Khadijeh Irani Moshtaghin
Student of master degree Accounting Islamic Azad University Arak Branch, Iran

(Received: 21 February 2016; Accepted: 23 May 2016)

This paper examine the effect of conditional and unconditional conservatism on the
stock prices crash risk, with emphasis on the life cycle of companies in companies
listed in tehran stock exchange for the period 1387 to 1392.Also past studies
examines to study the relationship between conservatism and stock prices crash risk,
but firstly ever since not examine effect variety conditional conservatism (profit and
loss) and unconditional conservatism (balance sheet) altogether on the stock prices
crash risk, secondly not examine the relationship life cycle of companies capacity
economic property of companies in the relationship between conservatism and stock
prices crash risk. For this study, a sample of 94 companies was selected using A
total of 564 observed for the period was R 52 470 Dd- Dd- in companies in the
growth stage and mature companies in Dd- 42 years in the business is in decline.
Statistical methods used in this study is multiple regression method. The results
show that the relationship between conditional conservatism and unconditional
conservatism with stock price crash risk in each of the different stages of the life
cycle of companies.
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