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  چکیده

فن آوري، قراردادي کارآمد است که به کاهش زیان هاي عمده ناشی از مسائل نمایندگی محافظه کاري حسابداري به عنوان بخشی از یک 
بر مبناي این تعبیر، حسابداري محافظه کارانه، با تاثیر بر روي شفافیت گزارشگري مالی، به عنوان وسـیله اي بـراي حـل    . کمک می کند

اراي اطالعات نامتقارن، پرداخت هاي نامتقارن و مسئولیت ها و افـق  است که د) طرفین قرارداد( مسئله خطر اخالقی ناشی از گروه هایی
آنان در  يریجهت گ يشرکت ها و برا يگذار پارامتر مؤثر بر ارزش نیبه عنوان مهم تر  هیساختار سرماباشند، همچنین هاي محدودي می

. کاري بر ساختار سرمایه شرکت ها بررسی گـردد  در این تحقیق تالش شده است که تاثیر محافظه .است دهیمطرح گرد هیسرما يبازارها

استفاده شده و همچنین براي ارزیابی شاخص  )ارزش دفتري کل دارایی/ کل بدهی( نسبت از بدین منظور براي ارزیابی ساختار سرمایه
  الم تعهدي غیر عملیاتی، مدل گیولی و هاینو مبتنی بر اق) 2000(محافظه کاري، از مدل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري، بیور و رایان

-1387شرکت با توجه به اعمال شرایط در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ي زمانی  131بدین منظور . استفاده شده است) 2000( 
) رزش بازار به دفترينسبت ا( نتایج، حاکی از وجود رابطه معکوس و معنی داري بین محافظه کاري. مورد بررسی قرار گرفته است 1391

 .با ساختار سرمایه می باشد) مبتنی بر اقالم تعهدي غیر عملیاتی( با ساختار سرمایه و همچنین عدم وجود رابطه محافظه کاري

  
  .، ساختارسرمایه، اقالم تعهدي، ارزش بازار دارایی ها، ارزش دفتري دارایی هامحافظه کاري :کلمات کلیدي
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  مقدمه. 1

 هیسـرما  يآنان در بازارهـا  يریجهت گ يشرکت ها و برا يگذار پارامتر مؤثر بر ارزش نیبه عنوان مهم تر 1هیر سرماساختا
 هیبه ساختار سرما يتا حدود زین يشرکت ها را از لحاظ اعتبار يدرجه بند ،یکنون ریمتحول و متغ طیمح. است دهیمطرح گرد
 )ثروت سهامداران يحداکثرساز( آنان را به انتخاب منابع مؤثر برهدف کیتراتژاس يزیامر برنامه ر نیا .ساخته است آنان منوط

شـرکت هـا را در    ییو کـارا  يتوانـد سـودآور   یم هیمؤثر بر ساختار سرما الیس يرهایعوامل و متغ نیبنابرا .تکرده اس کینزد
و  تیـ با جدا شدن مالک .[1]،ار دهدقر ریسلسله مراتب تحت تأث يرتئو تیو رعا یندگینما يپوشش هدف مذکور در قالب تئور

تضـاد منـافع    ،ینـدگ یرابطه نما ريیبا شکل گ .کنند یشرکت را اداره م) سهامداران (مالکان ندهیبه عنوان نما رانیمد ت،یریمد
 را یماتیتصم زده، رفتارهاي فرصت طلبانه هدست ب رانیبدان معنا که ممکن است مد ،گرددی م جادیو سهامداران ا رانیمد نیب

از تضـاد  ) نظام راهبري شرکت (یشرکت تیبه حاکم ازین. عکس منافع سهامداران باشد ها و که در جهت منافع آن ندیاتخاذ نما
هاي  سمیداشتند که نبود مکان انیب [2])1932(همکارانو  2برل. شود یم یحاضر در ساختار شرکت ناش افراد نیمنافع بالقوه ب

  .ندیخود به جاي منافع سهامداران حرکت نما یدهد که در جهت منافع شخص یم رانیرا به مد امکان نیا ،یشرکت تیحاکم
 .دارد یاست که نفوذ آن درحسابداري سابقه اي طـوالن  3شرکت ها، محافظه کاري یمؤثر در گزارشگري مال میاز مفاه یکی

   .[3]دارد یم باز از حد در ارائه سود شیب ینیفرصت طلبانه و خوش ب را از رفتار رانیهاي حسابداري محافظه کارانه، مد هیرو
 یمـال  يدر صورت هـا  اخبار خوب در مقابل اخبار بد، ییدر شناسا یبه عنوان عدم تقارن زمان يدر حسابدار يکار محافظه

بـه   و نـان یمحتاطانه در قبـال عـدم اطم   یبه عنوان عکس العمل يمحافظه کار ،يحسابدار ينظر میدر مفاه. شده است ریتفس
اخبـار خـوب در    ییشناسا يبرا کهیبطور .شده است فیتعر تباردهندگانصاحبان سهام و اع يادعاها از حقوق و تیحمامنظور 
  .دینما یم یرا الزام )يریدپذییتا (یدگیرس تیاز قابل يسطح باالتر نسبت به اخبار بد، یمال يها صورت
 کاربرد از است عبارت احتیاط: است شده تعریف گونه ینا) کاري محافظه( احتیاط ایران، مالی گزارشگري نظري مفاهیم رد
 ها دارایی یا درآمدها که اي گونه به است نیاز مورد ابهام شرایط در برآورد انجام براي قضاوت اعمال در که مراقبت از اي درجه
 .نشود ارائه واقع از کمتر ها بدهی یا ها هزینه و واقع از بیشتر

هـا   گزارشـگري مـالی اسـت در بعضـی از موقعیـت      عدیل کننده حاکم بر حسـابداري و هاي ت از میثاق کاري یکی محافظه
حقوق  ها، درآمدها، سود و اعمال شود که داراي کمترین اثر مساعد بر دارایی محافظه کاري ایجاب می کند که روشی انتخاب و

  .[4]صاحبان سهام باشد
  پیشینه پژوهش .2

. ي نموده و دارایی هاي مورد نیاز خود را تهیه نمایند باید منابع مالی کسب کنندشرکت ها براي اینکه بتوانند سرمایه گذار
ساختار سرمایه شامل بدهی حقوق صاحبان سهام است که شرکت ها بدان وسیله به تامین مالی بلند مدت دارایـی هـاي خـود    

دهی هاي بلنـد مـدت و حقـوق صـاحبان     در واقع ساختار سرمایه تامین مالی دایمی شرکت می باشد که بوسیله ب. می پردازند
سهام نشان داده می شود و ساختار مالی شامل بدهی کوتاه مدت، بدهی بلند مدت و همچنین حقـوق صـاحبان سـهام اسـت،     

  .[5])1992، 4وستون( بنابراین ساختار سرمایه بخشی از ساختار مالی را تشکیل می دهد
  
  
  

                                                        
1- Capital structure 
2-  Berle  
3- Conservatism  
4 -Weston 
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ترین عوامل موثر بر ساختار سرمایه پرداخت که نتایج پژوهش حکایـت   ، طی پژوهشی به بررسی مهم[6])1382( باقرزاده
از این دارد که الگوي ساختار سرمایه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بـه طـور عمـده تـابع متغیرهـایی      

  .همچون دارایی هاي ثابت، اندازه و سودآوري آن است
 و عامل مدیر دوگانگی مسئولیت مانند مدیره هیئت ویژگی هاي برخی و شرکت ردعملک میان ، رابطه[7])1387( توتاخانه

 سـنجش  براي تحقیق این در .داد قرار بررسی مورد 1385تا 1381زمانی دوره براي را مدیره هیئت موظف غیر اعضاي درصد
 که بود آن از حاکی بررسی نتایج .دش استفاده سهم هر سود و سهام صاحبان حقوق ها، بازده دارایی بازده معیارهاي از عملکرد

 .ندارد وجود رابطه معناداري شرکت عملکرد با عامل مدیر مسئولیت دوگانگی و مدیره هیئت موظف غیر اعضاي بین درصد
 عنوان به مالکیت بکارگیري ساختار با )شرکت راهبري نظام و سرمایه ساختار( عنوان تحت تحقیقی در [8])2005(5کومار

) بدهی نسبت( سرمایه ساختار که داد نشان در هندوستان 2000 تا 1994سال هاي زمانی فاصله در شرکت اهبرير نظام معیار
 مالکیـت  یعنـی  تـر  ضـعیف  راهبـري  نظام با هاي شرکت که دریافت وي .است راهبري شرکت نظام با خطی غیر رابطه داراي

 کمتـر،  مالکیـت نهـادي   یا بیشتر خارجی مالکیت با هایی تشرک همچنین .دارند باالتري بدهی میزان ،)غیر متمرکز( پراکنده
 و مـدیران  مالکیـت  میان معنادار رابطه وي به که است حالی در این. داشت خواهند سرمایه ساختار در را کمتري بدهی میزان

  .نیافت دست سرمایه ساختار
به بررسـی  تـاثیر   ) یین ساختار سرمایهشناسایی عوامل موثر در تع( ، طی پژوهشی با عنوان[9])2009( و همکاران6چانگ

متغیر هاي رشد، متغیرهاي سودآوري، صنعت و حساسیت  روي ساختار سرمایه پرداختند، در این پـژوهش محققـان بـه ایـن     
  . نتیجه رسیدند که به ترتیب متغیرهاي رشد، سودآوري و حساسیت از باالترین رابطه با ساختار سرمایه برخوردار هستند

هیچ سـودي را پـیش بینـی    ( به طور سنتی از طریق ضرب المثل [10])1924( ي در حسابداري توسط بلیسمحافظه کار
این ضرب المثل در ادبیات تجربی به صورت تمایل حسـابداران در  . تعریف شده است) نکن، ولی تمام زیان ها را پیش بینی کن

 [11])1997باسـو .( تفسیر شده اسـت ) به عنوان سود(خوب  صورت نیاز به درجه باالتري از تایید پذیري براي شناسایی اخبار
کاري تعریف فوق محافظه. محافظه کاري را به صورت نیاز به قابلیت تأییدپذیري بیشتر سود نسبت به زیان توصیف کرده است

 .کندرا از دیدگاه سود و زیانی توصیف می
کـاري یـک   در دیدگاه سوم، محافظـه . امه و سود و زیان استکاري بر پایه دیدگاه ترکیبی ترازنتعریف دیگر درباره محافظه

تـر هزینـه،   مفهوم حسابداري است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریع
  .[12]شودارزیابی پایین دارایی و ارزیابی باالي بدهی می

انگیـزه هـاي    تایید مـی کنـد کـه احتمـاالً     [13])2002 (نتایج اسکینر متغیر مهمی است ،بازار سرمایه رشد شرکت از دید
                اسـکینر  بـه طـور مشـخص،    .گزارشگري شرکت هایی با رشد زیاد با انگیزه هـاي شـرکت هـایی بـا رشـد کـم متفـاوت اسـت        

هـاي   براي پیـروي از سیاسـت   رشد باال انگیزه هاي قویتري که از این طریق شرکت هاي با شواهدي ارائه نمود [13])2002 (
در  معقـول اسـت کـه بگـوییم،     پـس ظـاهراً   .گزارشگري غیر محافظه کارانه در ارتباط با مواجهه یا کاهش انتظارات بازار دارنـد 

در گزارشگري عملکرد سود خود متهورانه تـر عمـل مـی     شرکت هایی که رشد زیادي دارند احتماالً مساوي بودن سایر شرائط،
  .کنند

نشان دادند که رابطه اي مستقیم میان افزایش محافظه کاري غیرشـرطی و افـزایش زیـان     [14])2006( همکارانو 7کلین
از شرکت ها ي آمریکایی به رابطـه مسـتقیمی    )نیمه دوم قرن بیستم (ساله 50آنها طی یک دوره  .دهی شرکت ها وجود دارد

  .ین را تائید نمودنداپژوهش گیولی وه میان محافظه کاري و زیان دهی شرکت ها دست یافتند و نتایج
هاي تعدیل کننده حاکم بر حسابداري و گزارشگري مالی است بدین مفهـوم کـه در بعضـی از     محافظه کاري یکی از میثاق

هـا، درآمـدها،    کند که روشی انتخاب و اعمال شود که داراي کمترین اثر مساعد بر دارایی ها محافظه کاري ایجاب می موقعیت
  .[15]حقوق صاحبان سهام باشدسود و 
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  بیان مساله. 3

 رسیده نتیجه این به مالی زیادي محققان. است آن کردن حداکثر و براي سهامداران ارزش ایجاد ها شرکت اکثر مهم هدف
 این ها آن استدالل .است شرکت آن  (WACC)سرمایه  هزینه موزون میانگین و آزاد نقدي نتیجه جریان شرکت، ارزش که اند

 نقدي سرمایه گذاري جریان ایجاد منظور به ها دارایی در تا دارد مدیریت نیاز شرکت، ارزش کردن حداکثر منظور به است که
 ترکیب تا باشد قادر مدیریت اگر .قرار دارد مدیر مقابل در متفاوتی و ممکن هاي راه مورد نیاز نقد وجوه تأمین منظور به .کند
 سـهام را  قیمـت  و حـداقل  را سرمایه هزینه می تواند انتخاب کند، را) بهینه سرمایه ساختار( یهسرما و بدهی اي از بهینه مالی

  .[16])2004برگام  ( 8است شرکت ارزش متعاقباً و ثروت سهامداران کردن حداکثر نهایی، نتیجه .کند حداکثر
شرکت دارد و همچنین  متفاوت در هايادعا و با توجه به اینکه محافظه کاري نقش تعیین کننده اي درتعیین میزان حقوق

مناسب براي برقراري رابطه اي متعادل میان منابع تـامین   و ارچوبی مدونهها به دنبال استقرار چ سرمایه شرکت نظام ساختار
این تحقیق درصدد اسـت بـه منظـور    ،  تا ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند، مالی جهت اجراي پروژه هاي خود می باشند

مدل هاي  با استفاده از ایران اوراق بهادار در بازار بورس  ها ساختار سرمایه شرکتو  محافظه کاري شرکت اهی از ارتباط بینآگ
 محافظـه  تبیـین  تحقیـق  این اصلی هدف. براي شناسایی محافظه کاري، ارتباط بین این دو متغییر را شناسایی کندبکار رفته 

 رابطـه  و اقالم تعهدي براي بررسی) اي معیار ترازنامه( دفتري ارزش به سهام قیمت نسبت یعنی آن ارزیابی معیارهاي و کاري
  .است تهران بهادار اوراق بورس در اطالعات موجود از استفاده با ساختار سرمایه با معیار این دو بین
  فرضیه هاي پژوهش. 4

شکیل دهنده ساختار مالکیـت شـرکت هسـتند،    محافظه کاري، فن حسابداري است که از مالکان شرکت و سهامداران که ت
طبعـاً از پرداخـت هـاي     و از حد در ارائـه سـود بـاز داشـته     شیب ینیب طلبانه وخوش را از رفتار فرصت رانیمدحمایت کرده و 

این فن باعث کاهش  .گردد یسودهاي قابل اتکاتري م گزارش سبب و کند یم ريیجلوگ رانیمد به )یهاي اضاف پاداش (یاضاف
بنابراین اگـر در شـرکت   . تن هزینه هاي نمایندگی خواهد شد که به دلیل کاهش هزینه بدهی در ساختار سرمایه موثر استیاف

ساختار سرمایه بهینه داشته باشیم هم ارزش شرکت باال می رود و هم ثروت سهامداران در نتیجه با استفاده از محافظه کـاري  
  .دحسابداري می توان به این روند سرعت بخشی

محافظه کاري در حسابداري به ابزاري براي بستن قرارداد هاي کارا مبدل شده است، که از طریـق الـزام بـه تـاثیر پـذیري      
  .بیشتر در شناسایی اخبار خوب، توانایی و انگیزه مدیران را در ارائه بیش از سود ها و خالص دارایی ها، کاهش می دهد

نگردید و همچنین ارزش ساختار سـرمایه در شـرکت هـا     مشاهده قبلی تحقیقات در حاضر تحقیق مشابه اینکه به توجه با
آمدیم براي شفاف سازي به بررسی رابطه محافظه کاري با ساختار سرمایه  آن براي سهامداران، مهم است لذا در این تحقیق بر

  :صورت زیر مطرح می شود به وجود رابطه بین این دو متغیر بپردازیم، بنابراین فرضیه اول و دوم این تحقیق به
داراي رابطـه مثبـت و معنـی داري بـا سـاختار      ) مبتنی بر نسبت ارزش بازار بـه ارزش دفتـري  (محافظه کاري :  فرضیه اول

  .سرمایه است
  .داراي رابطه ي مثبت و معنی داري با ساختار سرمایه است) مبتنی بر اقالم تعهدي عملیاتی (محافظه کاري :  فرضیه دوم

  و نمونه آماري جامعه. 5
        1391الـی   1387جامعه آماري این تحقیق از کلیه شرکت هاي پذیرفته در بورس اوراق بهـادار تهـران طـی دوره زمـانی     

در این پژوهش براي انتخاب روش نمونه گیري مطابق اکثر پژوهش هایی که در ایـران انجـام   . تشکیل می شود) ساله 5دوره ( 
در طرح نمونه گیري غیر احتمـالی، اعضـایی از جامعـه آمـاري     . احتمالی هدف دار استفاده شده است شده از نمونه برداري غیر

در این تحقیق، نمونه بـا کـل   . انتخاب می شوند که با معیار یا معیارهاي خاصی که پژوهشگر در نظر دارد مطابقت داشته باشد
  :مونه انتخاب شدن صفحه بعد،جامعه ي آماري شروع و پس از در نظر گرفتن شرایط 

  
                                                        
8- Brigham  
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 در 1387 الس ابتداي از ها آن سهام و باشند شده پذیرفته بهادار قاورا بورس در 1387 لسا از قبل که هایی شرکت:  الف
  .قرارگیرد معامله مورد بورس
 . باشد داشته وجود آنها همراه توضیحی هاي یادداشت و مالی هاي صورت به زمال دسترسی نواختیکی منظور به:  ب
  .باشد الس هر ماه اسفند پایان به منتهی باید ها شرکت تمام مالیال س:  ج
  .طی بازه زمانی تحقیق، سال مالی خود را تغییر نداده باشند: د
  .اند شده فحذ نمونه از ها بیمه و ها بانکي،  گذار سرمایهبه منظور همگن بودن اطالعات شرکت هاي : ه
 آماري جامعه این میان از بعد، مرحله لذا در .بودند فوق شرایط حائز شرکت  317 تنها بورسی، هاي شرکت تمامی میان از

انتخاب  مطالعه مورد هاي شرکت عنوان به تصادفی بصورت  شرکت 131 تعداد) NCSS PASS( با توجه به استفاده از نرم افزار
  .گردیدند

  روش تجزیه و تحلیل داده ها. 6
  :مدل هاي رگرسیونی به شرح زیر ارایه و آزمون شده است در این پژوهش براي آزمون فرضیه ها،

  
  

  
 

  ساختار سرمایه: 

 استفاده ها کل دارایی به ها بدهی کل نسبت از) وابسته متغیر عنوان به( سرمایه ساختار گیري اندازه در این تحقیق، براي
 است، شده استفاده از بدهی میزان چه به شرکت هاي دارایی مالی تأمین براي است که این دهنده نشان و است شده
  .[17])2007(9راوو

 
  

  :در این رابطه
  کل بدهی ها  :

  کل دارایی ها  :
  

  کاري محافظه معیارهاي:  و  
 :کنند می استفاده کاري افظهمح ارزیابی براي معیار، نوع سه از محققان   

  ها دارایی خالص معیارهاي  -اول
 و تعهدي اقالم و سود معیارهاي  -دوم
 .سهام بازده  /سود رابطه معیارهاي  -سوم
 هـا،  دارایی خالص ویژه به شده حسابداري گزارش هاي زیان و سود شناسایی در زمانی تقارن عدم اثر بر معیارها این تمام

  .[18]استوارند ديتعه اقالم و سود
  
  

                                                        
9- Rao  
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  سهام دفتري ارزش به بازار ارزش نسبت معیار نظري مبانی:  

مورد استفاده قرار گرفته است،  بر اساس  [19])2000( این روش بر اساس مفهوم سود باقیمانده است و توسط بیور و رایان
ها بیان  کاري در آن شرکت باالتر است و بر عکس آن این مدل، هر چه شاخص محاسبه شده عدد باالتري باشد، سطح محافظه

از منظر آنان، اخـتالف ارزش  . می دارند که غیر ممکن است نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري خالص دارایی ها برابر یک باشد
کاري سرچشـمه  هر دو بخش به نوعی از اعمال محافظه . هاي بازار و دفتري را می توان به دو بخش دائمی و موقت تقسیم کرد

بخش دائمی ناشی از اعمال رویه هاي محافظه کارانه براي اندازه گیري و شـناخت اولیـه اقـالم در صـورتهاي مـالی      . می گیرند
از جملـه ایـن   . به سبب وجود این رویه هاي محافظه کارانه، ارزش هاي دفتري همواره کمتر از ارزش هاي بـازار هسـتند  . است

در حالی که بـازار بـه منـافع    . ی مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه یک دارایی، اشاره کردرویه ها می توان به شناسای
بخـش موقـت نیـز    . آینده این گونه مخارج ارزش هایی را اختصاص می دهد، ترازنامه واحد تجاري به انعکاس آنها نمی پـردازد 

در دوره هـاي مزبـور، بـا در    . و بدهی اسـت  ولیه اقالم داراییناشی از برخوردهاي محافظه کارانه در دوره هاي پس از شناخت ا
دسترس قرار گرفتن اطالعات جدید، زیان ها و کاهش ارزش به سرعت شناسایی می شوند، ولی افزایش ارزش ها منعکس نمی 

بدین ترتیب و تا زمانی که شواهد قابـل اتکـایی از   . به آینده موکول می شود در واقع، شناسایی افزایش خالص دارایی ها. شوند
با در دسترس قرار . افزایش ارزش خالص دارایی ها فراهم شود، ارزش دفتري خالص داراییها از ارزش بازار آنها کمتر خواهد بود

هاي بازار و ارزش هـاي دفتـري بـه کمتـرین     گرفتن شواهد مزبور و انعکاس افزایش ارزش در مبالغ دفتري، اختالف بین ارزش 
  .مقدار ممکن خواهد رسید

   
  :در این رابطه

  ارزش بازار خالص دارایی ها: 
  ارزش دفتري خالص دارایی ها :

  
  محافظه کاري مبتنی بر اقالم تعهدي:  

ان  به عنوان جریان هاي نقدي به عالوه هرگونه تجدید نظر در ارزش فعلی  جریـان  سود ها و زیان هاي اقتصادي را می تو
بنابراین، حداقل قسمتی از شناسایی نا متقارن سود ها و زیان هاي عملیـاتی، بایسـتی   . هاي نقدي مورد نظر آتی در نظر گرفت

نظر در برآورد هاي انجام شده از جریان هاي نقد  به وسیله اقالم تعهدي انجام شود، زیرا اقالم تعهدي مبنایی است براي تجدید
حسابداري تعهدي حق انتخاب مدیران در تعیین سـود در دوره هـاي زمـانی    . آتی، که قبل از تحقق واقعی آنها اتفاق می افتند
ر زمـان  در واقع تحت این نوع سیستم حسابداري، مدیران کنترل چشمگیري ب. مختلف را به طور قابل توجهی افزایش می دهد

از سـوي دیگـر مـدیران در سیسـتم     . تشخیص برخی اقالم هزینه از جمله هزینه هاي تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارنـد 
تر درآمد حسابداري تعهدي، با گزینه هاي متفاوتی در مورد زمان شناسایی درآمد ها نیز روبرو هستند؛ از جمله شناسایی سریع

  .[20])10،1998تی(از طریق انجام فروش هاي نسیه
عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبارخوب نسـبت  (بنابراین، مدیران از طریق اقالم تعهدي می توانند بر میزان محافظه کاري

  .[21]موثر باشند، در حالی که وجه نقد حاصل از عملیات کمتر می تواند تحت تاثیر مدیریت قرار بگیرد)به اخبار بد
ی براي اندازه گیري محافظه کاري با استفاده از اقالم تعهدي ارائه نمودند، طبـق ایـن   روش [22])2000(گیولی و همکاران

روش، وجود مستمر اقالم  تعهدي غیر عملیاتی منفی در طی یک دوره زمانی بلند مدت در شرکت ها، معیاري از محافظه کاري 
  ربوط منفی و بیشتر باشد، محافظه کاري بیشتر یعنی هر چه میانگین اقالم تعهدي غیر عملیاتی طی دوره م. به شمار می رود

  

                                                        
10- Teoh 
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در عین حال، نرخ انباشتگی خالص اقالم تعهدي غیر عملیاتی منفی نشانگر تغییر درجه محافظه کاري در طول . خواهد بود
  .زمان می باشد

 شـرح   به[22])2000(هاین و گیولی مدل اساس بر عملیاتی غیر تعهدي اقالم و)گردش در سرمایه(عملیاتی تعهدي اقالم
  :شود می محاسبه ذیل

     
    

  
  :شوند می تعریف ذیل شرح به متغیرها آن در که

  جمع اقالم تعهدي  :
  سود خالص قبل از اقالم غیر مترقبه  :  

  هزینه استهالك: 
    جریان نقدي عملیاتی:   

  اقالم تعهدي عملیاتی: 
  تغییر در حسابهاي دریافتنی  :

  تغییر در موجودي کاال  : 
    تغییر در پیش پرداخت ها:  

  تغییر در حساب هاي پرداختنی  : 
  تغییر در مالیات هاي پرداختنی: 

  
 تعهـدي  اقالم شوند، می ناشی شرکت معمول و مستمر هاي فعالیت از) گردش در رمایهس(عملیاتی تعهدي اقالم که حالی 

 ارزش کاهش زیان و ها دارایی فروش زیان و سود برآوردهاست، تغییر از ناشی که ها هزینه افزایش شامل مثال براي غیرعملیاتی
) تر منفی (تر کوچک مقادیر که آنجا از .است مخارج کردن اي سرمایه و تیآ هاي دوره به انتقالی درآمدهاي ثابت، هاي دارایی
 جبـري  مقـادیر  جهت کردن سو هم براي تحقیق این در هستند، کاري محافظه باالتر سطوح نشانگر غیرعملیاتی تعهدي اقالم
ـ  .اسـت  شـده  اسـتفاده  اقـالم  ایـن  قرینـه  از کـاري،  محافظـه  میـزان  با غیرعملیاتی تعهدي اقالم  و گیـولی  توسـط  معیـار  نای

با توجه به تعریف هاي فوق، می توان گفت که محافظه کاري نقش مهمی در نسبت . است شده استفاده [22])2000(همکاران
  .اهرم مالی در شرکت ها را ایفا می نماید

    
  :در این رابطه

  جمع دارایی هاي اول دوره  :
  م تعهدي غیر عملیاتیاقال  :

  
هاي باسو، پنمن و ژانگ که کاري در این تحقیق از جمله مدلگیري محافظههاي دیگر براي اندازهدلیل انتخاب نکردن مدل

کاري بـا خطـاي زیـادي مواجـه     گیري محافظهها استفاده شده، این است که در اندازههاي داخلی نیز از آندر برخی از پژوهش
  .[22]هستند،
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  متغیرهاي کنترل
  در سال  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت :  
  در سال  نرخ بازده دارایی هاي سهام شرکت :  

  در سال  توانایی تولید جریان نقدي آزاد شرکت : 
   در سال  نرخ موثر مالیاتی شرکت   :
  در سال   اندازه شرکت:  

  آمار توصیفی متغیرها. 7
  

  .ارائه شده است 1آمار توصیفی متغیرهاي مورد بررسی در جدول 
تحقیقآمار تصیفی متغیر هاي  1جدول   

 بیشترین کمترین انحراف معیار میانه میانگین نماد پارامتر

 2.08 0.11 0.21485 0.6500 0.6525  ساختار سرمایه

-201.97 13.09468 1.9100 2.0951  محافظه کاري مبتنی بر نسبت ارزش بازار به دفتري  123.57 

- 6.34 0.72691 0.0200 0.0373 محافظه کاري مبتنی بر اقالم تعهدي غیر عملیاتی  16.91 

23.121  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
6 

25.230
0 

139.88722 1603.80-  2829.3
1 

-34.00 12.20938 8.2300 9.5225  نرخ بازده دارایی هاي سهام  62.04 

- 0.28 0.12890 0.1000 0.1159  جریان نقدي آزاد  0.65 

-0.21 0.08573 0.0900 0.0947  نرخ موثر مالیاتی  0.30 

27.052  اندازه شرکت
0 

26.940
0 

1.48686 20.92 32.31 

  
و انحـراف معیـار آن    0.6525دهد میانگین متغیر وابسته یعنی ساختار سـرمایه    نشان می نتیجه جدول آماره هاي توصیفی

م تعهـدي غیـر   و میانگین متغیرهاي مستقل شاخص محافظه کاري، نسبت ارزش بـازار بـه ارزش دفتـري و اقـال     0.21485
  .می باشد 0.72691و  13.09468و همچنین انحراف معیار آن ها نیز به ترتیب 0.0373و  2.0951عملیاتی، به ترتیب 

  

درجدول صفحه بعد بررسی می گردد که اقالم کمترین و بیشترین جدول آمار توصیفی، مربوط به کدام شرکت هـا و در چـه   
  :سالی براي سایر متغیر ها می باشد
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  اقالم بیشترین و کمترین جدول آمار توصیفی  2دولج

 پارامتر
 نماد

 

 بیشترین کمترین

 سال شرکت مقدار سال شرکت مقدار

ایران روي معادن 0.11 ساختار سرمایه  139
139 کمباین سازي 2.08 1

1 

- 201.97  محافظه کاري مبتنی بر نسبت ارزش بازار به دفتري ایران آلومینیوم   138
تکسرام کاشی 123.57 8  139

0 

محافظه کاري مبتنی بر اقالم تعهدي غیر 
 عملیاتی

6.34 - آبادان پتروشیمی   138
ایران چینی خاك 16.91 7  138

7 

- 1603.80  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تکسرام کاشی   139
ایران آلومینیوم 2829.31 0  138

8 

-34.00 نرخ بازده دارایی هاي سهام سازي کمباین   139
خارك پتروشیمی 62.04 0  139

0 

-0.28 جریان نقدي آزاد روي و سرب ملی   139
قائن سیمان 0.65 1  138

8 

-0.21  نرخ موثر مالیاتی انفورماتیک خدمات   138
انفورماتیک خدمات 0.30 9  138

8 

ایران روي معادن 20.92 اندازه شرکت  139
خودرو ایران 32.31 1  139

0 

  
  هشآزمون فرضیه هاي پژو. 8

 بـراي ) 2000(و هـاین   گیـولی  مـدل  و) 2000( رایـان  و بیـور  مدل دو از شد، گفته که همانطور فرضیه ها آزمون براي
  .شد استفاده محافظه کاري محاسبه

  :داري فرضیه اول نتایج برآورد ضرایب مدل و آزمون معنی
  

  نتیجه برازش فرضیه اول 3جدول
  بر ساختار سرمایه) سبت ارزش بازار به ارزش دفترين( تاثیر محافظه کاري مبتنی بر: فرضیه اول

 
  1391الی  1387نمونه 

  شرکت 131: تعداد نمونه 
  نتیجه  مقدار -p  استیودنت tآماره ي   انحراف معیار  ضرایب  متغیر ها

  
-7.7616e-04  3.7488e-04  -2.0704 0.03841   رابطه معنی دار  و معکوس با

TDR دارد  

 
-3.5241e-05  3.1567e-05  -1.1164  0.26426  رابطه ي معنی دار  ندارد  
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-7.7506e-03  5.1695e-04  -14.9928 0.001<  رابطه معنی دار  و معکوس با

TDR دارد  

 
-4.7149e-02  3. 6293e-02  -1.2991  0.19390  رابطه ي معنی دار  ندارد  

  
-1.7123e-01  6. 8046e-02  -2.5164  0.01186 *  عنی دار  و معکوس با رابطه م

TDR دارد.  

  
2.7751e-02  5.3266e-04  52.0983  0.001<   رابطه معنی دار  و مستقیم با

TDR دارد.  

  :داري فرضیه دوم در صفحه بعد نتایج برآورد ضرایب مدل و آزمون معنی
  

  نتیجه برازش فرضیه دوم 4جدول
  بر ساختار سرمایه) غیر عملیاتیاقالم تعهدي ( تاثیر محافظه کاري مبتنی بر: فرضیه دوم

              
  1391الی  1387نمونه 

  شرکت 131: تعداد نمونه 

  
  -3.1430e-02 می باشد  به معنی. 

     
  نتیجه گیري. 9

تصمیم در مورد پذیرش یـا رد فرضـیه   . چندگانه استفاده شده استبراي بررسی فرضیه هاي اي تحقیق از روش رگرسیون 
مبنی   بیشتر باشد، فرضیه  0.05مقدار این آزمون از  -pدر صورتی که  . شود انجام می t مقدار، آزمون p- صفر، بر اساس 

متغیر مستقل و وابسـته، مـورد پـذیرش قـرار     ي معنادار بین  بر تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته رد شده و عدم وجود رابطه
  .گیرد می

 چگونه کاري محافظه شیوه محاسبه اینکه به توجه با ساختار سرمایه و مستقل متغیر بین روابط داد، نشان پژوهش این نتایج
  .است متفاوت باشد،
  نتیجه آزمون فرضیه اول .9-1

 tآماره ي   انحراف معیار  ضرایب  متغیر ها
  استیودنت

p- نتیجه  مقدار  

  رابطه معنی دار  ندارد  3.1430e-02  1.7206e-01  -0.1827  0.85506-  عرض از مبدا

  
1.3611e-03  5.0619e-03  0.2689  0.78802  رابطه معنی دار  ندارد  

  1.8355e-06  2.6134e-05  0.0702  0.94401  رابطه معنی دار  ندارد  

 
-7.8411e-03  5.2685e-04  -14.8829  0.001<   رابطه معنی دار  و معکوس با

TDR دارد  

  -4.8391e-02  3.6468e-02  -1.3269  0.18453  ندارد  رابطه معنی دار  

  -1.7256e-01  6.8344e-02  -2.5248  0.01158   رابطه معنی دار  و معکوس با
TDR دارد  

  2.8852e-02  6.3759e-03  4.5252  0.001<  رابطه معنی دار  ندارد  
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ر به ارزش دفتري بر ساختار سرمایه شرکت هاي پذیرفته شده آزمون فرضیه تاثیر محافظه کاري مبتنی بر نسبت ارزش بازا
کننده آن است که متغیر مستقل با متغیر وابسته داراي رابطه معنی داري می باشد و با توجه  در بورس اوراق بهادار تهران، بیان 

  .به این که ضریب متغیر مستقل منفی می باشد این رابطه ي معنی دار، معکوس است
  آزمون فرضیه دومنتیجه . 9-2
مبتنی بر اقالم تعهدي غیر عملیاتی بر ساختار سرمایه شرکت هاي پذیرفتـه   در رابطه با آزمون فرضیه تاثیر محافظه کاري 

  .شده در بورس اوراق بهادار تهران، مشخص گردید که متغیر مستقل با متغیر وابسته رابطه اي ندارد
  
  

قیقات داخلی و خارجی مشاهده نگردید، نمی توان نتایج فرضیه هاي این تحقیق را بـا  با توجه به اینکه مانند این تحقیق در تح
  .نتایج تحقیقات دیگر مقایسه نمود

  

  نتایج متغیرهاي کنترلی براي هر دو فرضیه تحقیق .9-3
 )ROE(در رابطه با آزمون متغیرهاي کنترل براي هر دو فرضیه تحقیق مشخص گردید که نرخ بازده حقوق صاحبان سـهام 

، با ساختار سرمایه شرکت هـاي پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار تهـران رابطـه اي ندارنـد،         )CGIR(و جریان نقدي آزاد
، داراي رابطه ي معنی دار و معکوسی با ساختار سرمایه شرکت )ETR(و نرخ موثر مالیاتی )ROA(همچنین نرخ بازده دارایی ها

داراي رابطـه ي معنـی دار و مسـتقیمی بـا      )SIZE(دار تهران می باشند و انـدازه شـرکت  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بها
  . ساختار سرمایه شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

  آتی هاي پژوهش براي پیشنهادهایی
 ساختار سرمایه بر مؤثر دن عواملش روشن به کمک نیز و پژوهش نتایج از بیشتر چه هر استفاده به منظور شود می پیشنهاد

  :شود بیشتري توجه زیر موضوع هاي به آینده، در
انجام تحقیق حاضر به تفکیک صنایع موجود در بورس به منظور کنترل تأثیر صنعت و نیز تفکیک شـرکت هـا بـه سـه      -1

  .طبقه بزرگ، متوسط و کوچک
  .آن ها بر روي ساختار سرمایهانجام تحقیق با محاسبه محافظه کاري شرطی و غیر شرطی و تاثیر  -2
 رابطه بررسی منظور به محافظه کاري از جمله شاخص محافظه کاري مدل باسو هاي شاخص و معیارها سایر از استفاده -3

 .ساختارسرمایه با آن
 دیگـر  اعتبار معیارهاي بررسی به نیاز همچنان اما است گرفته محافظه کاري انجام مورد در اي گسترده مطالعات گرچه -4

  .می شود احساس بورسی شرکت هاي در میان معیارها این روابط و حافظه کاريم
  

  مراجع. 10
، )اهـرم مـالی  (، بررسی تـاثیر ویژگـی هـاي شـرکت هـا بـر سـاختار سـرمایه        1384و علی رضاییان،  حسنعلی سینایی -[1] 

  .پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال پنجم، شماره نوزدهم
[2]- Berle, A. and Means,G.(1932) "The modern corporation and private property (Macmillan 
New York). 
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