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 چکيده
 واسطه به اخیر های سال در که است مالی گزارشگری های ویژگی از یکی کاری محافظه 

 خود سوی به را بیشتری توجه وردکام، و مانند انرون شرکت هایی مالی رسوایی های ی

 نقانو )توسط انتخاب یک عنوان به معموالً حسابداری در است. محافظه کاری کرده جلب

 می تلقی حسابداری رویه های میان ها( از شرکت و استاندارد کنندگان تدوین گذاران،

 حاضر مقاله در رو، این شود. از می منجر سود و ها دارایی ارزش نمایی کم به که شود

به  آن، انواع و حسابداری کاری محافظه از کاملی و جامع تعاریف از نمودیم بعد سعی

 کاری در حسابداری پرداخته شود. محافظه یریاندازه گ روش های تشریح

محافظه کاری، محافظه کاری مشروط، محافظه کاری نامشروط،  :يديکل واژگان

 مدل های سنجش محافظه کاری
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 2 مجيد محمدي،  1  علی بيات

 ایران استادیار، گروه حسابداری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، 1

 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایران  2

 

 نویسنده مسئول:نام 
 ديحممجيد م

مروري بر مفهوم محافظه کاري در حسابداري و مدل هاي 

 سنجش آن
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 مقدمه
و طبقه . هدف صورت های مالی، ارائه اطالعاتی تلخیص [12[صورت های مالی بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشکیل می دهد 

بندی شده  درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت 

. هدف های گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطالعاتی که [12[های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد

. در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران از این ویژگی ها با عنوان [13[الی فراهم می آورد از ویژگی های معینی برخوردار باشدگزارشگری م

محافظه کاری از  یاد شده است. 2است که از آن با عنوان احتیاط 1خصوصیات کیفی یاد شده است، که یکی از این خصوصیات محافظه کاری

و حداقل قبل از ابتدای قرن بیستم تا کنون، کیفیتی چشمگیر و  [32[( 2003)3که به نظر واتز [25[ری مالی است ویژگی های بارز گزارشگ

غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است. توجه پیوسته و مستمر به مفهوم مزبور و اهمیت دادن به آن در تدوین استانداردهای 

ن باشد که بکارگیری و اعمال رویه های محافظه کارانه از ویژگی فزونی منافع بر مخارج برخوردار است حسابداری، می تواند نشان دهنده آ

]15]. 
 

 مفهوم محافظه کاري در حسابداري

محافظه کاری حسابداری، یکی از مهم ترین میثاق های محدود کننده ی صورت های مالی به شمار می رود. مفهوم محافظه کاری 

. اولین  [11[( مطرح شد. او بیان نمود که سودها را پیش بینی نکنید، اما همه زیان ها را پیش بینی کنید1924)4لیساولین بار توسط ب

( بود. باسو محافظه کاری را 1997) 5پژوهشگری که محافظه کاری حسابداری را عملیاتی نمود و در یک پژوهش تجربی به کار گرفت، باسو

باالتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب )سود( در مقایسه با میزان تأییدپذیری الزم برای  گرایش حسابداری به الزام درجه ی

 شناسایی اخبار بد )زیان( می داند. به بیان دیگر، باسو عنوان نمود که برای شناسایی سود می بایست شواهد بیشتری نسبت به زمان شناسایی

ان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام رو به رو شوند، محافظه کاری را به کار می زیان در نظر گرفت. محافظه کاری را می تو

( 1924از بلیس )  2003. واتز در سال [3[برند. یعنی، در زمان وجود ابهام، حسابداران باید سودها و درآمد ها را بیشتر  از واقع شناسایی نکنند

محافظه کاری به طور سنتی با ضرب المثل هیچ سودی را پیش بینی نکنید، اما همه ی زیان ها » محافظه کاری را چنین تعریف کرده است:

محافظه کاری یعنی این »نیز چنین نوشته اند :  ( در تعریف محافظه کاری1968)6. واتز و زیمرمن[32[«را پیش بینی کنید، تعریف شده است

ی ها کمترین ارزش و برای بدهی ها بیش ترین ارزش را گزارش کند. درآمدها باید دیرتر که حسابدار باید از بین ارزش های ممکن، برای دارای

به طور کلی می توان محافظه کاری حسابداری را در سه مقوله  .[31[«شناسایی شوند نه زودتر و هزینه ها باید زودتر شناسایی شوند نه دیرتر

 به شرح زیر طبقه بندی کرد:

لی )زیان های خوش بینی بهتر است. به عنوان نمونه بر اساس رهنمودهای حسابداری بدهی های احتمامقوله رفتاری: بدبینی از  (أ

حتمالی( ااحتمالی( تحت شرایط خاص شناسایی می شوند در صورتی که این رهنمودها در خصوص دارایی های احتمالی )سودهای 

 کاربرد ندارد.

ودها و درآمدها از ساز دیرتر نشان دادن آن ها بهتر است و دیرتر نشان دادن  مقوله زمان: زودتر نشان دادن زیان ها و هزینه ها (ب

 زودتر نشان دادن آن ها بهتر است.

ها و هزینه ها از  مقوله ارزش: کمتر نشان دادن سودها و درآمدها از بیشتر نشان دادن آن ها بهتر است و بیشتر نشان دادن زیان (ج

 [14[کمتر نشان دادن آن ها بهتر است

 

 انواع محافظه کاري
ه کاری را از هم تشخیص و به طور کلّی در این ادبیات برای محافظه کاری طبقه بندی هایی را ارائه کرده اند که در همه آن ها دو نوع محافظ    

 تمیز داده اند. که این طبقه بندی ها عبارتند از : 
 

                                                           
1 Conservatism 
2 Prudence 
3 Watts 
4 Bliss 
5 Basu 
6 Watts and Zimmerman 
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 )شرطی(  7محافظه کاری مشروط.  1

 )غیرشرطی(. 8محافظه کاری نامشروط.  2
 

 محافظه کاري مشروط 

تعریف ارایه شده توسط  .[30[( به عنوان جنبه ای مهم از محافظه کاری مطرح شد1997شرطی، اولین بار توسط باسو) کاری محافظه

محافظه کاری  (، که محافظه کاری را به عنوان تأییدپذیری متفاوت برای شناسایی درآمدها و هزینه ها در نظر می گیرد، بیانگر1997باسو)

متأثر از سیا ست ها و رویه های  که بیشتر بر روی صورت سود و زیان اثرگذار است و  است کاری محافظه کاری شرطی، محافظه شرطی است.

گزارشگری مالی مدیران و حسابداران می باشدو میزان واکنش سیستم حسابداری )و بطور خاص سود گزارش شده( به اخبار بد مرتبط با 

 در صورت زیان موقع به شناخت . محافظه کاری شرطی یعنی[33[است شده الزام حسابداری استانداردهای توسط را نشان می دهد و شرکت 

مطلوب در صورت سود و  و خوب )بازده مثبت سهام( اخبار وجود مواقع در سود شناخت عدم و نامطلوب و )بازده منفی سهام( بد اخبار وجود

این نوع محافظه کاری در اثر اخبار ناخوشایند ارزش دفتری دارایی ها کاهش پیدا می کند، در حالی که برای افزایش  زیان می باشد. بر اساس

بار ارزش دارایی ها به اخبار خوشایندی با قابلیت تأیید بسیار بیشتر نیاز است.  در محافظه کاری شرطی اخبار بد بعد از وقوع، زودتر از اخ

 ارزیابی در فروش ارزش خالص یا شده بهای تمام اقل قاعده ثال هایی از محافظه کاری شرطی، عبارتند از:  کاربردخوب شناسایی می شود. م

ارزش و یا به  کاهش آزمون انجام پی در سرقفلی حذفشناسایی نامتقارن زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی و   کاال، موجودی

 شناسایی، حسابداریی که اصول کلی طور به و است شرطی کاری نوعی محافظه که ای ثابت مشهودهزینه منظور نمودن مخارج دارایی ه

 از ناشی افزایش شناسایی اما کند؛ می ایجاب را درآمد پیمانکاری و احتمالی زیان های و سرقفلی کاال، موجودی درباره بد اخبار یا کاهش

، عدم تقارن 9رویدادی پس کاری محافظه وزیان، سودموجود در   کاری محافظه، کاری محافظه نوع این.  به [26[کند می منع را خوب اخبار

 .[2[گویند می نیز نگر گذشته کاری محافظه و 11اخبار به وابسته کاری محافظه، محافظه کاری به وقوع پیوسته، 10زمانی سود

 

 محافظه کاري نامشروط
 طریق بوده و ناشی از قوانین و مقررات و استانداردهای حسابداری است و از شرطی بیشتر بر روی ترازنامه اثر گذار غیر کاری محافظه

است و به اعمال روش های محافظه کارانه در مرحله ی شناخت اولیه دارایی ها  نگردیده الزام حسابداری نیز، شده پذیرفته استانداردهای

ات و شرایط موجود در لحظه شناخت اولیه دارایی ها و بدهی ها بوده و وبدهی ها اشاره دارد. این نوع محافظه کاری مستقل از اخبار و اطالع

. به عبارتی دیگر، محافظه کاری غیرشرطی، ناشی از رویه ها [18[فقط از الزامات استانداردها و اصول پذیرفته شده حسابداری نشأت می گیرد

اد برخی از استانداردهای حسابداری مورد تقاضای حسابرسان و سیاست های خاص گزارشگری  مالی مدیر نیست و الزاماتی است که به استن

هانسبت  دارایی دفتری خالص ارزش دادن نشان واقع کمتر از کاری، محافظه نوع . این[17[می باشند و باید در گزارشگری مالی اعمال شوند

 ناشی حسابداری استانداردهای دسته از آن گیریکار به و از است حسابداری شده تعیین پیش از های رویه واسطه به آن هار به ارزش بازا

 ارزش واقع از کمتر کننده ی ارایه کاهند و منعکس می جاری )مستقل از اخبار(، اقتصادی اخبار از مستقل ای گونه به را سود که شود می

 در که شود می شناسایی آتی عاتشرطی اطال غیر کاری محافظه است. در سرقفلی شناسایی عدم از عمدتاً ناشی و دارایی ها خالص دفتری

 در حتّی هزینه عنوان به توسعه و تحقیق مخارج تبلیغات، درنگ بدون شناسایی مانند: آید. می دست به بدهی یا دارایی هر اولیه شناسایی

)استفاده از روش های باشد و نمونه های دیگر مربوط به نحوه مستهلک کردن دارایی ها  مثبت انتظار مورد آتی نقدی های جریان که صورتی

برای تعیین بهای موجودی کاال نسبت به روش میانگین که ارزش موجودی کاال را کمتر گزارش  FIFOتسریعی استهالک( و بکارگیری روش 

 در کاری موجود محافظه محافظه کاری، به می کند. در این نوع از محافظه کاری، اخبار بد قبل از وقوع پیش بینی می شود. این نوع از 

 نگر نیز آینده کاری محافظه و 13اخبار از مستقل ، محافظه کاری 12رویدادی ترازنامه، محافظه کاری پیش بینی شده، محافظه کاری پیش

 .[2[است معروف

 

                                                           
7 Conditional Conservatism 
8 Unconditional Conservatism 
9 Ex Post Conservatism 
1 0 Asymmetric Income Timeliness 
1 1 News – Dependent Conservatism 
1 2 Ex Ante Conservatism  
1 3 News – Independent Conservatism  
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 محافظه کاري در حسابداري ارزیابیمدل هاي 
ه بررسی مدل وجود دارد. در این بخش ببرای ارزیابی میزان محافظه کاری به کار رفته در یک شرکت روش ها و مدل های مختلفی 

 های ارزیابی محافظه کاری می پردازیم:

 (: 1995) 14(  مدل فلتهام و اولسون1

 :[9[برای ارزیابی محافظه کاری شاخصی را مطرح کرده اند که عبارت است از [22[فلتهام و اولسون

 

 

 

 
 

افزایش دارایی هایی که فاقد قابلیّت رسیدگی باالیی باشند ثبت نمی  ( اعتقاد دارد که تحت حسابداری محافظه کارانه،2003واتز )   

شود؛ در حالی که کاهش هایی با همان میزان قابلیّت رسیدگی، ثبت می شوند. در نتیجه خالص دارایی ها کم تر از واقع و زیر ارزش بازار 

ان دادن ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام یا همان خالص دفتری از آنجایی که محافظه کاری معموالً به کمتر از واقع نش. [7[گزارش می شود

دارایی ها نسبت به ارزش بازار منجر می شود، شرکت های استفاده کننده از حسابداری محافظه کارانه تر، دارای نسبت ارزش بازار به ارزش 

 .[1[دفتری بیشتری هستند

 

 :(1997مدل باسو)(  معيار عدم تقارن زمانی سود و زیان، 2

ی حسابداری قرار برای سنجش محافظه کاری شرطی یک مدل رگرسیون ارائه کرد که مورد استقبال پژوهش گران حوزه [20[باسو    

اری گرفت. باسو بیان کرد که میان تأثیر اخبار خوب )یعنی بازده مثبت( و اخبار بد)یعنی بازده منفی( تفاوت وجود دارد و محافظه کاری حسابد

گرایش حسابداری به الزام درجه ی باالتری از تأییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با میزان تأییدپذیری الزم برای را به عنوان 

 1شناسایی اخبار بد تفسیر کرده است. یعنی، تأییدپذیری سود نسبت به اخبار بد بیش از اخبار خوب است. مدل باسو در نگاره ی شماره ی 

 ارائه شده است:

 

 توصيفی از مدل  باسو براي سنجش محافظه کاري شرطی  -1گاره ي شماره ي ن

Et Pt⁄ = β0+ β1RETit + β2Dit + β3Dit × RETit + εt 

 که در این مدل : 

 𝐸𝑡 : سود هر سهم.

 𝑃𝑡: ارزش بازار هر سهم.

 𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡  : بیانگر بازده سهام.

𝐸𝑡ود به قیمت هر سهم می باشد، که نشان دهنده ی هزینه ی حقوق صاحبان سهام است. س:   𝑃𝑡⁄ 

 𝐷𝑖𝑡:  بازده سهام منفی باشد  باشد. این متغیر زمانی که می 1و  0بیانگر متغیر مجازی یا ساختگی مدل بوده و دارای دو ارزش

 را به خود می گیرد. 0د و در صورتی که بازده سهام مثبت  باشد عد 1عدد 

 휀𝑡مقادیر باقیمانده مدل.:  

 .نکته: در این مدل، نیازی به تقسیم متغیرهای مدل بر جمع دارایی ها نمی باشد 

 

باسو معتقد است که تأثیر اخبار خوب و بد بر سود شرکت متفاوت است. برای تشخیص اخبار خوب و بد از معیار  مبانی نظری مدل:

𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡  بازده سهام( استفاده کرد. به این معنی که بازده سهام منفی بیانگر اخبار بد و بازده سهام مثبت بیانگر اخبار خوب است. وی بیان(

𝐸( با هزینه ی حقوق صاحبان سهام ) 𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡کرد که در حالت عادی و تئوریک، بازده سهام ) 𝑃𝑡⁄ یی زیان ( برابر است. اخبار بد مانند شناسا

𝐸و  RETموجب منفی شدن بازده سهام می شود. این موضوع )یعنی شناسایی زیان( بر رابطه ی میان  𝑃𝑡⁄ ی تأثیرگذار است. درجه

                                                           
1 4 Feltham & Ohlson 

شاخص محافظه کاری =  
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
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𝐸و  RETی میان تأثیرپذیری شناسایی زیان بر رابطه 𝑃𝑡⁄  در مدل باسو اندازه گیری می شود. در مدل باسو فرض بر این است که𝐸 𝑃𝑡⁄ 

𝐸تر نسبت تری دارد. این حالت، یعنی واکنش سریعدر زمان اعمال محافظه کاری، نسبت به اخبار منفی واکنش سریع 𝑃𝑡⁄   شرکت نسبت به

اکنش کارانه، وگری محافظهبه بیان دیگر، در صورت وجود گزارش شود.یا واکنش نامتقارن سود نامیده می 15اخبار منفی عدم تقارن زمانی سود

𝐸نسبت به قیمت ) 𝑃𝑡⁄ معیار تشخیص محافظه کاری شرطی:باشد.  تر از واکنش نسبت به اخبار مثبت میتر و سریع( به اخبار منفی بیش 

𝐷𝑖𝑡در مدل باسو، چنانچه بازده سهام مثبت باشد ) = 𝐸(، مدل به صورت 0 𝑃𝑡⁄ =  𝛽0 + 𝛽1𝑅𝐸𝑇𝑡 + 휀  در آن ضریب خواهد بود که

𝛽1 (نشان دهنده میزان واکنش سود به اخبار خوب است. در صورتی که بازده سهام منفی باشد𝐷𝑖𝑡 = 𝐸( مدل مزبور به صورت  1 𝑃𝑡⁄ =

(𝛽0 + 𝛽2) + (𝛽1 + 𝛽3)𝑅𝐸𝑇𝑡 + 휀  خواهد بود و ضریب(𝛽1 + 𝛽3)  است. از آن جا که در بیانگر میزان  واکنش سود به اخبار بد

𝛽1) دهد، لذا ارتباط بین ضرایب به صورت تر و ببشتری به زیان نشان میزمان اعمال محافظه کاری، سود واکنش سریع + 𝛽3) > 𝛽1 خواهد

𝛽3از دو طرف نامساوی، نتیجه به صورت رابطه  𝛽1بود. با حذف  > ضریب عدم تقارن زمانی ی دهنشان دهن 𝛽3باشد. بنابراین، ضریب می 0

تر بوده و بیانگر تر باشد، سودهای گزارش شده محافظه کارانهمثبت و بزرگ 𝛽3سود یا میزان محافظه کاری است. در مدل مزبور، هر چه 

است. بنابراین، هر چه سود  های ایجاد شده نسبت به سودها است. در چنین حالتی، سود از کیفیّت باالتری برخوردارتر زیانشناسایی به هنگام

 .[3[تر باشد کیفیّت آن باالتر استکارانهمحافظه

 

 (:1997(  معيار عدم تقارن پایداري سود، مدل باسو)3
ثبت سود برای دوره مبرای اندازه گیری محافظه کاری از جنبه پایداری این طور استدالل می کند که احتمال تکرار تغییرات  [20[باسو

بب می گردد تا شناسایی از احتمال تکرار تغییرات منفی سود می باشد. زیرا به کارگیری رویه های حسابداری محافظه کارانه س های آتی بیشتر

می شود. باسو  زیان ها به سرعت و در دوره جاری صورت گیرد ولی شناسایی و انعکاس سودهای احتمالی به تدریج و طی چند دوره انجام

وضیح داده شده ت 4خود از جنبه پایداری از مدل رگرسیون مقطعی زیر استفاده کرد که در نگاره ی شماره ی  برای آزمون پیش بینی های

 :[5[است
 

 وصيفی از مدل  باسو )معيارعدم تقارن پایداري سود( براي سنجش محافظه کاريت  -2نگاره ي شماره ي 

∆𝑁𝐼𝑖.𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐷∆𝑁𝐼𝑖.𝑡−1 + 𝛼2∆𝑁𝐼𝑖.𝑡−1 + 𝛼3(𝐷𝑁𝑖.𝑡−1 × ∆𝑁𝐼𝑖.𝑡−1) + 휀𝑖.𝑡−1 

 که در این مدل : 

 𝑁𝐼∆ : تغییرات درسود خالص قبل از اقالم غیرمترقبه.

𝐷𝑁 متغیر مجازی که اگر :∆𝑁𝐼𝑖𝑡−1  و در غیر این صورت مقدار صفر به خود می گیرد. 1منفی باشد مقدار 

𝛼3ی را اندازه گیری می کند و انتظار می رود منفی باشد، زیرا اگر تغییرات سود سال گذشته منفی باشد : میزان محافظه کار

انتظار نداریم که این تغییرات برای امسال نیز تکرار شود و بایستی تغییرات مثبت باشد؛ یعنی رابطه بین این دو متغیر در 

 دوره های اخبار بد منفی است.

 

 شده بینی پیش مثبت سودهای اثرات. شود می ظاهر سودها سری در موقتی شوک صورت به جاری سود در شده منعکس بد اخبار

 انداختن تعویق شود. به می منعکس آتی های دوره سودهای در تحقق با همزمان و تدریج به بلکه شوند نمی شناسایی یکباره به جاری

 دهنده نشان α3بودن  منفی است. بنابراین آن مثبت تغییرات به نسبت دسو منفی تغییرات کمتر پایداری به منجر خوب شناسایی اخبار

 .[8[است محافظه کاری

 

 (:2000) 16(  معيار بيور و رایان4

ها( ارائه ای مبتنی بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام )خالص داراییبرای سنجش محافظه کاری غیر شرطی رابطه [21[بیور و رایان

 نمودند:

 

                                                           
1 5 Asymmetric Timeliness 
1 6 Beaver & Ryan 

http://www.joas.ir/


 101 -118، ص 1396ابستان، ت6پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 

 

 

 

ها در ترازنامه و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام از ها و بدهین رابطه، ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام از طریق تفاوت داراییدر ای

 شود.طریق حاصل ضرب ارزش بازار هر سهم در تعداد سهام شرکت محاسبه می

 

تر کاری در ترازنامه به صورت گزارش سریعمحافظهکند که اعمال ای دارد و بیان میاین مدل رویکرد ترازنامه  مبانی نظری رابطه:

ها به دلیل احتیاط در شناسایی، کمتر از ارزش بازار آن در ترازنامه گزارش باشد. در این حالت، ارزش داراییها میها نسبت به داراییبدهی

خواهد بود. بنابراین هر چه  1ها کمتر از ازار آنها به ارزش بگری محافظه کارانه نسبت ارزش دفتری خالص داراییشوند. لذا در گزارشمی

: معیار تشخیص محافظه کاری غیرشرطیکاری بیشتر است.  ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام از ارزش بازار آنها فاصله بگیرد، بیانگر محافظه

ن رعایت محافظه کاری غیر شرطی است. به ی میزادر مدل بیور و رایان، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام نشان دهنده

این صورت که هر چه نسبت حاصل شده برای یک شرکت باالتر باشد، محافظه کاری کمتری اعمال شده است به منظور ایجاد ارتباط مستقیم 

 .[30[شوندضرب می -1بین شاخص مزبور و میزان محافظه کاری و تفسیر بهتر نتایج، مقادیر حاصل شده در عدد 

 

 (:2000)معيار اقالم تعهدي منفی()17عيار گيولی و هاینم  (5
 ی مالی به شرح زیر ارائه نمودند:ای مبتنی بر اقالم تعهدی طی دورهبرای سنجش محافظه کاری غیرشرطی رابطه [23[گیولی و هاین

 

 

 

 

  شود.غیر نقدی( محاسبه میای )خالص سرمایه در گردش در این رابطه، جمع کل اقالم تعهدی از طریق دیدگاه ترازنامه
 

باشد. کند که رشد اقالم تعهدی طی چند دوره مالی بلند مدت بیانگر اعمال محافظه کاری میاین مدل بیان می مبانی نظری رابطه:

رانه در ایجاد شده باشد، محافظه کاری کمتری اعمال شده است. یعنی، برخورد محافظه کا بنابراین هر چه اقالم تعهدی بیشتری طی سال

 اقالم حجم و عالمت و هاین گیولی .[3[گزارشگری مالی، همواره با عدم شناسایی یا به تاخیر انداختن شناسایی اقالم تعهدی همراه است

 کاری، محافظه گونه هیچ بدون دائمی حالت در. کردند پیشنهاد کاری محافظه گیری اندازه معیار عنوان به را زمان طول در انباشته تعهدی

 در منفی تعهدی اقالم پایدار ع. شیوکند می صفر میل سمت به ای دوره تعهدی اقالم تغییرات نتیجه در و نقدی جریان های سمت به دسو

معیار تشخیص محافظه کاری . [8[شود می کاری محسوب محافظه برای شاخصی شرایط، سایر بودن ثابت فرض با بلندمدت، زمانی دوره یک

ها نشان دهنده میزان رعایت محافظه کاری غیرشرطی است. به این لی و هاین، نسبت اقالم تعهدی به جمع داراییدر رابطه گیو غیر شرطی:

صورت که هر چه نسبت حاصل شده برای یک شرکت باالتر باشد، محافظه کاری کمتری اعمال شده است. به منظور ایجاد ارتباط مستقیم 

 .[3[شوندضرب می -1یر بهتر نتایج، مقادیر حاصل شده در عدد بین شاخص مزبور و میزان محافظه کاری و تفس

 

 (:2000ي()نقدي جریانهاد و یع سوزچولگیمنفی تورمعيامعيار گيولی و هاین)  (6

آن ها ست. ا ینقدن های جریاد و یع سوزچولگی منفی تو [23[(2000هاین)و توسط گیولی ه معرفی شدی شاخصهااز یگر دیکی 

ت بین خالص جریاناف ختالابر باشد. ابر عمر شرکتم تمادر ها دعمر شرکت با کل سوم تمای در نقدت جمع کل جریانا شتند که بایدر داظهاا

چنین از پس ، دوره منفی باشندی تعهدم قالاخالص در دوره ای که  تیرصورود در میر نتظاا، امیباشند. لذی تعهدم قالاخالص د سوی و نقد

م قالالی طوالنی با خالص امتوی هاد دوره جورت وصودر ین نتیجه میگیرند ابنابرو مثبت باشد.  ستیبایی تعهدم قالاخالص دوره هایی دوره

ای یی برامجر یتعهداری ینکه حسابدابا توجه به ن ناآست. ه اپیش گرفته شددر مالی ی هاارشگزری در محافظه کاد یکررو منفیی تعهد

ی نقدن های یع جریازنسبت به تو باید، فیدیک متغیر تصاان به عنود یع سوزمیکنند که تول ستدالزد، اهم میساافرری محافظهکال عماا

                                                           
1 7 Givoly & Hayn, 

شاخص محافظه کاری غیر شرطی =  
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
 × (−1) 

شاخص محافظه کاری غیر شرطی =  
جمع کل اقالم تعهدی

جمع کل دارایی های شرکت
 × (−1) 
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ای بررا فی دمتغیر تصادو ین ایع زتوده و ییها تقسیم کردارا بر جمعل را هر سای نقدی هان جریاد و نها سوآشته باشد. ی داچولگی بیشتر

د، یع سوزکه تون داد نشاآن ها سی رند. بردسی کررنی برمادوره زچند در یک شرکت ای نیز برو مانی زیک مقطع در مشخص ی شرکتها

به اری حسابدد ست که سو(، آن ا2000هاین) و منظر گیولی از مر این الیل ی دارد. دنقدن های یع جریازتو نسبت بهی چولگی منفیتر

ین ابه سرعت شناسایی میکند. شناسایی ی تعهدم قالاطریق را از ها نیازلی دازد، وییها نمیپرارزش دارایش افزو اخوشایند ر خباا سنعکاا

نسبت به د یع سوزتا تود مر سبب میشواهمین  ارد وندت عملیااز جه نقد حاصل وبر ی تأثیردی ها، موجوارزش کاهش ن یان زهمچو، هانیاز

 .[10[شته باشدی داچولگی منفیتر، عملیاتیی نقدی هانیع جریازتو

 

 (:2002)18معيار ذخایر پنهان پن من و ژانگ   (7

یل آنکه در ، بیان می کنند که وجود ذخایر منفی در شرکت نشان دهنده ی سطح محافظه کاری است. ولی به دل[28[پن من و ژانگ

برای شناسایی ذخایردر  گزارشات مالی ذخایر پنهان به طور آشکار گزارش نمی شود، تنها محققان باید آن را برآورد کنند. روش پن من و ژانگ

 توضیح داده شده است: 3ی نگاره ی شماره

 

 
 

 

 وصيفی از مدل پنمن  و ژانگ براي سنجش محافظه کاريت  -3نگاره ي شماره ي 

Cit = 𝐸𝑅𝑖𝑡 𝑁𝑂𝐴𝑖𝑡⁄ 

 که در این مدل : 

 Cit: معیار محافظه کاری.

 ER𝑖𝑡 تاریخ ترازنامه.ذخیره پنهان برآوردی ایجاد شده توسط حسابداری محافظه کارانه برای هر شرکت در : 

𝑁𝑂𝐴it   : خالص دارایی های عملیاتی )ارزش دفتری دارایی های عملیاتی منهای بدهی های عملیاتی، سوای از دارایی ها و بدهی

 های مالی(.

  که برای تعیین𝐸𝑅𝑖𝑡 :از رابطه ی زیر استفاده شده است 
 

 که در این رابطه : 

19 INVit
res: موجودی کاال.  ذخیره 

20 RDit
res: .ذخیره تحقیق و توسعه 

 21ADVit
res: دارایی( تبلیغات تجاری. ذخیره( 

 

و ژانگ مشخص شد که میزان ذخایر پنهان با رشد شرکت در ارتباط است و هنگامی که شرکت  در تحقیق پن من  مبانی نظری رابطه:

نگامی که شرکت نرخ رشد کندتری دارد، ذخیره ی پنهان کاهش می یابد و به سمت سود نرخ رشد باالیی دارد این ذخایر انباشته شده و ه

ز میل می کند. این نتایج نشان می دهد که ذخایر پنهان ممکن است همراه با سو گیری باشد و میزان محافظه کاری را باالتر و یا پایین تر ا

 .[4[کن است مثبت باشد و برعکسحد واقع نشان دهد. اگر نرخ رشد مثبت باشد، سوگیری نیز مم

 

 

 

 

                                                           
1 8 Penman & Zhang 
1 9 Inventoy reserve 
2 0 R&D reserve 
2 1 Brand asset 

𝐄𝐑𝐢𝐭 = 𝐈𝐍𝐕𝐢𝐭
𝐫𝐞𝐬 + 𝐑𝐃𝐢𝐭

𝐫𝐞𝐬 + 𝐀𝐃𝐕𝐢𝐭
𝐫𝐞𝐬 
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 (:2005) 22معيار مبتنی بر اقالم تعهدي، مدل بال و شيواکومار  (8
ملیاتی به شرح ع. برای سنجش محافظه کاری شرطی مدلی با متغیّر مجازی مبتنی بر اطالعات جریان وجه نقد [18[بال و شیواکومار 

عملیاتی را مبنای کار خود قرار دادند. مدل بال و  بین اقالم تعهدی و جریان نقدهای پیشین مبتنی بر ارتباط زیر ارائه کردند. آنان مدل

 ارائه شده است: 4ی ی شمارهشیواکومار در نگاره
 

 وصيفی از مدل  بال و شيواکومار براي سنجش محافظه کاري شرطیت  -4ي ي شمارهنگاره

ACCt= β0+ β1CFOt + β2DCFOt + β3DCFOt × CFOt + εt 

 که در این مدل : 

 ACCt: اقالم تعهدی کل.

 CFOt: جریان نقد عملیاتی.

DCFOt  می باشد. این متغیر زمانی که  1و  0متغیر مجازی مدل است که دارای دو ارزش : بیانگر𝐶𝐹𝑂𝑡  منفی می باشد عدد

 د می گیرد.به خو 0مثبت باشد عدد  𝐶𝐹𝑂و در صورتی که  1

 휀𝑡مقادیر باقیمانده مدل.:   

 

مدل بال و شیواکومار ریشه در مفهوم حسابداری نقدی دارد و نه حسابداری تعهدی. در حسابداری نقدی زمانی که  مبانی نظری مدل :

شود. بنابراین، جریان نقد می های نقد عملیاتی در یک شرکت منفی شود، در آن صورت که آن شرکت از دیدگاه اقتصادی متحمل زیانجریان

توان به دو بخش نقدی ی اخبار بد و جریان نقد عملیاتی مثبت بیانگر اخبار خوب است، سود خالص تعهدی را میعملیاتی منفی نشان دهنده

 و تعهدی به شرح زیر نوشت : 

 

 
 

 

ود خالص نیز کمتر و به عبارتی، سطح محافظه توان گفت که در صورت منفی شدن جریان نقد عملیاتی، سی باال میبا توجه به رابطه

یابد. بنابراین مدل بال و شیواکومار نیز مبتنی بر مفهوم عدم تقارن زمانی شناخت سود و زیان ی سود افزایش میکاری حسابداری در محاسبه

جبران این موضوع کنترل نماید. لذا، باشد. در صورت منفی شدن جریان نقد عملیاتی، ممکن است مدیریت بخواهد اقالم تعهدی را برای می

 تری داشته باشد. های نقد منفی واکنش سریعبایست نسبت به جریاندر یک اقدام محافظه کارانه، اقالم تعهدی نیز می

 

𝐷𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡)در مدل بال و شیواکومار، چنانچه جریان نقد عملیاتی مثبت باشد    معیار تشخیص محافظه کاری شرطی : = مدل (،  0

𝐴𝐶𝐶𝑡به صورت  =  𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐹𝑂𝑡 + 휀  خواهد بود که در آن ضریب𝛽1 ی میزان واکنش اقالم تعهدی به اخبار خوب نشان دهنده

𝐷𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡)است. در صورتی که جریان نقد عملیاتی منفی باشد  = 𝐴𝐶𝐶𝑡مدل مزبور به صورت  (،  1 = (𝛽0 + 𝛽2) + (𝛽1 +

𝛽3)𝐶𝐹𝑂𝑡 + 휀 خواهد بود و ضریب  (𝛽1 + 𝛽3)  بیانگر میزان واکنش اقالم تعهدی به اخبار بد است. از آن جا که در زمان اعمال محافظه

دهند، لذا ارتباط بین ضرایب به صورت تر و بیشتری به زیان )جریان نقد عملیاتی منفی( نشان میکاری، اقالم تعهدی واکنش سریع
(𝛽1 + 𝛽3) > 𝛽1  خواهد بود. با حذف𝛽1 ی از دو طرف نامساوی، نتیجه به صورت رابطه𝛽3 > نشان  𝛽3خواهد بود. بنابراین ضریب   0

دهای مثبت و بزرگتر باشد، سو 𝛽3ی میزان تأثیرپذیری اقالم تعهدی از اخبار بد در برابر اخبار خوب است. در مدل مزبور، هر چه دهنده

 .[3[ها تقسیم شوندهای نقدی باید برای همگن شدن بر جمع داراییتر خواهد بود.در این مدل اقالم تعهدی و جریانگزارش شده محافظه کارانه

 

 

 

                                                           
2 2 Ball & Shivakumar 

 ن نقد عملياتی = سود خالصاقالم تعهدي + جریا
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 (:2005) 23مدل بال، کوتاري و رابين  (9
 اخبار که است نآ امر این ت. علّتاس کاری محافظه بر دال متوالی دوره دو در سود تغییرات بین معکوس یرابطه وجود مدل، این در

 در آن آثار رود یم انتظار و بنابراین بوده برخوردار شده شناسایی خوب اخبار به نسبت کمتری تداوم از جاری دوره در شده شناسایی بد

 شود. این مدل در نگاره ی زیر تشریح شده است: معکوس بعد یدوره
 

 وتاري و رابين براي سنجش محافظه کاريتوصيفی از مدل  بال، ک  -5نگاره ي شماره ي 

∆𝑂𝐼𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝐷∆𝑂𝐼𝑖𝑡−1 + 𝛼2∆𝑂𝐼𝑖𝑡−1 + 𝛼3𝐷∆𝑂𝐼𝑖𝑡−1 × ∆𝑂𝐼𝑖𝑡−1 + 휀𝑖𝑡 

 که در این مدل : 

∆𝑂𝐼𝑖𝑡تغییرات سود عملیاتی شرکت : i  در سالt  نسبت به سالt-1 

∆𝑂𝐼𝑖𝑡−1 :سود عملیاتی شرکت تغییرات i در سال t-1   نسبت به سالt-2 

𝐷∆𝑂𝐼𝑖𝑡−1  اگر تغییرات سود شرکت : متغیر مجازی می باشد. به این صورت کهi  در سالt-1  نسبت به سالt-2  منفی باشد

 عدد یک و در غیر این صورت صفر.

 휀𝑖𝑡مقادیر باقیمانده مدل.:   

 مقیاس ترتیب دینب و شده تقسیم t سال در i شرکت دوره ابتدای بازار ارزش مجازی( به متغیر ستثنایا )به باال مدل متغیرهای همه

 .[8[است شده زدایی

 

 (: 2007)24مدل پائيک و همکاران  (10

ای ات منفی سود بر، احتمال تکرار تغییرات مثبت سود برای چند دوره، بیشتر از احتمال تکرار تغییر[27[از منظر پائیک و همکاران

ر دوره جاری صورت چند دوره است. زیرا به کارگیری رویه های حسابداری محافظه کارانه، سبب می گردد تا شناسایی زیان ها به سرعت و د

قع بودن و استمرار ( معتقد است که به مو1997گیرد، ولی شناسایی و انعکاس سودهای احتمالی به تدریج و طی چند دوره انجام شود. باسو)

واقعیت های موجود و  (، دو جنبه متضاد در گزارشگری مالی هستند که بین آن ها نوعی توازن وجود دارد. برای مثال، چنانچه تمام)پایداری

ه باقی نخواهد همه جنبه های یک رویداد در دوره جاری گزارش شوند، اطالعات ارزشمند و مربوط دیگری برای گزارش در دوره های آیند

ی عکس وجود دارد. از آنجا که محافظه کاری را ت که بین به موقع بودن گزارشگری و گزارش مستمر یک قلم، رابطهماند. این بدان معناس

ش کاهش در سود، می توان گزارشگری به موقع و زودهنگام زیان ها و کاهش های رخ داده در سود دانست، می توان پیش بینی کرد که گزار

دانیم، می توان پیش بگر محافظه کاری را به معنای گزارشگری دیرهنگام افزایش های رخ داده در سود استمرار نداشته باشد. از دیگر سو، ا

( 2007و همکاران ) ( و پائیک1997بینی کرد که افزایش در سود، استمرار داشته باشد. برای آزمون این پیش بینی ها، محققینی چون باسو)

رانه را در گزارشگری مین زدند تا دریابند که آیا در طول زمان، شرکت رویه های محافظه کاسال هر شرکت تخ 20مدل زیر را برای داده های 

 : [15[تشریح شده است 6مالی اعمال کرده است یا خیر. این مدل در نگاره ی شماره ی 
 

 وصيفی از مدل  پائيک و همکارن براي سنجش محافظه کاريت  -6نگاره ي شماره ي

∆𝑂𝐼𝑡 = 𝑑0𝑡 + 𝑑𝑡𝐷𝑂𝐼𝑡−1 + 𝑑2𝑡∆𝑂𝐼𝑡−1 + 𝑑3𝑡𝐷𝑂𝐼𝑡−1∆𝑂𝐼𝑡−1 

 که در این مدل : 

∆𝑂𝐼𝑡تغییر در سود عملیاتی سال :t .که بر ارزش بازار خالص دارایی ها در اول دوره تقسیم شده است 

∆𝑂𝐼𝑡−1تغییر در سود عملیاتی سال :t-1 ی ها در اول دوره تقسیم شده است.که بر ارزش بازار خالص دارای 

𝐷𝑂𝐼𝑡−1  : متغیر موهومی است که اگر تغییر در سود عملیاتی سالt-1  ،مثبت بوده باشد، مقدار صفر و اگر منفی بوده باشد

 مقدار یک را به خود می گیرد.

                                                           
2 3 Ball, Kothari and Robin, 
2 4 Paek et al 
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به معنای شناسایی کل زیان در دوره جاری و از دیگر  منفی باشد، زیرا محافظه کاری 𝑑3𝑡با توجه به توضیحات باال، انتظار می رود که 

 .[15[سو، شناسایی تدریجی سودهای احتمالی است

 

 (:2008مدل دیچف و تانگ)  (11

ها با درآمدها به شرح نگاره ی شماره ( برای سنجش محافظه کاری شرطی مدلی مبتنی بر تطابق بین هزینه2008) 25دیچف و تانگ

 اند:ارائه کرده 7ی

 

 ي سنجش محافظه کاري شرطیتوصيفی از مدل  دیچف و تانگ برا  -7اره ي نگاره ي شم

REVt = β0 + β1EXPt−1+ β2EXPt + β3EXPt+1+εt 

 که در این مدل : 

 REVt: کل درآمدهای فروش کاال و خدمات.

 EXPt−1 : هزینه های کل درسال قبل.

EXPt  ال جاری.: هزینه های کل درس 

EXPt+1  : .هزینه های کل درسال آینده 

 휀𝑡مقادیر باقیمانده مدل.:   

 

های هر سال که منشاء ایجاد درآمدها هستند، کند که هزینهاین مدل مبتنی بر اصل تطابق است. اصل تطابق بیان می مبانی نظری مدل:

های سال جاری، کند در درآمدهای هر سال به هزینهاند. این مدل بیان میهباید در سالی شناسایی شوند که درآمدهای مربوط شناسایی شد

بیانگر رعایت دقیق و کامل اصل تطابق و وابستگی  (𝛽2) های سال جاریباشد. وابستگی درآمد به هزینهسال قبل و سال آینده وابسته می

 ( 𝛽1)های سال گذشتهتطابق است. هم چنین، وابستگی درآمدها به هزینهبیانگر عدم رعایت اصل  (𝛽3)های سال آینده درآمدها به هزینه

نیز نشان دهنده درآمدهای ( 휀)های مدلها نسبت به درآمدها و رعایت محافظه کاری است. باقی ماندهبیانگر شناسایی زود هنگام هزینه

های ای انجام نشده است )مانند درآمد حاصل از دریافت کمکهزینهباشند. درآمدهای غیر عادی، درآمدهایی هستند که بابت آنها غیرعادی می

𝛽1در مدل دیچف و تانگ، ضریب : معیار تشخیص محافظه کاری شرطیبالعوض(.  > ی رعایت محافظه کاری شرطی است نشان دهنده  0

𝑅𝐸𝑉𝑡) مثبت و بزرگتر باشد، سود شناسایی شده  𝛽1و هر چه  − 𝐸𝑋𝑃𝑡تر خواهد بود. در این مدل، اقالم درآمد و هزینه ظه کارانه( محاف

 .[3[باید برای همگن شدن بر جمع درآمدهای ابتدایی سال تقسیم شوند

 

 (: 2009) 26مدل خان و واتس  (12

اخبار حسابداری و وقوع  کاری شرطی مدل باسو را بسط دادند. آنان معتقدند که محافظه کاریبرای سنجش محافظه [24[خان و واتس

مشخص  C-Scoreو اخبار بد با شاخص  G-Scoreین مدل، اخبار خوب با شاخص اهای داخلی هر شرکت بستگی دارد. در بد به ویژگی

( و M/B(، نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن )Sizeی شرکت )شوند که هر یک به سه متغیر توضیحی اندازهمی

 ستگی دارد:( بLevنسبت اهرم مالی )

 

Et Pt⁄ = β0+ β1RETit + β2Dit + β3Dit ×   RETit + εt   (1                                                                 )  

G_Score = β1 = μ0 + μ1Size + μ2 M B⁄ + μ3Lev           (2      )                                                        

C_Score = β3 = λ0 + λ1Size + λ2 M B⁄ + λ3Lev           (3      )                                                         

  
از طریق  M/Bبازار سهام شرکت، از طریق لگاریتم طبیعی ارزش  Size(، 3( و )2های )( همان مدل باسو است. در معادله1مدل )

ی بعد، شوند. در مرحلهها محاسبه میها به داراییاز طریق نسبت بدهی Levنسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن و 

                                                           
2 5 Dechev and Tang 
2 6 Khan & Watts 
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گیرد که در نمایه ی ل می( واقع شده و مدل خان و واتس به صورت زیر شک1در مدل باسو ) 𝛽3و  𝛽1( به جای ضرایب3( و )2های )برابری

 ارائه شده است: 8شماره ی 
 

 وصيفی از مدل  خان و واتس براي سنجش محافظه کاري شرطیت  -8نگاره ي شماره ي 

𝐸 𝑃⁄ = 𝛽0 + RET (𝜇0+ 𝜇1Size + 𝜇2 𝑀 𝐵⁄  + 𝜇3Lev) + 𝛽2D + D×RET(λ0+λ1Size + λ2 𝑀 𝐵⁄ +λ3Lev)+ 

𝛿1+ 𝛿2 Size +𝛿3 𝑀 𝐵⁄ +𝛿4Lev + 𝛿5D×Size + 𝛿6D×𝑀 𝐵⁄  +𝛿7D×Lev +휀0 

 که در این مدل : 

 𝐸𝑡 : سود هر سهم.

 𝑃𝑡ارزش بازار هر سهم.: 

 𝑅𝐸𝑇𝑖𝑡  بیانگر بازده سهام.: 

𝐸𝑡حقوق صاحبان سهام است. سود به قیمت هر سهم می باشد، که نشان دهنده ی هزینه ی :   𝑃𝑡⁄ 

 𝐷𝑖𝑡:  بازده سهام منفی باشد  باشد. این متغیر زمانی که می 1و  0بیانگر متغیر مجازی یا ساختگی مدل بوده و دارای دو ارزش

 را به خود می گیرد. 0و در صورتی که بازده سهام مثبت  باشد عدد  1عدد 

Size  باشد که برابر است با لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت.: بیانگراندازه شرکت می 

Lev .نسبت اهرم مالی شرکت می باشد که از طریق نسبت بدهی ها به دارایی ها محاسبه می شود : 

:نسبت ارزش یازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری آن.        𝑀 𝐵⁄   
 휀𝑡مقادیر باقیمانده مدل.:  

 

های مقطعی ساالنه برای بایست ابتدا مدل خان و واتس را با استفاده از دادههای نمونه، میفظه کاری در میان شرکتبرای سنجش محا

ای فاما و مکبث برآورد نمایید و پارامترهای حاصل از میانگین ضرایب در برآوردهای مختلف را هر شرکت و به روش رگرسیون دو مرحله

کاری را برای هر شرکت محاسبه محافظه ( قرار دهید و شاخص3ی )ها را در معادله λ𝑖به شده برای محاسبه کنید. سپس، مقادیر محاس

 .[3[باشدبرای شرکت باالتر باشد، محافظه کاری نیز باالتر می C-Scoreنمایید. هر چه شاخص 

 

 (:2009)27مدل کالن و همکاران  (13
 این. گیرد می اندازه را زیان و سود شناسایی تقارن عدم که کردند ارائه رطیش کاری محافظه سنجش برای شاخصیان، همکار و کالن

 شوک عیاراین م اساس شود. بر می منعکس جاری دوره غیرمنتظره سودهای در که است آتی و جاری سودهای به شوک درصد بیانگر شاخص

 است: منبع دو از گرفته نشأت بازده به

 .آتی و جاری تنزیل نرخ به شوک    .1

 .آتی و جاری سهام سود ایه شوک    .2

 نشان داده شده است: 9مدل کالن و همکاران برای سنجش محافظه کاری شرطی در نمایه ی شماره 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
2 7 Callen et al 
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 وصيفی از مدل  کالن و همکاران براي سنجش محافظه کاري شرطیت  -9نگاره ي شماره ي

𝑅𝑡−(𝐸𝑡−1(𝑅𝑡=Ne−Nr 

  که در این مدل :

𝑅𝑡 .میزان بازده : 

 𝐸𝑡−1(𝑅𝑡).ن بازده مورد انتظار: میزا

 Ne .: اخبار )شوک( سودها

Nr  :.اخبار )شوک( میزان تنزیل 

 

مربوط  خبرهای با و افزایش سود مربوط به خبرهای با سهام صاحبان حقوق جاری بازده در منتظره غیر تغییر که است این بیانگر رابطه

 خبرهای مخالف انتشار صورت در زیرا گیرد می اندازه وزیان سود شناسایی را در زمانی ارنتق معیار عدم یابد. این می کاهش تنزیل میزان به

 .[8[شود می شناسایی جاری سودهای در خبرها این از بیشتری سهم  سود،

 

 (:2010مدل بسط یافته از مدل باسو )  (14

بار از مدل بسط یافته بر اساس مدل  و غیرشرطی برای نخستین ، جهت سنجش محافظه کاری شرطی2010رودریگز و نیکول در سال 

 :[6[تشریح شده است 10باسو استفاده کردند. که این مدل در نگاره ی شماره ی 

 

 توصيفی از مدل  بسط یافته باسو براي سنجش محافظه کاري شرطی و غيرشرطی  -10نگاره ي شماره ي 

𝐴𝐼𝑖𝑡 = 𝛼1 + 𝛼2 × (𝑀𝑖𝑡−1 − 𝐵𝑖𝑡−1) + (𝛽0 × ∆𝑀𝑡
+) + (𝛽1 × ∆𝑀𝑡

−) + 𝜺𝒊𝒕 

 که در این مدل : 

𝑨𝑰𝒊𝒕سود عملیاتی هر سهم برای شرکت :i  در دورهt .که از سود و زیان قابل استخراج است ، 

𝑴𝒊𝒕−𝟏زه گیری می شود: مبنای تعیین ارزش بازار است که از طریق قیمت ابتدای دوره هر سهم در بازار اوراق بهادار تهران اندا. 

  𝑩𝒊𝒕−𝟏 نشان دهنده ی ارزش حسابداری )ارزش دفتری( است و از تقسیم حقوق صاحبان سهام ابتدای دوره، بر تعداد کل سهام :

 .حاصل می شود

∆𝑴𝒕
که  مجموع افزایش تغییرات قیمت سهام به صورت ماهانه می باشد و نشان دهنده ی مجموع رویدادهای اقتصادی است:  +

 منبع اخبار خوب بوده اند و موجب افزایش قیمت سهام شده اند.

∆𝑴𝒕
مجموع کاهش تغییرات قیمت سهام به صورت ماهانه می باشد و نشان دهنده ی مجموع رویدادهای اقتصادی است که :  −

 منبع اخبار بد بوده اند و موجب کاهش قیمت سهام شده اند.

 𝜶𝟏: حافظه کاری غیرشرطی طی دوره می باشد.نشان دهنده ی میزان م 

𝜶𝟐:  بخشی از تفاوت ارزش دفتری و قیمت بازار است که در سود دورهt  ثبت شده اند و ناشی از بازشناخت، محافظه کاری

 غیرشرطی دوره های گذشته یا بازشناخت تغییرات گذشته بازار می باشند.

  تفاوت بین𝜷𝟏  و𝜷𝟎 ن محافظه کاری شرطی می باشد:نشان دهنده میزا 
𝑪𝒕 = 𝜷𝟏 − 𝜷𝟎  

𝜺𝒊𝒕  :.مقادیر باقیمانده مدل 

 

 (:1387مدل نيکومرام و بنی مهد)  (15

از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  1383الی  1373نیکومرام و بنی مهد، بر اساس اطالعات یک دوره یازده ساله  

افظه کاری حسابداری را تعیین و مدلی را برای اندازه گیری آن پیشنهاد دادند. نتایج تحقیق نشان داد که محافظه تهران، عوامل موثر بر مح

کاری حسابداری و شاخص سودآوری )بازده دارایی ها( در ایران طی دوره تحقیق بطور همزمان کاهش یافته است و با افزایش رشد عملیات 

یش می یابد و همچنین محافظه کاری حسابداری با افزایش بدهی های بلندمدت کاهش می یابد و در هر در شرکت ها، محافظه کاری نیز افزا
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صنعت، محافظه کاری حسابداری به شاخص های عملکرد وابسته است. اندازه شرکت ها و مالیات بر محافظه کاری حسابداری اثری نداشته و 

یزم قراردادی کارآمد برای کاهش تعارض های تقسیم سود بین سهامداران و محافظه کاری حسابداری نمی تواند به عنوان یک مکان

 :[16[ارائه شد 11اعتباردهندگان محسوب شود. بنابراین مدل محافظه کاری حسابداری به صورت زیر در نگاره ی شماره 
 

 توصيفی از مدل  نيکومرام و بنی مهد براي سنجش محافظه کاري  -11نگاره ي شماره ي 

CONS=0.836 ROA + 0.02103 SALEGRO – 0.395LEV – 1.124 CFO +ε 

 که در این مدل : 

 CONS : شاخص محافظه کاری در هر شرکت در هر سال. 

 ROA بازده دارایی هر شرکت در هر سال. :

 SALEGRO  .نرخ رشد فروش هر شرکت در هر سال نسبت به سال قبل :

 LEVست با جمع بدهی های بلندمدت به جمع دارایی ها.نسبت اهرمی هر شرکت در هر سال که برابر ا:  

 CFO: .نسبت جریان نقدی حاصل از عملیات به جمع دارایی ها در هر شرکت در هر سال 

 𝜺𝒕میزان خطای مدل.: 

 

 (:1392مدل ستایش و شمس الدینی )  (16

کردند. به منظور ارائه ی مدل در مقاله ی  ستایش و شمس الدینی بر مبنای عمل حسابداران مدلی را برای محافظه کاری طراحی  

(، مبتنی بر اقالم 1آنها، رابطه ی بین سه سطح اول محافظه کاری یعنی محافظه کاری با استفاده از سه روش مبتنی بر اقالم تعهدی )سطح 

تایی از شرکت  243ر یک نمونه ی ( با استفاده از مدل رگرسیون ساده د3(، و مبتنی بر ارزش بازار سهام )سطح 2تعهدی غیرعملیاتی )سطح

مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین نتایج نشان داد بین سطوح ناچیز  1381-1389های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره ی زمانی 

سابداری معیاری برای است. در مرحله ی بعد تحقیق با درنظر گرفتن تعریف محافظه کاری و با توجه به کاربرد عملی محافظه کاری توسط ح

سنجش محافظه کاری ارائه شد. طبق تعریف محافظه کاری عبارتست از شناسایی کندتر درآمدها و دارایی ها و شناسایی سریع تر هزینه ها و 

موارد عبارتند بدهی، در نتیجه پس از شناسایی مواردی که در عمل از قاعده ی محافظه کاری استفاده می شود، مدل ارائه شد. تعدادی از این 

 :[7[از

اهش ارزش از آنجایی که با توجه بزرگ یا کوچک بودن شرکت میزان ذخیره ی ک در نظر گرفتن ذخیره ی کاهش ارزش موجودی ها:  .1

ه شرح زیر بموجودی ها متفاوت است، از طریق تقسیم ذخیره کاهش ارزش موجودی ها به جمع موجودی ها، جزء اول از محافظه کاری 

 محاسبه شد:

 

 

 منظور احتمالی ذخیره های بدهی برای در حسابداری می شود باعث که مهم ترین علّتی احتمالی: های بدهی برای ذخیره گرفتن درنظر  .2

 های بدهی تقسیم از درنتیجه. است کاری محافظه قاعده ی کارگیری به نشود، گرفته در نظر ذخیره احتمالی دارایی های برای ولی شود

 : آید می به دست کاری محافظه دوم شرکت ( جزء یه انداز تأثیر بردن بین منظور از ی ها )بهبده کل به احتمالی

 

 

 

 در احتمالی نتیجه درآمدهای در و احتمالی دارایی های کاری محافظه براساس قاعده ی احتمالی: های دارایی به مربوط کاری محافظه  .3

 احتمالی های دارایی تأثیر حسابداری، بررسی سیستم در درآمدهای( احتمالیها ) دارایی ثبت نشدن علّت به شوند. نمی شناسایی دفاتر

 برای بدهی ها کل به احتمالی شده ی بدهی های تعدیل نسبت از که می شود است. پیشنهاد مشکل سخت و کاری کاری، محافظه بر

 های بدهی به احتمالی های دارایی نسبت اسبه یمنظور مح به نتیجه در. شود استفاده ها دارایی کل به دارایی های احتمالی محاسبه ی

 :کرد استفاده زیر فرمول از است احتمالی کافی

 

جمع موجودي ها / ذخيره ي کاهش ارزش موجودي ها = جزء اول محافظه 

 جمع کل بدهی ها / بدهی هاي احتمالی = جزء دوم محافظه کاري 

جمع کل بدهی ها / بدهی هاي احتمالی( = جزء سوم )×)جمع کل بدهی ها/جمع کل دارایی ها(

 محافظه کاري
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سرمایه  فروش جهت ارزش خالص و شده تمام بهای اقل ی قاعده کارگیری به: گذاری ها سرمایه ارزش کاهش ذخیره ی درنظرگرفتن  .4

 شرح به مدل جزء چهارم نتیجه در، است کاری محافظه قاعده ی رعایت خاطر گذاری ها به سرمایه و سایر سریع المعامله گذاری های

 :می شود محاسبه زیر
 

 
 

 ایران 21شماره ی استاندارد 48 بند از قسمتی براساس عملیاتی: نوع از اجاره ی مجدد و فروش معامله ی در اعمال شده محافظه کاری  .5

منصفانه  ارزش فروش کم تر از قیمت که صورتی در عملیاتی نوع از مجدد اجاره ی فروش و معامله ی اجاره ها در حسابداری"عنوان  تحت

 بیشتر منصفانه ارزش فروش از مبلغ چنان چه ولی خاص(، حالت یک استثنای شناسایی شود )به بی درنگ باید زیان باشد دارایی ی

 جزء خاص حالت گردد. در این مستهلک شود دهاستفا اجاره مورد دارایی از می رود که انتظار دوره هایی طی باید مازاد مبلغ باشد،

 است:  محاسبه قابل زیر فرمول طریق از می شود که ایجاد محافظه کاری برای پنجمی
 

 
 

 (: ایران 11 شماره حسابداری استاندارد 59 بند )طبق ثابت مشهود دارایی های ارزش کاهش ذخیره ی گرفتن رنظرد  .6

 

 

 

 آمده به دست سود صورتی که در سهم، هر تقلیل یافته ی سود ی در محاسبه سهم: هر تقلیل یافته ی سود از ناشی کاری محافظه  .7

تقلیل دهنده  ضد دارای اثر صورتی که در ولی شود گزارش سهم هر ی سود تقلیل یافته باید باشد، کمتر سهم پایی )اولیه( هر سود از

 از دیگری جزء ایجاد باعث نیست. این موضوع زیان یا سود بحسا صورت در آن نمودن به گزارش نیازی باشد سهم هر )افزاینده( سود

 : شود می کاری محافظه

 

 

 

 جمع با یکدیگر اجزا تمامی شود، می گرفته کار به کاری محافظه رعایت قاعده ی خاطر به عمل در که اجزایی سایر شناسایی از پس

 : است ذیل شرح به تجمعی کاری افظهمح محاسبه ی نتیجه فرمول می آید. در دست به کاری محافظه میزان و

 

 
 

شرکت  است در ممکنها(  iاجزاء ) تعداد اینکه به توجه با. شد اشاره نها آ به باال در که است اجزایی تمامی𝑿𝒊 از منظور مدل این در

محافظه  به عبارتی، شود. هگرفت نظر در محافظه کاری به عنوان باال اجزای میانگین تمامی که می شود توصیه باشد متفاوت مختلف های

 :می آید دست به زیر فرمول از استفاده با کاری

 

 
 
 از وکمتر از صفر بیش مقداری دارای باال های فرمول از استفاده با کاری جهت محافظه شده محاسبه اجزای تمامی این که به توجه با

 از تر بیش عددی مقدار نیز دارای کاری محافظه میانگین رمولف از استفاده با آمده دست کاری به محافظه عددی مقدار نتیجه در است، یک

 شرکت توان می است: اوالً آمده ( به دست%100تا  صفر درصد )بین مبنای بر که عددی مقدار این از است. با استفاده یک از کمتر و صفر

 باشد به بیشتر کاری محافظه عددی مقدار چه هر انیاًث داد، مقایسه قرار مورد یکدیگر با کاری محافظه اعمال میزان لحاظ از مختلف را های

خالصه ای از  12. در نگاره ی شماره ی اند شده تنظیم مدیریت توسط کاری بیشتری محافظه اعمال با مالی های صورت که است این معنای

 ه است:انواع معیارهای ارزیابی محافظه کاری حسابداری به تفکیک مدل های  سنجش محافظه کاری ارائه شد

 

محافظه  جمع سرمایه گذاري ها / ذخيره ي کاهش ارزش سرمایه گذاري ها = جزء چهارم

 کاري 

 قيمت فروش دارایی مورد اجاره / زیان فروش و اجاره ي مجدد = جزء پنجم محافظه کاري 

جمع دارایی هاي ثابت / ذخيره ي کاهش ارزش دارایی هاي ثابت = جزء ششم محافظه 

 کاري 

 ي سود اوليه هر سهم / تفاوت سود اوليه و سود تقليل یافته هر سهم = جزء هفتم محافظه کار

σ 𝐗𝐢
𝐧
𝐢=𝟏  محافظه کاري تجمعی = 

σ 𝑿𝒊 𝒏⁄𝐧
𝐢=𝟏  محافظه کاري تجمعی = 
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 انواع معيارهاي ارزیابی محافظه کاري حسابداري به تفکيک مدل هاي  سنجش -12نگاره ي شماره ي 

 مدل های سنجش محافظه کاری حسابداری معیارهای ارزیابی ردیف

 معیارهای خالص دارایی ها 1

 (1995مدل فلتهام و اولسون) 

 (2000معیار بیور و رایان) 

 ( 2002معیار پنمن و ژانگ) 

 معیارهای سود و اقالم تعهدی 2

 (2000معیار گیولی و هاین) 

 (2005مدل بال، کوتاری و رابین) 

 (2007مدل پائیک و همکاران) 

 (2008مدل دیچف و تانگ) 

 (1392مدل ستایش و شمس الدینی) 

 معیارهای رابطه ی سود و بازده سهام 3

 (1997مدل باسو) 

 (2009مدل خان و واتس) 

 (2009مدل کالن و همکاران) 

 (2010مدل بسط یافته باسو) 

 (1387مدل نیکومرام و بنی مهد) 
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 نتيجه گيري
 محافظه یریگ اندازه ی برایمختلف معیارهای ، این است کهشودی م استنباط انجام گرفته در داخل کشور یها پژوهش نتایج از آنچه

 یریگ میتصم تحقیق، متغیرهای نوع و شرایط به بسته یارها،مع این از هریک میان از انتخاب در محققان. ه استرفت بکار تحقیقات درکاری 

 کامالً یا گونه به را مدت هکوتا یها دوره را یکار محافظه میزان ها، روش این که است داده نشان فوق معیارهای  بین مقایسه. اند نموده

ی مطالعات انجام شده در زمینه ی محافظه کاری  عمده .است شده کمتر تفاوت این زمانی، دوره افزایش با و انده نمود برآورد متفاوت

( بوده است که منشأ آنها اقالم تعهدی و بازده سهام می 2000( و گیولی و هاین )1997حسابداری شرکت ها با استفاده از مدل های باسو)

 باشد.
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 منابع و مراجع

 یکار محافظه یمدل ها ی، بررس1394 ا،ین یو رضا رستم یزهرا طهمورث ؛یفرود میبرادران حسن زاده. رسول؛ مر [1]

 ه،یدریمشهد، دانشگاه تربت ح ،یو توسعه اقتصاد تیریمد ،یپژوه ندهیآ یالملل نیکنفرانس ب نیدوم ،یدر حسابدار

https://www.civilica.com/Paper-MCED02-MCED02_330.html. 

بر  یاهرم، اندازه شرکت و نسبت  یدولت تی، مالک ی(. اثر محافظه کار1388. )نهیتهم ،یمهد، بهمن و باغبان یبن [2]

 .53-70،  58شماره  ،یو حسابرس یحسابدار یها یبررس  یشرکت ها. مجله  یده انیز

. چاپ یدر حسابدار یو روش شناس یتجرب ی(. پژوهش ها1395. )وایو حسن پور، ش یمهد ،یمهد، بهمن، عرب یبن [3]

 .اول. تهران: ترمه

سنجش  یجامع بر مدل ها ی(. مرور1393) سما. دهیس ن،یاسیمحمد و آل  ،یسلمان؛ عبدزاده کنف ه،یبشرو کیب [4]

 .93-95، 115و114. مجله بورس، شماره یمحافظه کار

بر محافظه  یساختار بده ری(. تأث1391. )هیسم ،یضیمحمد و ف ،ینورزاد دولت آباد د،یسع ،ییجبارزاده کنگرلو [5]

-47(، 20)5اوراق بهادار، شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس  رفتهیپذ یدر شرکت ها یشرط یکار

64. 

 یباسو در شرکت ها افتهیبر اساس مدلِ بسط  ی(. سنجش محافظه کار1392. )دیعبدالمج ،یقیو صد یعل ،یرحمان [6]

 .45-25(، 18)5 ،یمال یحسابدار یپژوهش یشده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علم رفتهیپذ

. مجله یمحاسبه محافظه کار یبرا دیجد یشنهادی(. مدل پ1392کاظم. ) ،ینیو شمس الد نیمحمد حس ش،یستا [7]

 .73-68(، 35یاپی)پ23شماره  ،یحسابدار رسم ی

 نیپنجم ،یحسابدار یجامع بر محافظه کار ی، مرور1394 ،یانیواعظ و محسن کاو یدعلیس ؛ی. هادستهیشا  [8]

دمات برتر، تهران، شرکت خ ت،یریو مد یحسابدار یالملل نیکنفرانس ب نیو سوم یکنفرانس مل

MNGTCONF-https://www.civilica.com/Paper03MNGTCONF-03_356html. 

 رفتهیپذ یدر شرکت ها یمال یدر گزارشگر ی، محافظه کار1394 ،یاصفهان یلیورزنه. نجمه و مائده سه یعیشف [9]

تهران،  ت،یریو مد یحسابدار یالملل نیکنفرانس ب نیو دوم یکنفرانس مل نیرس اوراق بهادار، چهارمشده در بو

-https://www.civilica.com/Paper-MNGTCONF02برتر،  شرکت خدمات

MNGTCONF02_357.html. 

 هی. نشریآن در گزارشگری مال گاهیاصل محافظه کاری و جا ی(. بررس1393رضا. ) یو زاهد درضایحم ،یشماخ [10]

 .18-1(، 38)10 ،یدانش و پژوهش حسابدار

زارشگری مالی: بررسی رابطه عدم تقارن گدر  کاری(. محافظه1387. )بیحب ،یلنگرودیگیربیامو  المرضاغ،یکردستان [11]

 ،یو حسابرس یحسابدار یها یبررس یبه عنوان دو معیار ارزیابی محافظه کاری. مجله  MTB زمانی سود و

15(52 ،)106-89 

 .160(. استانداردهای حسابداری، سازمان حسابرسی، نشریه ی 1381میته ی فنی سازمان حسابرسی، )ک [12]

 ،یسازمان حسابرس ،یمال یو گزارشگر یحسابدار ینظر ی(، مبان1385)،یو حسابرس یحسابدار قاتیمرکز تحق [13]

 .113 ی هینشر

آن ،  زایو اج یو جامع بر محافظه کار یانتقاد ی، مرور1394 ،یقم یبهروز رضو دی. ابوالقاسم و سیآباد حیمس [14]

 دیتهران، دانشگاه شه ،یو حسابدار تیریدر مد یکاربرد یپژوهشها یالملل نیکنفرانس ب نیها، سوم امدیعلل و پ
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23(206،)58-63. 
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