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Abstract 
Objective: Because conservatism in financial statements is applied primarily through the 

adjustment of accruals, conservative research has largely examined the impact of aspects of this 

feature on changes in accruals. The role of accruals is primarily to improve cash flow 

fluctuations. In conservative research based on accruals, typically several economic components 

of accruals such as sales growth, gross assets, machinery and equipment in the Jones model, and 

components such as multi-period cash flows in the Dichau and Dicho models Used. Bushman et 

al. And Allen et al. Improved the two models by combining the above two models. Byzalov and 

Basu also helped improve these models by breaking down bad news indicators into more detailed 

components. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of bad news from 

other components of company sales, such as product group sales, fourth quarter sales and the 

company's share of industry, on conditional conservatism in accrual-based models. 
 

Methods: To achieve the objectives of this research, data from 144 companies from 

manufacturing companies listed on the Tehran Stock Exchange for 11 years from 2006 to 2016 

using Rahavardnovin software, Kodal site and the site of research, development and Islamic 

studies of the stock exchange, it was gathered. And the relationships between the research 

variables were analyzed using panel data and the generalized least squares method. 
 

Results: The findings of this study showed that the decrease in sales of the product group and 

the decrease in sales in the fourth quarter increase conservatism in accruals, because the decrease 

in these indicators gives signals to the company about the possibility of future sales decline. ; But 

the decline in the company's share of industry sales has not had a significant effect on the 

conservative behavior of managers and accountants. 
 

Conclusion: In evaluating working capital accruals, managers, in addition to the bad news 

caused by the decline in the company's overall sales, also pay attention to the analysis of sales 
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decline of each product group in the evaluation of accruals, and if they see a decrease in sales in 

some product groups, They evaluate their inventory of these products for the next period with 

more conservatism. Also, if sales are declining for the fourth quarter, it is likely that the decline 

will continue in the next financial period, resulting in a lack of timely sale of available 

inventories at the end of the fiscal year, and the company is likely to devalue inventories. On the 

other hand, it seems that due to the lack of strong competition in the Iranian market and the 

limited available markets, managers pay more attention to sales changes and do not pay attention 

to changes in sales share in the industry, as a benchmark and predictive indicator of the future. 
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 تعهدیاقالم  مبتنی بر عدم تقارن زمانی کاری بر محافظهشرکت فروش  افت تأثیر

 

 مهران حسین افشاری

 محسن دستگیر

 شکراله خواجوی

 چکیده

گکرو  مصوکت، ،    تفکیک   بهبر فروش، مانند کاهش فروش  یمبتن های بر شاخص بداخبار  تأثیر یبررس پژوهش نیهدف از ا :هدف

 .است یتعهدمبتنی بر اقالم  یها الگتمشروط در  یکار مصافظهبر  ،کاهش فروش سه ماهه چهارم و کاهش فروش سهم صنعت
 

 یاز بترس اوراق بهادار تهکرا  معکآ رور   4831تا  4831سال از سال  44مد   یشرکت برا 411 ی، داد  ها پژوهش نیدر ا روش:

قکرار   لیک و تصل هیک داد  شد  مکترد تز   میپانل و روش حداقل مربعا  تعع یبا استفاد  از داد  ها پژوهش یرهایمتغ نیشد. و روابط ب

 .گرفت
 

 یکار با مصافظه یمطالعه نشا  داد کاهش فروش گرو  مصوت،  و کاهش فروش سه ماهه چهارم رابطه معنادار نیا یها افتهی ها: افتهی

 .ندارد یقابل تتمه تأثیراما کاهش سهم شرکت در فروش صنعت  ؛در گردش دارد هیسرما یمشروط در اقالم تعهد
 

مدیرا  در ارزیابی اقالم تعهدی سرمایه در گردش، عالو  بر اخبار بد ناشی از کاهش فروش کلی شکرکت، بکه بررسکی و     :گیری نتیزه

اگر فروش برای سکه ماهکه   کنند. هعچنین  تز یه وتصلیل کاهش فروش ت  ت  گرو  مصوت،  در ارزیابی اقالم تعهدی نی  تتمه می

دهد  های در دسترس در پایا  سال مالی ارائه می بر کاهش دررمد ریند  حاصل از متمتدی هایی را مبنی چهارم رو به ن ول باشد عالمت

رسد مدیرا  بیشتر به تغییرا  فروش تتمه دارند و به تغییکر   از طرفی به نظر میدهد.  ها را کاهش ارزش می و شرکت احتعا، متمتدی

 کنند. ند  تتمه نعیسهم فروش در صنعت به عنتا  معیار و شاخص اخباری از وضعیت ری

 .، اقالم تعهدی، اخبار بدکاری مشروط، عدم تقار  زمانی، مریا  نقدی ععلیاتی مصافظه کلیدی : های واژه
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 .پژوهشی نوع مقاله:

 مبتنکی  کاری مصافظه بر شرکت فروش افت تأثیر(. 4111) ه.، شکرالختامتیدستگیر، مصسن؛ ؛ مهرا  ،حسین افشاری استناد:

 .4-24(، 1)42 مزله دانش حسابداری،. تعهدی اقالم زمانی تقار  عدم بر

 مقدمه

استدالل کرد  (1994)1باسودر مورد اقالم تعهدی غیر عادی نیاز به درک خوبی از روند عادی اقالم تعهدی دارد.  پژوهش

 خهو   اخبهار  بهه  نسبت بد اخبار موقع به شناخت موجب که باشد مشروط کاری محافظه شامل باید خود دروناین روند عادی 

 شهناخته یا به عبارت دیگر عهدم تقهارن در اقهالم تعههدی،     به عنوان عدم تقارن زمانی در شناخت زیان در مقابل سود  و شود می

آزمهون ههای کهاهش ارزش     کهاری حسهابداری از   چگونهه محافظهه   داد نشهان  (2112) باسهو  و 2بهایااوو نتایج پژوهش . شود می

 توسه   تهوان  مهی  کهه  هسهتند  هایی زیان ، ارزش کاهش این های محرکبرخی از  بینی کردند که شود و پیش ها ناشی می دارایی

 .اند نشده گیری اندازهگیری کرد ووی  تر اخبار بد اندازه جائی های شاخص

 ریهای،  برنامهه  و یکهی از مهتتهرین معیارهها بهرای    حسهابداری   گاارشهات  ارقهام  تهرین  مهم از یکی فروش مبلغ که جا آن از

اقهالم  در عهدم تقهارن   های اصلی  های اخیر نیا به عنوان یکی از محرک پژوهشدر  ،استامور شرکت  گیری تصتیم و ارزیابی

تهر هتوهون تفکیه      کلهی بهه معیارههای جائهی     تجایه این معیهار است.  قرار گرفته توجه بسیاری از پژوهشگران مورد تعهدی

توانهد   ای فصلی و بررسی فروش به وحاظ سهم آن در صنعت، میه تفکی  فروش به دورهگروه محصوالت،  فروش بر حسب

اخبار بهد ناشهی از کهاهش     ،ی شود. برای مثالکار محافظهی و ها بر اقالم تعهد شاخصتغییرات این  تأثیرتر  موجب مطاوعه دقیق

وهیکن در نظهر    .شود ها کاری باعث شناسایی زیان کاهش ارزش برای موجودی برای محافظه تواند به عنوان محرکی فروش می

را بهر اسهاا ادغهام گهروه      هها  دارائهی آزمهون کهاهش ارزش   عتومها   حسهابداران  شهود   باعهث مهی   گرفتن تغییرات کلی فروش

باعث مخفی شدن اخبار بهد توسه    در نتیجه  وهای تحقق نیافته  باعث تهاتر سودها و زیاندهند. این رویکرد انجام ها  موجودی

ده شناسهایی و جههت    ههای زیهان   شهود موجهودی   ه گروه محصوالت باعهث مهی  بکه تفکی  فروش  در حاوی شود. میمدیریت 

 .(2112و باسو،  بایااوو) گیری شود ها تصتیم کنارگذاری آن

بیهنش جدیهدی در مهورد     ،تر مبتنی بهر فهروش   های جائی اخبار بد ناشی از تغییرات در شاخص تأثیر بررسیبا این پژوهش 

پهژهش  در ایهن   شهود.  برای آزمون های مدیریت سود می تعهدی های مبتنی بر اقالم اوگواقالم تعهدی ارائه کرده وباعث بهبود 

کهاری هتوهون    ههای محافظهه   محهرک  واقالم تعهدی  زمانی عدم تقارن در ایران بینآیا در پی پاسخ به این پرسش هستیم که 

  گروه محصوالت، کاهش فروش سه ماهه چهارم و کاهش سهم فروش شرکت در صهنعت، درکاهش فروش اخبار بد ناشی از 

 ؟ی وجود دارددار معناارتباط 

ههای کلهی و    کپیشین رابطهه محهر   های پژوهشد این است که در کن متتایا می دیگر های را از پژوهشپژوهش این آنوه 

اما در ایهن پهژوهش، عهالوه بهر     . است شدهاقالم تعهدی بررسی  عدم تقارن با کاری هتوون تغییرات فروش کل عتده محافطه
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گروه محصوالت، کاهش در فروش سه ماهه چهارم و کاهش در سههم فهروش شهرکت    به تفکی  ، کاهش فروش موارد فوق

 اند. مورد بررسی قرار گرفته کاری و محرک محافظه عنوان شاخص اخبار بد در صنعت  نیا به

و هتونین اوگوههای دقیهق تهری را     کاری های جدیدی را جهت مطاوعه محافظه دیدگاهرود نتایج پژوهش حاضر  انتظار می

تهر اقهالم    های بهتر و دقیق طراحی آزمون جهت و به حسابرسان قرار دهدگران  پژوهشپیش روی  جهت مطاوعه مدیریت سود،

 .یاری رساندی در شرکت، کار محافظهارزیابی بهتر از سطح های نقدی و هتونین  تعهدی و جریان

ههای برگرفتهه    تبیین روش پژوهش و فرضهیه آغاز و با های مرتب  با موضوع  این مقاوه با طرح مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

گیههری و   و نتیجههه  شهود  مهی ههها پرداختههه    نتهایج آزمهون فرضههیه   بهه تشهریح   و  یابهد،  مهی  از مسئله و مبانی نظری پژوهش ادامه

 .شود می پیشهنهادها بیهان

 مبانی نظری پژوهش
 اقالم تعهدی در کاری و عدم تقارن زمانی محافظه

 اسهتانداردهای حسهابداری در   قیه از طر ،شهود  یگفته م انی مشروط یکار محافظهکه به آن  انیز ییشناسا عدم تقارن زمانی

و کهاهش   ی، کهاهش ارزش سهرقفل  ی کاالها یموجود خاوص ارزش فروش درو قاعده اقل بهای تتام شده یی هتوونهاوهیش

را نسبت بهه سهود    انیز تر شناخت به موقع ای انهکار محافظه یحسابدار یها وهیش نی. چنیابد نتود می ، در سود ها ییارزش دارا

،  4پاتاتوکهاا و تومهاا  ؛ 2112، 3واکوماریبهال و شه  ؛ 1994باسهو،  )به عنوان مثهال،   کنند اواام میکوتاه مدت  یاقالم تعهد در

در  دههد کهه عهدم تقهارن زمهانی      نشهان مهی   انجام شده کاری محافظههایی که در زمینه  پژوهش .(2113، هتکارانبال و ؛ 2111

، 1واتها  و هووتاسهون  ؛1994، باسهو ) دعهاوی حقهوقی  هتوون  ،یهای متفاوت محرک اخبار بد ناشی از تأثیرتحت ، اقالم تعهدی

 و 8گارسههیا الرا) ، حاکتیههت شههرکتی(2114، و هتکههاران 4داویههوال) (، خصوصههیات کشههور و صههنعت2114، 2کیانهه  ؛2111

 11جایهارمن و  2111، 11نیکوووو) (، قراردادهای بدهی2118، 9الفوند و رویوادوری) (، ماوکیت سهام مدیریتی2119، هتکاران

یکهی از   .، قهرار دارد (2111، 13تیلهور  راچ و ؛2111، 12مورا و واکر ؛2113، واتا) عدم تقارن اطالعاتی ( و2113، و شیواکومار

 بسیاری از اقالم تعهدی بها رشهد   (.2112 ،بایااووو و باسو) تغییرات فروش استمحرک های مهم عدم تقارن در اقالم تعهدی، 

فههروش بیشههتر، احتتههاال  از بههرای مثههال، بههرای پشههتیبانی . (1998، و هتکههاران 14چههاو دیند )هسههتشههرکت در ارتبههاط  فههروش

 در تواند پیش بینی کننده وخامت بیشتر کاهش فروش میاز طرفی  د.نیاب های دریافتنی افاایش می و حسا  ی کاالها موجودی

کتتر از میهاان مهورد    ی کاال،ها موجودی یندهقیتت آو  فروشاحتتال دارد حجم  (.2119، و هتکاران 11فایرفیلد) تقاضا باشد

 ها خواهد شد. موجودیدر کاهش ارزش شناسایی زیان که در نتیجه باعث  ،انتظار باشد
 ی مشروط و تفکیک فروش بر اساس گروه محصوالتکار محافظه

بخشی عتنوی تژاستر، ااههههههاز آنی هههههد. یکهههههمیکنده ستفااها یتژاستراز اعی انود از اخواف هدابا توجه با ن مازهر سا

در شرکتها قای تژاستراین ی اگیرربا بهکاد. میشود اهه ر یهتغییو د هشرۀ همای ادارهی بهشان رووههعنهباز آن ست که ل امحصو

 اتمطاوعه  برخهی هستند.  (عشرکت متنو)یا چند بخش عتلیاتی  (رکت متترکاش)اتی هه ش عتلیه  بخهشتن یدابین   نتخاابه 
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ند. این مطاوعات بهه طهور   ه ابه عنوان ی  انتخا  افشا اختیاری مورد بررسی قرار داد شگری بر اساا بخش ها راگذشته گاار

ههر طبقهه از   . (2114، 12برگر و ههان ) هستند خاص خودهای  هاینه تأثیر تحت ها گاارش دهی بخش انتخا که  دریافتندکلی 

ش منصفانه تعیهین  رزا .خود هستند مختصاست که هر ی  دارای ارزش منصفانه  هایی از دارایی ای شامل زیرمجتوعه دارایی،

بیشهتری   تهأثیر کاهش در تقاضای کوتاه مهدت   ،برای مثال .عتر مورد انتظار محصوالت تغییر کند اشده هتونین متکن است ب

ههای بها عتهر بلنهد کهه       در مقایسه با قیتت موجودی روند، چرا که باید سریعا  به فروش ،دارد یبر قیتت محصوالت فاسد شدن

می تواند اطالعات مهتهی را بهه    ،برای این اقالم غیر مشابه فاوتکاهش ارزش مت برسند. تقاضا به فروش تامینتواند پس از  می

ایهن موضهوع نشهان     ،اگر شرکتی جهت ی  محصول ناموفق کهاهش ارزش گهاارش کنهد    ،مثال برای .سهامداران انتقال دهد

اصالح یا تغییر محصول بهبود بخشید در مقایسه اگهر یه  شهرکت     ،توان سودآوری آینده شرکت را با حذف دهد که می می

ری متوسه  بهر مجتوعهه    این کار باعهث گهاارش سهودآو    .اتر محصوالت پنهان کندهکاهش ارزش موجودی ها را از طریق ت

اگهر   ،بنهابراین  (.2114 و هتکهاران،  14بهات ) بدون اینکه مسیر روشنی جهت بهبهود عتلکهرد ارائهه دههد     ،ها خواهد شد دارایی

بهر   گاارشهات خهود را  آنهها   ،گهاارش کننهد  ها  موجودیهتیتی در مورد کاهش ارزش ا با اطالعات بگیرند تصتیم حسابداران

به طور مشابه آنها احتتهاال  مجتوعهه ههای مجهاا از حسهابهای       .کرد ندارائه خواه ها، زیرمجتوعه های مجاا از موجودیاساا 

هها دسهته بنهدی     آن ویهق ان تعمه دریافتنی را تشکیل خواهند داد که بر اساا فاکتورهای اقتصهادی هتوهون نهوع مشهتریان یها ز     

 از خهاص  مجتوعهه  زیهر  یه   بهه  مربوط نیافته تحقق زیان ی  که زمانی حتی ،برای مثال (.2112، باسوو  ااووبای) د شدنخواه

زیهرا افشهای آن    ،این زیان می تواند مههم باشهد   ،یافته سایر اقالم موجودی پوشانده شودن تحققوسیله ی  سود  به ها موجودی

سهود گهاارش شهده را     (2اسهت.  های اقتصهادی غیرمفیهد شهرکت     گذاران در مورد فعاویت بیانگر اطالعات مهتی به سرمایه (1

تواند باعهث فعهال شهدن     می (4و شود  می ها و یا ارزش بازار سهام آن باعث کاهش پاداش عتلکرد مدیران (3 .دهد میکاهش 

 (.2114، 18پا پاته) بتنی بر گاارشگری سود شودقراردادهای بدهی و سایر محدودیت های قراردادی م

بهه   ،انهد  هایی که بها کهاهش فهروش مواجهه بهوده      محصول ،یابد می افاایشحتی زمانی که مجتوع فروش شرکت  ،بنابراین

تغییهرات   ،مشروط به کسب اطالعات در سهطح شهرکت   ،بنابراین .هستند های مربوطه احتتال زیاد دارای کاهش ارزش دارایی

(. 2112بهایااوو و باسهو،   ) دارای اثر نامتقارنی بهر اقهالم تعههدی در سهطح شهرکت اسهت       گروه محصوالتدر فروش در سطح 

 بها  را آنهها  تهوان  مهی  کننهد.  مهی  اسهتفاده  شهرکت  سهطح  سهاالنه  ههای  نوعا  از شاخص های مبتنی بر اقالم تعهدی اوگوکه  مادامی

 اصهلی،  یاوگو از حاصل متغیر فروش سطح شرکت فق  در این پژوهش تترکا حفظ جهت نتود. تقویت دقیقتر های شاخص

زمهانی کهه مجتهوع فهروش      حتی باشد. مربوط ارزش کاهش عتلیات با که صورتی به شده، به متغیر گروه محصوالت، تجایه

ههای   به احتتهال زیهاد دارای کهاهش ارزش دارایهی     ،اند هایی که با کاهش فروش مواجه بوده محصول ،یابد می افاایششرکت 

دارای اثر  گروه محصوالتتغییرات در فروش در سطح  ،مشروط به کسب اطالعات در سطح شرکت ،بنابراین .هستند مربوطه

(. بر هتین اسهاا فرضهیه اول پهژوهش بهه شهرح زیهر       2112و باسو،  بایااووو) نامتقارنی بر اقالم تعهدی در سطح شرکت است

 تدوین شده است.
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ی بهر عهدم تقهارن زمهانی اقهالم      دار معنها  تهأثیر دارای فروش درسطح گروه محصهوالت   کاهش مربوط به بد : اخبارفرضیه اول

 تعهدی است.
 کاری مشروط و سود سه ماهه چهارم محافظه

متفهاوت   ههای قبهل از آن   ماههه  چهارم به طهور سیسهتتاتی  از سهود سهه     سه ماههدهند که سودهای  مطاوعات قبلی نشان می

اکهنش متفهاوتی نشهان    ههای قبهل از آن و   ماههه   سهود سهه   در مقایسهه بها   چههارم  ماهه است، و اینکه بازار سهام نسبت به سود سه

طلبهی   ها به فرصت (. این تفاوت1988، 21مندنهال و نیکوالا ؛1984 19یینکو هوپ وود و م کاوینا، )به عنوان مثال  .دهد می

نسهبت داده   غیهره سهال حسهابداری، و    پایهان  مربهوط بهه   تعدیالتاختیاری،  مخارج یی برایها ، فرصتفصلی مدیریتی، اقتصاد

چهارم بهه عنهوان    سه ماههکه سود  یشود، در حاو یحسابرس ،از انتشار شیپهای میانی سال نیازی نیست  ماه یشوند. سودها می

ناشهی از   یقانون تی. از آنجا که حسابرسان در معرض مسئووردیگ یقرار م یمورد حسابرس ،از انتشار شیاز سود ساالنه پ یبخش

 تأییهد شهده   محاسهبه  تهر  انهه کار محافظهه سودهایی را کهه   دهند یم حیرجها ت شود که آن در سود هستند، استدالل می بیش نتایی

 .شوندگاارش  های دیگر تر از سه ماهه انهکار محافظه های سه ماهه چهارمکه سود رود انتظار میرو،  نیکنند. از ا
 های طی سال سه ماههچهارم در مقابل سود سه ماهه  یسودها یبرا یکار محافظه میمفاه

کنند  های ماوی اطالعات جدید و مناسبی را به بازار منتقل می اطالعاتی ارقام حسابداری به این معنی است گاارشمحتوای 

 دهنهد  ان بهه ایهن اطالعهات واکهنش نشهان مهی      گهذار  سهرمایه ان می شوند که به تبهع آن  گذار سرمایهو باعث تغییر در انتظارات 

از   یسهتتات یماههه چههارم بهه طهور س     شود که سود سه باعث می رسیحساب یکار چرا محافظه(. اما 1391کردستانی و خلیلی، )

چههارم احتتهاال در    سهه ماههه   یسهودها  کردنهد اسهتدالل   (2111) باسو و هتکهاران متفاوت باشد.  ی خالل سالها ماهه سود سه

حاصهل   یاتیعتل اقالم تعهدی قیامر عتدتا از طر نیو ا بود،د نخواه تر به موقع ها دورهایر بد نسبت به سود س یانعکاا خبرها

ههای سهه    در میهان دوره اخبهار بهد    ی انعکهاا سودها بهرا بندی در زمان  عدم تقارنکه  کردنداستدالل  نیهتون ها آن. شود می

در  را رانیمهد  یهها  اهیه ابتهدا انگ  (2111) باسو و هتکهاران است.  مرتب  تعهدات قانونی حسابرساندر  راتییاحتتاال با تغ ماهه،

مربوط بهه   یاهبرآورد گذشته، عیاز سوابق معامالت و وقاسود را  حسابداران .دادندقرار  یمورد بررس سه ماهه یسودها نییتع

 یهها  پژوهش. کنند ایجاد و شناسایی میاست،  رانیکه اغلب براساا اطالعات مد یآت یبرآوردها و نده،یآ عیمعامالت و وقا

بها اخبهار    سهه یاخبار بد درباره عتلکرد شهرکت در مقا سریعتر  یافشا یبرا یادیز های انگیاه رانیکه مد کنند یاستدالل م یقبل

. کننهد  ینته  یبانیپشهت  هها  نیگایجها  نیه به طور مداوم از هر کهدام از ا  یتجرب یها افتهی. (1989 21دونتا)برای مثال،  خو  دارند

دارنهد تها بدینوسهیله    اخبهار بهد    زودترانتشار یبرا ییها اهیانگ رانیکه مد کنند یاستدالل م (1992) 23تومان و (1994) 22نریاسک

و بدینوسیله موجهب عهدم تقهارن در شناسهایی سهود نسهبت بهه         ان را کاهش دهندگذار هیسرما یحقوقریس  مواجه با دعاوی 

گیرکننهده   افهل غرگ و اعتلکردهای منفی ب، 1991تا  1983 یها در طول سال دهد یگاارش م (1994) نریاسک. شوند زیان می

 ههای  پهژوهش اند که این موضوع با نتهایج   ها افشاء شده بیشتر از سایر سودها به طور متناو  و بصورت داوطلبانه توس  شرکت

 یهها  نهیمقررات، ها ات،یماو لیسود به دوانه کار محافظهگاارش  یرا برا رانیمد اهیانگ (1991باسو )پیش گفته سازگار است. 
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در هته سهه   رانیکه مد میاستدالل معتبر باشد، ما انتظار دار نید. اگر اده میقرار  یبررس ی موردقرارداد لیدال ریو سا یاسیس

از سهود   یماههه چههارم بهه عنهوان بخشه      حال، سود سهه  نیبا ا گاارش دهند. عیسال  اخبار بد را به صورت برابر و سر یها ماهه

که سهود   یدر حاو ،)به دویل وجود اقالم محاسباتی هتوون تعدیالت پایان سال( شود می یها حسابرس از انتشار آن شیپ ،ساالنه

 ایهی  میهان دوره  یاهسهود  ینیمسهتلام بهازب   تعدیالتکه  هنگامی یحت .ندارد یحسابرس نیازی بهقبل از انتشار  های قبلی، ماهه سه

و هتکهاران   24اتهرج (. 2111باسو و هتکاران، ) ساالنه انجام شود یزمان حسابرس در تواند یم ینیتوس  حسابرسان هستند، بازب

انجهام   سهه ماههه   یمهاو  ههای  صهورت خود را پس از انتشهار   یها یها بررس از شرکت یتوجه  که تعداد قابل دادندنشان  (1994)

  تسهت  ایه  هها  یحسابرسه حجهم  و شهامل   انهد  کهرده  یابیرا ارز یحسابدار یها استیمناسب بودن ساغلب  ها یبررس این اند. داده

چههارم   سهه ماههه   یاهسود قیاغلب از طرایی  صورتهای ماوی میان دوره رب انحسابرس تعدیالت ن،ی. بنابرادشون ینت اه گاارش

 یل موشهکاف یه تفاوت داشته باشد بهه دو  یرد بررسمو ایاز سوده یحسابرس یکه سودها یتا حد ن،ی. عالوه بر اابدی یم انیجر

 چهارم متترکا شوند.سه ماهه  سودهایدر  دیبا یاثرات حسابرس نیا شتر،یب
 در سه ماهه چهارم ینقش اقالم تعهد

در ی ههای نقهد   جریهان  سهودهای مهرتب  بها   موقهع بهودن    هبه باعث افهاایش   ،یاتیعتل یاقالم تعهد دادنشان  (1994) واوید

عتهدتا  بهه دویهل     ،موقهع بهودن   های نقدی در به برتری سودهای مرتب  با جریان دادنشان  (1994باسو ). شوند ر میشناخت اخبا

از آنجا کهه   ،کند که کند. او استدالل می می ی تعبیرکار محافظهبه  آن را، که او حساسیت بیشتر سودها به اخبار بد جاری است

هتامهان دارد،   یههای نقهد   بهر جریهان   یتک تأثیر، که معتوال ها ها و حذف دارائی کاهش ارزش دارائی قیکاری از طر محافظه

شهود کهه    مهی  ینه یب شیرو، په  نیشود. از ا می نعکسمی حسابدار اقالم تعهدیدر  کاری اساسا  شود، اثرات محافظه منعکس می

 نیه . اشود نیا مشاهده میدر سطح سه ماهه  یمشابه جیباشد. نتا داشته، به نسبت سودها یتترکعدم تقارن زمانی  ی،نقد انیجر

در عهدم تقهارن زمهانی بیشهتری را      دینبا یهای نقد جریان اندازه گیری، سودهابا  سهیدهد که در مقا نشان می نیاستدالل هتون

 بر هتین اساا فرضیه دوم پژوهش به شرح زیر تدوین شده است. .سه ماهه چهارم نشان دهند

 ی بر عدم تقارن زمانی اقالم تعهدی است.دار معنا تأثیردارای سه ماهه چهارم  فروش در کاهشمربوط به  خبار بدا فرضیه دوم:
 رقابت در بازار محصول

به معنای کنترل ی  شرکت بهر قیتهت یها سهطح      شود. توان بازار تعریف می ها توان بازار شرکت بازار محصول،رقابت در 

جانبهه یها رقهابتی یه  شهرکت       است. در تعریف عتلیاتی، توان بازار به معنای توان انحصاری، انحصار چند آن صولتووید مح

سهاختار بهازار یافهت. در     در ادبیات ماوی استراتژی  و اقتصادی و مهاوی، میتهوان تعهاریف مختلفهی از     .(2114، 21پاندی)است 

در محی  رقابتی دنیای امروز، راهی جا کسب مایت رقهابتی بهرای    ها شود که حفظ و بقای شرکت ادبیات استراتژی  بیان می

رقهابتی بهودن   . (1388 پهور و مهنمنی،   حاجی)است  ها گذارد و کسب مایت رقابتی به مناوه قدرت بازار شرکت ها باقی نتی آن

ها نسبت بهه   ی مختلف در تووید و فروش کاال رقابت تنگاتنگی دارند و کاالهای آنها بازار محصول بدین معناست که شرکت
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 کنهد  دیگری برتری چندانی ندارد، چرا که اگر غیر از این باشد، بازار به ستت انحصار یا انحصار چنهد جانبهه تتایهل پیهدا مهی     

 .(1392 پور و بارایی، خدامی)
 کاری رقابت در بازار و محافظه

ها، و غیهره(، اباارههای رقهابتی )شهامل      های بازار، ماایده های رقابت )شامل معامله مفهوم رقابت باید دربردارنده تتام شکل

رقهابتی )شهامل منهافع     های انجام شده( و اهداف ها و تالش های تجاری، تحقیق و توسعه، ادغام و تحصیل شرکت قیتت آگهی

های انجام شده برای بهبهود کهارآیی    سهم بازار، کنترل شرکتی، تبلیغات و بقا( باشد. رقابت زمانی قابل مشاهده است که تالش

قهائتی  ) های شغلی ترغیب کنهد  ها و افراد را به سوی بهره وری و تالش اقتصادی دارای اثرات مثبت باشد به طوری که شرکت

رقابت در بازار یکی از عوامل تقاضای محافظه کاری است. بدین گونه که با افاایش رقابهت در بهازار رقبهای     (.1391و صابر، 

موجود در ی  صنعت خاص برای جلوگیری از ورود رقبای جدید یا انتشهار اطالعهات محرمانهه بهه رقبهای موجهود، محافظهه        

اهند گرفت. بدین معنی که آنان اخبار و عالئم بهد و نامسهاعد در رابطهه بها عهواملی      پیش خو کاری در گاارشگری ماوی را در

های فروش را برجسته کرده و اخبار و عالئم خو  و مساعد را پوشش می دهند. بها   چون حجم تقاضا، بهای تتام شده و قیتت

یسه  و کسهب بیشهترین بهازده هسهتند، در      توجه به اینکه رقبای باوقوه در صدد سرمایه گذاری در صنایع با کتتهرین میهاان ر  

هایی را داشته باشند، سریع وارد خواهند شد. برای جلوگیری از تهدیدات ورود رقبا، فعهاوین   صورتی که صنایعی چنین ویژگی

صنعت، محافظه کاری در گاارشگری را درپیش می گیرند. هر چند با این اقدام انتظارات بازار سرمایه از عتلکهرد آتهی خهود    

رقابهت بهازار محصهول  بهر      رود هایی که انتظار مهی  ر از جنبهیکی دیگ (.1991، 24و استاگتون 22روگدپایین نگه می دارند ) را

 ههای  پهژوهش کهاری اسهت. در    اخبار بد مربوط به سهم بازار ی  شرکت از صنعت بر محافظهه  تأثیرکاری موثر باشد،  محافظه

شهود، تغییهر    ررسی مهی کاری مشروط ب آن بر اقالم تعهدی و محافظه تأثیرهای اخبار که معتوال  کاری، یکی از شاخص محافظه

مثبهت   تأثیرهای اخبار بد داری  دهد که کاهش فروش به عنوان یکی از شاخص نشان می ها پژوهشبسیاری از  در فروش است.

اما حاوتی را در نظر بگیرید که فروش شرکت افاایش یافته ووهی سههم آن شهرکت    کاری مشروط است.  ی بر محافظهدار معناو 

ریهال اسهت کهه     31ریال و سهم فروش شهرکت اوهف    111در ی  صنعت کل فروش  ،در بازار کاهش یافته است. برای مثال

ریال و  211ه درصدی شرکت اوف از فروش صنعت مربوطه است. حال چنانوه فروش صنعت در سال بعد ب 31معنی آن سهم 

ریال افاایش یابد، علیرغم اینکه فروش شرکت اوف افاایش یافته ووی سهم آن از فروش صنعت بهه   41فروش شرکت اوف به 

تواند بیانگر اخبار بدی از آینده فروش این شرکت باشهد. چنانوهه سههم فهروش یه        درصد کاهش یافته است که این می 21

ایهی بهد از اوضهاع آینهده      رود مدیریت شرکت به این موضوع به عنوان نشهانه  ظار میشرکت در صنعت مربوطه کاهش یابد، انت

کهاهش  کهه  چرا های مورد نیاز خود در آینده بداند.  توجه کرده و آن را عاملی موثر بر کاهش فروش آینده و میاان موجودی

ها احتتهال دارد کتتهر از میهاان     وجودیقیتت و فروش آتی م تواند پیش بینی کننده وخامت بیشتر تقاضا باشد. فروش میسهم 

رود، در صورت کاهش سهم فهروش   انتظار می ،وذا ها خواهد شد. مورد انتظار باشد که در نتیجه باعث کاهش ارزش موجودی
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ایهی   انهه کار محافظهی  شرکت در صنعت مربوطه، این موضوع به عنوان ی  شاخص اخبار بد در نظر گرفته شده و تعدیالت 

 بر هتین اساا فرضیه سوم پژوهش به شرح زیر تدوین شده است.عهدی صورت گیرد. در اقالم ت

 ی بر عدم تقارن زمانی اقالم تعهدی است.دار معنا تأثیردارای سهم فروش در صنعت  کاهشمربوط به  بد اخبارفرضیه سوم: 

 پژوهشپیشینه 

وهه  ، چنانموقهع سهودها بهر اقهالم تعههدی پرداخهت. او نشهان داد        شناسهایی بهه   تهأثیر در پژوهشی به بررسهی   (2121) 28پ 

دیواو و  یاوگو، کیفیت اقالم تعهدی در مقایسه با اضافه شوند اقالم تعهدی یاوگوبه شوند که به موقع شناسایی میسودهایی 

کاری مشروط بهر مهدیریت سهود     محافظه تأثیردر پژوهشی به بررسی  (2121الرا و هتکاران ) یابد. افاایش می (2112) 29دیوو

شهود   کاری مشروط نه تنها باعث کاهش مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی می ها نشان داد که محافظه های آن پرداختند. یافته

هها در پهژوهش خهود اسهتاندارد      ایجهاد مهی کنهد. آن   مهدیریت سهود واقعهی    اقالم تعههدی  بلکه شرایطی را برای انتخا  بین و 

SFAS121  امها   ،دههد  کاری مشروط را افاایش مهی  ی  عامل نظارتی کامال  بروناا در نظر گرفتند که سطح محافظهعنوان  بهرا

مبتنی بهر   ها مدیریت سود ها دریافتند که پس از اعتال این مقررات ، شرکت گذارد. آن نتی تأثیراز نظر کتی بر مدیریت سود 

 .دهند دهند و مدیریت سود واقعی را افاایش می اقالم تعهدی را کاهش می

کهاری مشهروط و اعتبهار تجهاری در بحهران مهاوی جههانی پرداخهت. او          در پژوهشی به بررسی رابطه محافظهه  (2121) 31ژان 

ای کهه بها    گسهترش داد، دوره  2118-2114ههای   خود را با تترکا بر اعتبار تجاری در طی بحهران مهاوی جههانی سهال     پژوهش

کهاری مشهروط و اعتبهار تجهاری بعهد از شهروع        های او نشان داد ارتباط بهین محافظهه   شود. یافته شوک تأمین اعتبار شناخته می

افتهد کهه عرضهه کننهدگان و مشهتریان معهامالت مکهرر         ا زمانی اتفاق میکند و این تنه توجهی را تجربه می بحران کاهش قابل

زنهی   داشته باشند یا در نادیکی یکدیگر باشند یا زمانی که مشتریان به وحاظ ماوی دارای محدودیت ماوی بهوده و قهدرت چانهه   

بهه بررسهی    در پژوهشهی  (2112بهایااوو و باسهو )   د.باال داشته باشند و یا هنگامی که تامین کنندگان نقدینگی کافی داشته باشهن 

ها پیش بینی کردند که عهدم تقهارن ناشهی از اخبهار      کاری مشروط پرداختند. آن های اخبار بد بر محافظه تأثیر تفکی  شاخص

جائیات  ها دارد. آنکاری مشروط در شناسایی اقالم تعهدی  ی تأثیر بیشتری بر محافظهاغیر متترکا نسبت به اخبار متترکا دار

هها نشهان داد کهه تفکیه  اخبهار بهد        ههای آن  . یافتهدکردنماهه بررسی  سههای  و شاخص ها اخبار بد را در سطح فروش بخش

 .کاری مشروط در اقالم تعهدی سرمایه در گردش خواهد شد باعث بهبود رابطه بین اخبار بد و محافظه

حساسیت جریانات نقدی نامتقارن بهر رابطهه محهدودیت در تهأمین مهاوی و       تأثیربه بررسی  (1411عتادیان )تاری وردی و 

شرکت پذیرفته شده در بورا اوراق بهادار تههران را مهورد    138خود تعداد  پژوهشکاری مشروط پرداختند. آنها در  محافظه

مثبهت و معنهاداری دارد.    تأثیرکاری مشروط  أمین ماوی بر محافظههای آنها نشان داد که محدودیت در ت یافته بررسی قراردادند.

معناداری ندارد. هتونین حساسیت جریانهات نقهدی نامتقهارن     تأثیرکاری مشروط  حساسیت جریانات نقدی نامتقارن برمحافظه

در  (1399اسهدی مشهیای و هتکهاران )    معنهاداری نهدارد.   تهأثیر کهاری مشهروط    بر رابطه محدودیت در تأمین ماوی و محافظهه 

ههای پذیرفتهه شهده در     کاری با مطاوعه ادبیات و استخراج عوامل منثر در شهرکت  پژوهشی به اوگوبندی عوامل منثر بر محافظه
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شرکت برای گهردآوری داده هها اسهتفاده کردنهد. و بهرای       114های ماوی  بورا اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها از صورت

هها نشهان داد کهه معیارههای      ههای آن  اسهتفاده کردنهد. یافتهه   (2111) 31گیووی و هاین کاری از معیار اندازه گیری متغیر محافظه

اطتینهانی مهدیریت، پهاداش     مهدیره، بهیش   های نقدی آزاد، اهرم مهاوی، مهدیریت سهود، هاینهه سهرمایه، اسهتقالل هیئهت        جریان

کهاری حسهابداری هسهتند. بهه      گذار بر معیار محافظهتأثیره ترتیب اووویت از عوامل مدیره، اندازه شرکت و کیفیت افشا ب هیئت

گهذاری بیشهتری نسهبت بهه     تأثیرهای اتخاذ شهده در شهرکت از    های شرکتی و تفکرات مدیریتی حاکم بر رویه عبارتی ویژگی

 .سایر عوامل برخوردار هستند

ی اجتتاعی بهر تردیهد حرفهه ای حسابرسهان مسهتقل      کار محافظه تأثیردر پژوهشی به بررسی  (1399نژاد و بنی مهد ) قاستی

، دیهوان محاسهبات   ز حسابرسهان مسهتقل سهازمان حسابرسهی    نفهر ا  422پرداختند.آنها داده های خود را ازطریق پرسشهنامه و از  

. شهواهد آزمهون آنهها نشهان داد     جتهع آوری کردنهد   1398کشور و موسسات عضو جامعه حسابداران رسهتی ایهران در سهال    

ههای آن شهامل ذههن پرسشهگر، وقفهه در قضهاوت،        ای حسابرسان و مووفه کاری اجتتاعی موجب افاایش تردید حرفه محافظه

یژگهی  و وجهود  کهه  داد نشاننتایج پژوهش آنها  شود. رای بودن می جستجوی دانش، درک میان فردی، اعتتاد به نفس و خود

 گردد. ای آنان می اجتتاعی در میان حسابرسان مستقل موجب افاایش تردید حرفهی کار محافظهشخصیتی 

گهذاری در منهابع انسهانی     کاری مشروط را بر کارایی سرمایه محافظه تأثیردر پژوهشی به بررسی  (1394مهرانی و ستیعی )

 را از طریهق  گهذاری مهدیریت   تصهتیتات سهرمایه  می توان کارایی  افتن پاسخ این پرسش بودند که آیاها در پی ی پرداختند. آن

کهاری   میهان محافظهه  ها نشهان داد   نتایج آن بخشید؟ بهبودکاری مشروط(  )محافظه ها در مقایسه با سودها زیان سریعترشناسایی 

که از طریهق کهاهش عهدم     دادنشان . نتایج وجود داردی دار معنارابطه منفی و  انسانی منابعگذاری در و کارایی سرمایهمشروط 

 (1391سهدیدی و هتکهاران )   شهود.  مهی تصتیتات بازار نیروی انسانی  موجب کاهش ناکاراییکاری  محافظه ،تقارن اطالعاتی

پرداختند. نتایج پژوهش آنها  کیفیت سود بر بازده داراییها و بازده سهامتأثیری حسابداری و کار محافظهدر پژوهشی به بررسی 

توانهد بخشهی از تفهاوت نهرز بهازده       اری مهی که  محافظهه  شهاخص  مبنهای  بهر  شده معرفی سود کیفیت شاخص که است حاکی

کارانهه   به عبارتی واحدهای اقتصادی که روشههای محافظهه  داراییهای عتلیاتی و نرز بازده سهام جاری را با سال بعد بیان کند؛ 

 .های عتلیاتی، کیفیت سود واحد را تغییر دهند گذاری در دارایی توانند با تغییر سرمایه کنند، می را اعتال می

 روش شناسی پژوهش
 روش پژوهش

اب  هتبستگی اسهت، عهالوه   این پژوهش از وحاظ هدف کاربردی و از وحاظ ماهیت، ی  پژوهش توصیفی با تاکید بر رو

ههای   گیرد و مبتنی بر اطالعهات واقعهی صهورت    براین، در حوزه مطاوعات پس رویدادی )استفاده از اطالعات گذشته( قرار می

که با روش استنتاجی به کهل جامعهه     تهران و سایر اطالعات واقعی است ذیرفته شده در بورا اوراق بهادارهای پ ماوی شرکت

 تعتیم خواهد بود.آماری قابل 

 

https://jak.uk.ac.ir/article_23_6c5d5418bb822f7d75a919c6128ba643.pdf
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 ها های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فرضیه الگو

بهر اسهاا رویکهرد    و  (2113) و هتکهاران  32آوهن بها اسهتفاده از تعریهف    اقالم تعهدی سهرمایه در گهردش   در این پژوهش 

 :شود محاسبه می، به روش زیر ای ترازنامه

(1)                                   
  
         

: تغییههرات در وجههه نقههد و          . tدر سههال  iشههرکت  : تغییههرات در جتههع دارایههی جههاری         کههه در آن:

       :. tدر سهال   iشرکت  های جاری : تغییرات در جتع بدهی      . tدر سال  iشرکت  های کوتاه مدت یگذار سرمایه

در سهال   iشرکت  : تغییرات در ماویات پرداختنی      .tدر سال  iشرکت  ی کوتاه مدتها تغییرات در اسناد پرداختنی و وام

t .در ایهن پهژوهش تغییهرات در گهروه     شهود  هها تقسهیم مهی    ییه در پایان جهت هم مقیاا شدن، عدد حاصل بر جتع کل دارا .

دارای کهاهش فهروش    tاز شهرکت کهه در سهال     گروه محصهوالتی برای تتام  (2112بایااووو و باسو )محصوالت به پیروی از 

 شود: به شرح زیر محاسبه میاند،  بوده

(2)      
 
  ∑  

 
       

   
         ⁄  

∑ :که در آن            
 

برابر است با جتع تغییرات فروش برای تتام گروه محصوالت کهه دارای کهاهش فهروش    :  

دارای کهاهش فهروش    گروه محصهوالت برابر است با فروش سال قبل در سطح شرکت. اگر تتام :         .باشند tدر سال 

      باشند، پس 
هها دارای افهاایش فهروش     در سطح شرکت برابر خواهد بود، با این وجود، اگر برخی از بخش     با   

      باشند سپس 
 یاوگهو ، از (2112) بایااووو و باسهو از هتونین در این پژوهش به پیروی  به اطالعات اضافه خواهد شد.  

 زیر جهت آزمون فرضیه اول استفاده شده است.

(3) 
                                                   

 
      

 
            

 
      

 
 
            

 
        

 
                      

 
           

 
 
                                                 

      

مجتهوع   درصهد تغییهرات  :       .اسهت  t-1 نسبت بهه سهال   t سال در iش شرکت فرو درصد تغییرات:       که در آن:

: جریهان نقهدی عتلیهاتی، کهه از صهورت جریهان وجهوه نقهد         CF .اسهت  t-1 نسبت به سهال  t سال در iشرکت  تعداد کارکنان

. t-1درسهال   i: جریهان نقهدی عتلیهاتی شهرکت            .ه استشد ها تقسیم  جهت هم مقیاا شدن بر جتع دارییاستخراج و 

: یه  متغیهر       . t+1درسهال   i: جریهان نقهدی عتلیهاتی شهرکت            . tدرسهال   i: جریان نقدی عتلیاتی شهرکت      

اسهت کهه     : یه  متغیهر موههومی        .مقادیر مثبت صفر اسهت و برای  ،1برابر با        که برای مقادیر منفیاست  موهومی

 که برای مقهادیر منفهی  است   : ی  متغیر موهومی       .و برای مقادیر مثبت صفر است ،1برابر با        برای مقادیر منفی

و  ،1برابهر بها         که بهرای مقهادیر منفهی     است : ی  متغیر موهومی     و برای مقادیر مثبت صفر است. ،1برابر با        

و برای مقادیر مثبهت   ،1برابر با         که برای مقادیر منفی است : ی  متغیر موهومی       برای مقادیر مثبت صفر است.

دارای کهاهش فهروش     tشرکت در سال  حتی یکی از گروه محصوالتاست که اگر  می ی  متغیر موهو :       صفر است.

اگهر ههیگ گروههی از    و در غیهر اینصهورت    شهود  مهی  های کهاهش یافتهه ضهر      و در مجتوع فروش گروه 1باشند، مقدار آن 
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              کند کهه ضهریب    پیش بینی می 1 فرض مقدار آن صفر است.محصوالت با کاهش فروش مواجه نباشند، 
  

اخبهار بهد   (،         )حتی یکی از گروه محصوالت با کاهش هتهراه باشهد   که  است و به این معنی است که زمانی ثبتم

 .مستقیتی بر اقالم تعهدی سرمایه در گردش دارد تأثیراین کاهش 

 اضافه می شود: اوگوفروش سه ماهه چهارم به (2112) بایااوو و باسوبه تبعیت از 2برای آزمون فرضیه 

(4) 
                                                   

 
      

 
            

 
      

 
 
            

 
        

 
               

 
      

 
           

 
 
        

  
                                                  

   مشهابه در سهال  ، که به نسبت سهه ماههه    tماهه چهارم سال 3های  برابر است با درصد تغییرات در فروش       که درآن 

t-1  صهورت برابهر    در غیهر ایهن   ،1برابهر          که برای مقادیر منفهی   می برابر است با متغیر موهو      . شده استمحاسبه

تغییرات سهم فروش شرکت از صهنعت   3برای آزمون فرضیه اند. های قبلی توضیح داده شده اوگوصفر است. مابقی متغیرها در 

 اضافه شده است: اوگوبه 

(1) 
                                                   

 
                   

 
      

 
 
            

 
        

 
               

 
      

 
                    

 
  
                                                    

در مقایسهه بها   ، کهه  tبرابر است با درصد تغییرات در سهم فروش ساالنه شرکت در صهنعت در سهال            که درآن 

         کهه اگهر    مهی  برابر است بها متغیهر موههو        . شده استمحاسبه  t-1نسبت سهم فروش شرکت در صنعت در سال 

 اند. های قبلی توضیح داده شده واوگو در غیر اینصورت برابر صفر است. مابقی متغیرها در  1منفی باشد برابر 

 ها روش گردآوری داده

در این پژوهش برای جتع آوری اطالعات در زمینه ادبیات و پیشهینه پهژوهش، بها مطاوعهه کتهب و مقهاالت و جسهتجو در        

هها   فرضیههتونین جهت گردآوری اطالعات الزم برای آزمون  .شده استآوری  های اینترنتی، اطالعات مورد نیاز جتع سایت

سهازمان بهورا اوراق بههادار و سهایت       پژوهش، توسهعه و مطاوعهات اسهالمی    رکاو سایت اینترنتی م آورد نوین ره از نرم افاار

 .ه استکدال استفاده شد
 گیری نمونه آماری و روش نمونه

ههای   شهده شهرکت  بنهدی شهده و حسابرسهی     های ماوی طبقه از داده پژوهش های هدر پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضی

 یهای شامل تتامی شرکت پژوهششده در بورا اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتونه آماری این  توویدی فعال پذیرفته

 :است که شرای  ذیل را دارا باشند

 .باشند  در بورا اوراق بهادار تهران حضور داشته 1392تا  1384های ماوی  در طول سال (1

 ها پایان اسفند ماه باشد. آن( پایان سال ماوی 2

 در دسترا باشد. آنها اطالعات (3
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اقهالم  رابطهه  حاضهر  پهژوهش   کهه در  با توجهه بهه ایهن   . است 1391سال تا  1381 سال سال از 11پژوهش  این زمانی قلترو 

از یعنهی  سهال   13بهرای   ی این پهژوهش ها داده ،شود، وذا جریان وجه نقد سال قبل و سال آتی بررسی میبا  تعهدی سال جاری

ههای جامعهه انتخها  و     شرکت از شرکت 144تعداد  اوذکر  فوقمتناسب با شرای   جتع آوری شده است. 1392تا  1384سال 

 .است مورد استفاده قرار گرفته ها هها در آزمون فرضی های آن داده

 های پژوهش یافته
 نتایج آمار توصیفی

 مشاهده کرد. 1جدول توان در  نتایج آمار توصیفی متغیرهای این پژوهش را می 
 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش .1جدول

 کشیدگی چووگی انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین  

ACC 141/1 142/1 411/1 928/1- 138/1 341/1- 812/4 
SGR 182/1 113/1 442/2 441/1- 333/1 181/1 889/11 

EGR 111/1 112/1- 941/1 499/1- 132/1 322/1 319/11 

CFt-1 188/1 141/1 294/1 314/1- 134/1 411/1 941/4 

CFt 182/1 124/1 294/1 311/1- 131/1 439/1 949/4 

CFt+1 148/1 121/1 294/1 142/1- 141/1 214/1 283/1 
SGR4 222/1 121/1 139/3 1- 499/1 229/1 432/9 

INDSGR 112/1- 111/1 214/1 319/1- 131/1 334/2- 919/31 

DCt-1 213/1 1 1 1 419/1 413/1 929/2 

DCt 224/1 1 1 1 414/1 321/1 411/2 

DCt+1 248/1 1 1 1 432/1 128/1 324/2 
DE 131/1 1 1 1 499/1 139/1- 119/1 

DS 249/1 1 1 1 433/1 121/1 341/2 

PGDS 428/1 1 1 1 422/1 242/1- 218/2 

DS4 311/1 1 1 1 423/1 814/1 228/1 
DI 148/1 1 1 1 498/1 194/1- 138/1 

و میانهه آن نیها   222/1( SGR4) ماههه چههارم   در سهه  شهود، میهانگین تغییهرات فهروش     گونه که در جدول مشاهده می هتان

از نوع افهاایش بهوده اسهت. مقهدار میهانگین       ماهه چهارم سه است که بیان گر این است که بخش عتده تغییرات فروش 121/1

ایهن متغیهر موههومی بهه ازاا مقهادیر منفهی        زیهرا  ،( نیا منید هتین موضوع استDS4) ماهه چهارم سه شاخص اخبار بد فروش

ن طبهق  کهه مقهدار آ   بیشتر باشد، در حاوی 1/1گرفته و اگر بیشتر تغییرات از نوع کاهش باشد میانگین این متغیر باید از  1مقدار 

 111/1و میانهه   112/1بها میهانگین    (INDSGR) در سهم فروش شهرکت در صهنعت  در مقابل تغییرات است.  311/1، 1جدول 

ایهن موضهوع را    148/1( بها مقهدار   DIمقدار شاخص این متغیهر نیها )   بیان گر این است که بیشتر تغییرات از نوع کاهش است.

   کند. می تأیید
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 ها نتایج آزمون فرضیه

بهرآورد  مناسهب جههت    روشهای ترکیبی اسهت. بایهد تعیهین نتهود کهه       های این پژوهش از نوع داده با توجه به اینکه داده

مناسهب، از   روشپس از تعیین  شود. باشد. برای بررسی این موضوع از آزمون ویتر استفاده می یا تابلویی از نوع تجتعی ها اوگو

ههای   اوگهو آزمون و انتخها    2نتایج این  پردازیم. اثرات ثابت یا اثرات تصادفی می یاوگوهاستن به انتخا  بین   طریق آزمون

  نشان داده شده است. 2جدول مناسب در 
 هاسمن و مریآزمون ل جینتا .2جدول

 
هاستن آزمون آزمون ویتر  

 
یدار معناسطح  آماره آزمون ویتر انتخابی یاوگو  هاستن آماره آزمون  یدار معناسطح   انتخابی یاوگو   

131/4 3 یاوگو  111/1 های تابلویی داده   121/31  131/1  اثرات ثابت 

381/4 4 یاوگو  111/1 های تابلویی داده   311/32  121/1  اثرات ثابت 

194/4 1 یاوگو  111/1 های تابلویی داده   121/29  148/1  اثرات ثابت 

ها را بصورت تهابلویی و بهه روش اثهرات     پژوهش باید داده یاوگوبرای هر سه شود،  مشاهده می 2گونه که در جدول هتان

 ثابت مورد تجایه و تحلیل قرار داد.

( استفاده شده و نتایج مربوط بهه متغیرههای ههر    VIF) خطی بین متغیرهای پژوهش از عامل تورم واریانس جهت بررسی هم

نتایج آزمون  خطی نیستند. که هیگ ی  از متغیرها دارای هم دهد نتایج نشان می درج شده است. اوگودر جدول خروجی  اوگو

 1184بهرای  با استفاده روش رگرسیون حهداقل مربعهات تعتهیم یافتهه      اوگواین  .مشاهده کرد 3 جدولتوان در  میرا  3 یاوگو

 برآورد شده است. 1391اوی  1381های  شرکت مشاهده طی سال-سال

 32شود، ضریب تعیین تعدیل شده گویهای ایهن اسهت کهه متغیرههای مسهتقل حهدود         مشاهده می 3هتانطور که در جدول 

 111/1داری آن  و سهطح معنها   درصهد  141/33برابهر بها    Fدهند. هتونهین آمهاره    درصد، از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می

دار باشهد.   معنها   PGSGR*PGDSشهود کهه ضهریب     می تأییددر صورتی  1است. فرضیه  اوگوداری کلی  است، که بیانگر معنا

است.  در نتیجه رابطهه آن بها    143/1داری  مثبت و سطح معنا 142/1معادل  PGSGR*PGDSدهد که ضریب  ها نشان می یافته

کنهد.   مهی  تأییددار بودن ظریب را  معنا 129/2با مقدار   tدار است. هتونین قدر مطلق آماره درصد معنا 1متغیر وابسته در سطح 

داری بها عهدم تقهارن زمهانی      که اخبار بد مربوط به کاهش در گروه محصوالت رابطه مثبهت و معنها   توان بیان کرد در نتیجه می

شهامل تغییهرات فهروش،     اوگهو هد که رابطهه متغیرههای کنتروهی     ها نشان می اقالم تعهدی سرمایه در گردش دارد. هتونین یافته

درصد و رابطه تغییرات تعهداد کارکنهان    1بل، سال جاری و سال آتی با متغیر وابسته در سطح های نقدی سال ق تغییرات جریان

 دار است.   درصد معنا11با متغیر وابسته در سطح 
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 پژوهش اولنتایج آزمون فرضیه  .3جدول

 VIF یدار معناسطح  t آماره انحراف معیار ضریب متغیرها

  111/1 384/2 111/1 123/1 عرض از مبدا

SGR 111/1 111/1 129/1 111/1 831/1  

EGR 121/1- 131/1 891/1- 118/1 319/2  

CFt-1 184/1 133/1 434/1 111/1 491/2  

CFt 422/1- 132/1 431/11- 111/1 842/2  

CFt+1 118/1 133/1 441/4 111/1 411/2  

DS 118/1- 111/1 822/1- 384/1 341/2  

SGR_DS 191/1 141/1 112/4 111/1 422/2  

DE 114/1- 114/1 444/2- 114/1 144/1  

EGR_DE 211/1 114/1 821/3 111/1 111/2  

DCt-1 111/1- 111/1 194/1- 923/1 149/2  

CFt-1 *DCt-1 118/1 192/1 281/1 199/1 128/2  

DCt 112/1 111/1 221/1 194/1 284/2  

CFt *DCt 311/1- 111/1 124/3- 113/1 292/2  

DCt+1 118/1 119/1 911/1 111/1 114/2  

CFt+1 * DCt+1 132/1 181/1 412/1 248/1 144/2  

PGDS 112/1- 114/1 881/1- 341/1 224/1  

PGSGR*PGDS 142/1 121/1 129/2 143/1 289/1  

328/1 ضریب تعیین   

314/1 ضریب تعیین تعدیل شده   

141/33 اوگو Fآماره    

F 111/1آماره  سطح معناداری   

121/2 دوربین واتسونآماره    

با اسهتفاده روش رگرسهیون حهداقل مربعهات تعتهیم       اوگو. این مشاهده کرد 4جدول توان در  را می 4 یاوگونتایج آزمون 

هتانطور که در این جهدول مشهاهده    برآورد شده است. 1391اوی  1381های  شرکت مشاهده طی سال -سال 1184یافته برای 

درصد، از تغییرات متغیر وابسته را توضهیح   34شود، ضریب تعیین تعدیل شده گویای این است که متغیرهای مستقل حدود  می

اسهت.   اوگهو داری کلهی   است، که بیانگر معنها  111/1داری آن  و درصد سطح معنا  241/33برابر با   Fدهند. هتونین آماره  می

است که بیانگر عدم وجود خود هتبستگی سریاوی مرتبه اول در جتالت اخهالل   914/1آماره دوربین واتسون برابر با هتونین 

مشاهده  4 دار باشد. در بررسی نتایج فرضیه معنا SGR4*DS4خواهد شد که ضریب  تأییددر صورتی  2است. فرضیه  اوگودر 

است.  در نتیجه رابطه این متغیر با متغیر وابسهته   122/1داری  معنامثبت و سطح  124/1معادل  SGR4*DS4ضریب  شود که می

توان بیان کرد که اخبار بد مربهوط بهه کهاهش در فهروش      دار است. در نتیجه می شود و معنا می تأییددرصد  1در سطح اطتینان 
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در سهطح   2فرضهیه    گهردش دارد. و دارو مثبتی با عدم تقارن زمهانی اقهالم تعههدی سهرمایه در      سه ماهه چهارم سال، رابطه معنا

شامل تغییهرات فهروش، تغییهرات     اوگوهد که رابطه متغیرهای کنتروی  ها نشان می شود. هتونین یافته می تأیید درصد 1اطتینان 

 دار است.   درصد معنا 1های نقدی سال قبل، سال جاری و سال آتی با متغیر وابسته در سطح  تعداد کارکنان، تغییرات جریان

 نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش .1 جدول

 VIF  یدار معناسطح  tآماره انحراف معیار ضریب متغیرها

   111/1 922/1 119/1 112/1 عرض از مبدا

SGR 192/1 114/1 423/2 111/1  221/2 

EGR 143/1- 132/1 281/2- 123/1  333/2 

CFt-1 232/1 134/1 849/2 111/1  491/2 
CFt 412/1- 134/1 211/12- 111/1  882/2 

CFt+1 111/1 134/1 422/4 111/1  438/2 

DS 114/1- 111/1 441/1- 421/1  414/2 

SGR_DS 124/1 144/1 429/3 111/1  991/2 

DE 114/1- 114/1 424/2- 111/1  148/1 

EGR_DE 249/1 112/1 442/4 111/1  143/2 
DCt-1 114/1 111/1 311/1 424/1  181/2 

CFt-1 *DCt-1 191/1 191/1 913/1 341/1  121/2 

DCt 121/1 111/1 948/1 148/1  281/2 

CFt *DCt 233/1- 112/1 284/2- 122/1  311/2 

DCt+1 114/1 119/1 112/1 132/1  118/2 
CFt+1 * DCt+1 114/1 181/1 214/1 838/1  182/2 

DS4 119/1 119/1 933/1 311/1  342/2 

SGR4 119/1- 119/1 111/2- 131/1  481/2 

SGR4*DS4 124/1 129/1 224/2 122/1  891/2 

   383/1 ضریب تعیین

   342/1 ضریب تعیین تعدیل شده

   241/33 اوگو Fآماره 

   F 111/1آماره  سطح معناداری

   914/1 آماره دوربین واتسون

بها اسهتفاده روش رگرسهیون حهداقل مربعهات تعتهیم        اوگو. این مشاهده کرد 1جدول توان در  را می 1 یاوگونتایج آزمون 

مشهاهده   1هتهانطور کهه در جهدول     برآورد شده اسهت.  1391اوی  1381های  شرکت مشاهده طی سال-سال 1184یافته برای 

از تغییرات متغیر وابسته را توضهیح   درصد، 32شود، ضریب تعیین تعدیل شده گویای این است که متغیرهای مستقل حدود  می

اسهت.   اوگهو داری کلهی   است کهه بیهانگر معنها    111/1داری آن  و درصد سطح معنا  994/31برابر با  Fدهند. هتونین آماره  می

 شهود کهه   مشاهده مهی  3دار باشد. در بررسی نتایج فرضیه معنا INDSGR*DIخواهد شد که ضریب  تأییددر صورتی  3فرضیه 
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است. در نتیجه رابطه آن با متغیهر وابسهته حتهی در سهطح      221/1داری  مثبت و سطح معنا 113/1معادل  INDSGR*DIضریب 

دار نبهودن ضهریب اسهت.در نتیجهه      اسهت کهه بیهانگر معنها     t 494/1دار نیست. هتونین قدر مطلق آماره  درصد معنا 11اطتینان 

داری بها عهدم تقهارن زمهانی اقهالم       رکت در صنعت، رابطهه معنها  توان بیان کرد که اخبار بد مربوط به کاهش سهم فروش ش می

شهامل   اوگوهد که رابطه متغیرهای کنتروی  ها نشان می شود. هتونین یافته نتی تأیید 3تعهدی سرمایه در گردش ندارد و فرضیه 

با متغیر وابسهته در سهطح   های نقدی سال قبل، سال جاری و سال آتی  تغییرات فروش، تغییرات تعداد کارکنان، تغییرات جریان

 دار است.    درصد معنا 1
 نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش .1 جدول

 VIF یدار معناسطح  tآماره انحراف معیار ضریب متغیرها

  111/1 281/1 119/1 113/1 عرض از مبدا
SGR 122/1 112/1 298/1 111/1 891/1 

EGR 143/1- 132/1 283/2- 123/1 339/2 

CFt-1 221/1 134/1 213/2 111/1 488/2 

CFt 444/1- 134/1 882/11- 111/1 881/2 

CFt+1 111/1 134/1 421/4 111/1 298/2 
DS 111/1- 111/1 112/1- 229/1 311/2 

SGR_DS 224/1 139/1 444/1 111/1 311/2 

DE 118/1- 114/1 144/2- 111/1 142/1 

EGR_DE 233/1 111/1 221/4 111/1 111/2 
DCt-1 113/1 111/1 221/1 491/1 181/2 

CFt-1 *DCt-1 192/1 192/1 921/1 334/1 128/2 

DCt 118/1 111/1 481/1 141/1 284/2 

CFt * DCt 219/1- 113/1 121/2- 112/1 298/2 

DCt+1 114/1 119/1 122/1 124/1 199/2 
CFt+1 * DCt+1 123/1 182/1 248/1 481/1 142/2 

DI 111/1 114/1 414/1 481/1 321/1 

INDSGR 119/1 141/1 111/1 914/1 213/3 

INDSGR*DI 113/1 219/1 494/1 221/1 281/3 

  341/1 ضریب تعیین

  319/1 ضریب تعیین تعدیل شده

  994/31 اوگو Fآماره 

  F 111/1آماره سطح معناداری 

  928/1 آماره دوربین واتسون
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 گیری نتیجهبحث و 

مشهروط در اقهالم تعههدی     کهاری  محافظهه بهر   ناشی از کاهش در فروش گروه محصهوالت،  اخبار بد تأثیردر این پژوهش 

 1391تها   1381سهاوه   11شهرکت بهرای دوره زمهانی     144بدین منظور اطالعهات   قرار گرفت. آزمونسرمایه در گردش مورد 

 دارایاسهت،   دار معنها درصهد   1و در سهطح   14/1که ضهریب آن   PGSGR*PGDS ،دهد نتایج نشان می. شدتجایه و تحلیل 

این بدان معنی است که مهدیران در ارزیهابی اقهالم تعههدی سهرمایه در       .عدم تقارن زمانی اقالم تعهدی استبا  یدار معنارابطه 

به بررسی و تجایه وتحلیل کهاهش فهروش ته  ته  گهروه       ،اخبار بد ناشی از کاهش فروش کلی شرکت عالوه برگردش، 

نیا نشان دادند تفکی  اخبار تغییرات فهروش بهر    (2112بایااوو و باسو )کنند.  توجه می نیامحصوالت در ارزیابی اقالم تعهدی 

بهین  ن در این پژوهش بهه بررسهی رابطهه    هتونیی مبتنی بر اقالم تعهدی می شود. کار محافظه اوگوها باعث بهبود  حسب بخش

رابطهه   داد پرداخته شد. نتایج نشهان در سه ماهه چهارم سال با اقالم تعهدی سرمایه در گردش،  اخبار بد ناشی از کاهش فروش

اگهر  توان این چنین بیان کرد که،  در توضیح این نتیجه میاست.  دار معنادرصد  1متغیر مستقل با متغیر وابسته در سطح اطتینان 

ههایی را مبنهی بهر کهاهش درآمهد آینهده        فروش برای تتام سال افاایش یابد ووی در سه ماهه چهارم رو به ناول باشهد عالمهت  

دههد.   مهی  ها را کهاهش ارزش  دهد و شرکت احتتاال موجودی های در دسترا در پایان سال ماوی ارائه می حاصل از موجودی

ها را بابت خطاهای بهرآوردی در   آن هند و نوعا د می تخصیص میانی یها ماهه سه به را ساالنه برآوردهای از بسیاریها  شرکت

ههای   کهاری دارنهد و برنامهه    کنند. از آنجا که حسابرسان نسبت به مدیران تتایل بیشتری بهه محافظهه   پایان سال ماوی اصالح می

 یابهد  کاری نیا در سه ماهه چهارم افاایش می گردد، محافظه ای سه ماهه چهارم تنظیم و جاری میحسابرسی بیشتر جهت سوده

ها( باعث افاایش آثار عهدم   تغییرات فروش در سه ماهه چهارم )و نه اوااما  در سایر سه ماهه ،بنابراین (.2112 ،باسو و هتکاران)

. با این توصیف انتظار این است که بین اخبار بهد مربهوط بهه کهاهش فهروش در سهه       شود ساالنه میتقارن بر روی اقالم تعهدی 

 (2112بهایااووو و باسهو )  این نتیجه با نتهایج حاصهل از پهژوهش    ی وجود داشته باشد. دار معناماهه چهارم و اقالم تعهدی رابطه 

 .است سوهت

ی بها عهدم تقهارن زمهانی     دار معنها ار بد مربوط به کاهش سهم فروش شرکت در صنعت، رابطهه  اخبنتایج نشان داد هتونین 

ههای   دهد که کاهش فهروش بهه عنهوان یکهی از شهاخص      نشان می ها پژوهشاقالم تعهدی سرمایه در گردش ندارد. بسیاری از 

کاری مشروط است. اما در حاوتی که فروش شرکت افاایش یافتهه ووهی سههم     ی بر محافظهدار معنامثبت و  تأثیراخبار بد داری 

ایهی بهد از اوضهاع آینهده      رود مدیریت شرکت به این موضوع به عنوان نشهانه  آن شرکت در بازار کاهش یافته باشد، انتظار می

کهاهش  کهه  چرا نیاز خود در آینده بداند.  های مورد توجه کرده و آن را عاملی موثر بر کاهش فروش آینده و میاان موجودی

 هها خواههد شهد.    که در نتیجه باعث کهاهش ارزش موجهودی  ، تواند پیش بینی کننده وخامت بیشتر تقاضا باشد فروش میسهم 

رود، در صورت کاهش سهم فروش ی  شرکت در صنعت مربوطه، این موضوع به عنوان ی  شهاخص اخبهار    انتظار می ،وذا

 تأییهد ایهی   ای در اقالم تعهدی صورت گیرد. اما در ایهن پهژوهش چنهین رابطهه     انهکار محافظهشده و تعدیالت  بد در نظر گرفته

گردد. این موضوع احتتاال  به این دویل است که مدیران بیشتر به تغییرات فروش توجهه دارنهد و بهه تغییهر سههم فهروش در        نتی
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کاری چندان مورد نظر  های محافظه ریای توجهی نداشته و در برنامهصنعت به عنوان معیار و شاخص اخباری از وضعیت آینده 

و کهاهش   یحسابرسه  یایه ر برنامهه  شهود حسابرسهان جههت    با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد مهی  دهند. قرار نتی

ههای   زیهان  رابطهه بهین   از طریهق بررسهی  کاری اعتال شهده در گاارشهات مهاوی،     ارزیابی کیفیت محافظهی، به حسابرس س یر

ههای   ی، هتوهون موجهودی  کهار  محافظهه  برثر منهای  های اخبار بد مبتنی بر تغییرات ت  ت  دارایی شاخص شناسایی شده با

ای به تغییرات فروش در سه ماهه چهارم سال مهاوی داشهته    توجه ویژه هتونین .ندکنتوجه بیشتر ، غیرهها و  گذاری کاال، سرمایه

توانند توجه بیشتری بهه اطالعهات سهه     گران ماوی جهت تحلیل وضعیت آتی شرکت می ان و تحلیلگذار مایهسرباشند. هتونین 

کهاهش    کاری مشروط در شناسایی زیان ها جهت اعتال بهتر محافظه شود شرکت هتونین پیشنهاد می ماهه چهارم داشته باشند.

بصهورت جداگانهه توجهه داشهته و از      ،هها  اخبهار بهد شهاخص   ارزش که منجر به کیفیت بهتر گاارشگری ماوی خواهد شهد، بهه   

 بکارگیری آثار تجتیعی این اخبار خودداری کنند.
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