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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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Abstract

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.
Keywords: Conditional Conservatism, Accruals, Quarterly Statement, Market Competition.
Paper Type: Research Paper.
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شکراله خواجوی

چکیده
هدف :هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اخبار بد بر شاخصهای مبتنی بر فروش ،مانند کاهش فروش به تفکیک

گکرو مصوکت، ،

کاهش فروش سه ماهه چهارم و کاهش فروش سهم صنعت ،بر مصافظهکاری مشروط در الگتهای مبتنی بر اقالم تعهدی است.
روش :در این پژوهش  ،داد های  411شرکت برای مد

 44سال از سال  4831تا  4831از بترس اوراق بهادار تهکرا معکآ روری

شد .و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاد از داد های پانل و روش حداقل مربعا

تععیم داد شد مکترد تز یکه و تصلیکل قکرار

گرفت.
یافتهها :یافته های این مطالعه نشا داد کاهش فروش گرو مصوت،

و کاهش فروش سه ماهه چهارم رابطه معناداری با مصافظهکاری

مشروط در اقالم تعهدی سرمایه در گردش دارد؛ اما کاهش سهم شرکت در فروش صنعت تأثیر قابل تتمهی ندارد.
نتیزهگیری :مدیرا در ارزیابی اقالم تعهدی سرمایه در گردش ،عالو بر اخبار بد ناشی از کاهش فروش کلی شکرکت ،بکه بررسکی و
تز یه وتصلیل کاهش فروش ت

ت

گرو مصوت،

در ارزیابی اقالم تعهدی نی تتمه میکنند .هعچنین اگر فروش برای سکه ماهکه

چهارم رو به ن ول باشد عالمتهایی را مبنی بر کاهش دررمد ریند حاصل از متمتدیهای در دسترس در پایا سال مالی ارائه میدهد
و شرکت احتعا ،متمتدیها را کاهش ارزش میدهد .از طرفی به نظر میرسد مدیرا بیشتر به تغییرا

فروش تتمه دارند و به تغییکر

سهم فروش در صنعت به عنتا معیار و شاخص اخباری از وضعیت ریند تتمه نعیکنند.

واژههای کلیدی  :مصافظهکاری مشروط ،عدم تقار زمانی ،مریا نقدی ععلیاتی ،اقالم تعهدی ،اخبار بد.
مجله دانش حسابداری ،دوره دوازدهم ،ش  ،4پیاپی  ،44صص.1-21 .
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نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :حسین افشاری ،مهرا ؛ دستگیر ،مصسن؛ ختامتی ،شکراله .)4111( .تأثیر افت فروش شرکت بر مصافظهکاری مبتنکی
بر عدم تقار زمانی اقالم تعهدی .مزله دانش حسابداری.4-24 ،)1(42 ،
مقدمه
1

پژوهش در مورد اقالم تعهدی غیر عادی نیاز به درک خوبی از روند عادی اقالم تعهدی دارد .باسو ( )1994استدالل کرد
این روند عادی درون خود باید شامل محافظهکاری مشروط باشد که موجب شناخت به موقع اخبار بد نسبت بهه اخبهار خهو
میشود و به عنوان عدم تقارن زمانی در شناخت زیان در مقابل سود یا به عبارت دیگر عهدم تقهارن در اقهالم تعههدی ،شهناخته
میشود .نتایج پژوهش بهایااوو 2و باسهو ( )2112نشهان داد چگونهه محافظههکهاری حسهابداری از آزمهون ههای کهاهش ارزش
داراییها ناشی میشود و پیشبینی کردند که برخی از محرکهای این کاهش ارزش ،زیانهایی هسهتند کهه مهیتهوان توسه
شاخصهای جائیتر اخبار بد اندازهگیری کرد ووی اندازهگیری نشدهاند.
از آنجا که مبلغ فروش یکی از مهمتهرین ارقهام گاارشهات حسهابداری و یکهی از مهتتهرین معیارهها بهرای برنامههریهای،
ارزیابی و تصتیمگیری امور شرکت است ،در پژوهشهای اخیر نیا به عنوان یکی از محرکهای اصلی عهدم تقهارن در اقهالم
تعهدی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است .تجایه این معیهار کلهی بهه معیارههای جائهیتهر هتوهون تفکیه
فروش بر حسب گروه محصوالت ،تفکی

فروش به دورههای فصلی و بررسی فروش به وحاظ سهم آن در صنعت ،میتوانهد

موجب مطاوعه دقیقتر تأثیر تغییرات این شاخصها بر اقالم تعهدی و محافظهکاری شود .برای مثال ،اخبار بهد ناشهی از کهاهش
فروش میتواند به عنوان محرکی برای محافظهکاری باعث شناسایی زیان کاهش ارزش برای موجودیها شود .وهیکن در نظهر
گرفتن تغییرات کلی فروش باعهث مهیشهود حسهابداران عتومها آزمهون کهاهش ارزش دارائهیهها را بهر اسهاا ادغهام گهروه
موجودیها انجام دهند .این رویکرد باعث تهاتر سودها و زیانهای تحقق نیافته و در نتیجه باعث مخفی شدن اخبار بهد توسه
مدیریت میشود .در حاویکه تفکی

فروش به گروه محصوالت باعهث مهیشهود موجهودیههای زیهانده شناسهایی و جههت

کنارگذاری آنها تصتیمگیری شود (بایااوو و باسو.)2112 ،
این پژوهش با بررسی تأثیر اخبار بد ناشی از تغییرات در شاخصهای جائیتر مبتنی بهر فهروش ،بیهنش جدیهدی در مهورد
اقالم تعهدی ارائه کرده وباعث بهبود اوگوهای مبتنی بر اقالم تعهدی برای آزمون های مدیریت سود میشهود .در ایهن پهژهش
در پی پاسخ به این پرسش هستیم که آیا در ایران بین عدم تقارن زمانی اقالم تعهدی و محهرکههای محافظههکهاری هتوهون
اخبار بد ناشی از کاهش فروش درگروه محصوالت ،کاهش فروش سه ماهه چهارم و کاهش سهم فروش شرکت در صهنعت،
ارتباط معناداری وجود دارد؟
آنوه این پژوهش را از پژوهشهای دیگر متتایا میکند این است که در پژوهشهای پیشین رابطهه محهرکههای کلهی و
عتده محافطهکاری هتوون تغییرات فروش کل با عدم تقارن اقالم تعهدی بررسی شده است .اما در ایهن پهژوهش ،عهالوه بهر
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موارد فوق ،کاهش فروش به تفکی

گروه محصوالت ،کاهش در فروش سه ماهه چهارم و کاهش در سههم فهروش شهرکت

در صنعت نیا بهعنوان شاخص اخبار بد و محرک محافظهکاری مورد بررسی قرار گرفتهاند.
انتظار میرود نتایج پژوهش حاضر دیدگاههای جدیدی را جهت مطاوعه محافظهکاری و هتونین اوگوههای دقیهق تهری را
جهت مطاوعه مدیریت سود ،پیش روی پژوهشگران قرار دهد و به حسابرسان جهت طراحی آزمونهای بهتر و دقیقتهر اقهالم
تعهدی و جریانهای نقدی و هتونین ارزیابی بهتر از سطح محافظهکاری در شرکت ،یاری رساند.
این مقاوه با طرح مبانی نظری و پیشینۀ پژوهشهای مرتب با موضوع آغاز و با تبیین روش پژوهش و فرضهیهههای برگرفتهه
از مسئله و مبانی نظری پژوهش ادامه مهییابهد ،و بهه تشهریح نتهایج آزمهون فرضههیهههها پرداختههه مهیشهود و نتیجهههگیههری و
پیشهنهادها بیهان میشود.
مبانی نظری پژوهش
محافظهکاری و عدم تقارن زمانی در اقالم تعهدی

عدم تقارن زمانی شناسایی زیان که به آن محافظهکاری مشروط نیا گفته میشهود ،از طریهق اسهتانداردهای حسهابداری در
وههایی هتوون قاعده اقل بهای تتام شده وخاوص ارزش فروش در موجودیهای کاال ،کهاهش ارزش سهرقفلی و کهاهش
شی 
ارزش داراییها  ،در سود نتود مییابد .چنین شیوه های حسابداری محافظهکارانهای شناخت به موقعتر زیان نسبت بهه سهود را
در اقالم تعهدی کوتاه مدت اواام میکنند (به عنوان مثهال ،باسهو1994 ،؛ بهال و شهیواکومار2112 ،3؛ پاتاتوکهاا و تومهاا، 4
2111؛ بال و هتکاران .)2113 ،پژوهشهایی که در زمینه محافظهکاری انجام شده نشهان مهیدههد کهه عهدم تقهارن زمهانی در
اقالم تعهدی ،تحت تأثیر اخبار بد ناشی از محرکهای متفاوتی ،هتوون دعهاوی حقهوقی (باسهو1994 ،؛ هووتاسهون و واتها،1
2111؛ کیانه

 ،)2114 ،2خصوصههیات کشههور و صههنعت (داویههوال 4و هتکههاران ،)2114 ،حاکتیههت شههرکتی (گارسههیا الرا 8و
11

هتکاران ،)2119 ،ماوکیت سهام مدیریتی (الفوند و رویوادوری ،)2118 ،9قراردادهای بدهی (نیکوووو 2111 ،11و جایهارمن

و شیواکومار )2113 ،و عدم تقارن اطالعاتی (واتا2113 ،؛ مورا و واکر2111 ،12؛ راچ و تیلهور ،)2111 ،13قهرار دارد .یکهی از
محرک های مهم عدم تقارن در اقالم تعهدی ،تغییرات فروش است (بایااووو و باسو .)2112 ،بسیاری از اقالم تعهدی بها رشهد
فههروش شههرکت در ارتبههاط هسههتند (دیچههاو 14و هتکههاران .)1998 ،بههرای مثههال ،بههرای پشههتیبانی از فههروش بیشههتر ،احتتههاال
موجودیهای کاال و حسا های دریافتنی افاایش مییابند .از طرفی کاهش فروش میتواند پیش بینی کننده وخامت بیشتر در
تقاضا باشد (فایرفیلد 11و هتکاران .)2119 ،احتتال دارد حجم فروش و قیتت آینده موجودیهای کاال ،کتتر از میهاان مهورد
انتظار باشد ،که در نتیجه باعث شناسایی زیان کاهش ارزش در موجودیها خواهد شد.
محافظهکاری مشروط و تفکیک فروش بر اساس گروه محصوالت

هر سازمان با توجه با اهداف خود از انواعی از استراتژیها استفاده میکنهههههد .یکهههههی از آنهههههها ،استراتژی تنوعبخشی
محصول است که از آن بههعنهوان روشهی بهرای ادامهۀ رشهد و تغییهر یههاد میشود .با بهکارگیری این استراتژی شرکتها قادر
به انتخا

بین داشتن یه

بخهش عتلیههاتی (شرکت متترکا) یا چند بخش عتلیاتی (شرکت متنوع) هستند .برخهی مطاوعهات
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گذشته گاارشگری بر اساا بخش ها را به عنوان ی

انتخا افشا اختیاری مورد بررسی قرار داده اند .این مطاوعات بهه طهور

کلی دریافتند که انتخا گاارش دهی بخش ها تحت تأثیر هاینههای خاص خود هستند (برگر و ههان .)2114 ،12ههر طبقهه از
دارایی ،شامل زیرمجتوعهای از داراییهایی است که هر ی

دارای ارزش منصفانه مختص خود هستند .ارزش منصفانه تعیهین

شده هتونین متکن است با عتر مورد انتظار محصوالت تغییر کند .برای مثال ،کاهش در تقاضای کوتاه مهدت تهأثیر بیشهتری
بر قیتت محصوالت فاسد شدنی دارد ،چرا که باید سریعا به فروش روند ،در مقایسه با قیتت موجودیههای بها عتهر بلنهد کهه
میتواند پس از تامین تقاضا به فروش برسند .کاهش ارزش متفاوت برای این اقالم غیر مشابه ،می تواند اطالعات مهتهی را بهه
سهامداران انتقال دهد .برای مثال ،اگر شرکتی جهت ی

محصول ناموفق کهاهش ارزش گهاارش کنهد ،ایهن موضهوع نشهان

میدهد که میتوان سودآوری آینده شرکت را با حذف ،اصالح یا تغییر محصول بهبود بخشید در مقایسه اگهر یه

شهرکت

کاهش ارزش موجودی ها را از طریق تهاتر محصوالت پنهان کند .این کار باعهث گهاارش سهودآوری متوسه بهر مجتوعهه
داراییها خواهد شد ،بدون اینکه مسیر روشنی جهت بهبهود عتلکهرد ارائهه دههد (بهات 14و هتکهاران .)2114 ،بنهابراین ،اگهر
حسابداران تصتیم بگیرند اطالعات با اهتیتی در مورد کاهش ارزش موجودیها گهاارش کننهد ،آنهها گاارشهات خهود را بهر
اساا زیرمجتوعه های مجاا از موجودیها ،ارائه خواهند کرد .به طور مشابه آنها احتتهاال مجتوعهه ههای مجهاا از حسهابهای
دریافتنی را تشکیل خواهند داد که بر اساا فاکتورهای اقتصهادی هتوهون نهوع مشهتریان یها زمهان تعویهق آنهها دسهته بنهدی
خواهند شد (بایااوو و باسو .)2112 ،برای مثال ،حتی زمانی که ی
موجودی ها به وسیله ی

زیان تحقق نیافته مربوط بهه یه

زیهر مجتوعهه خهاص از

سود تحقق نیافته سایر اقالم موجودی پوشانده شود ،این زیان می تواند مههم باشهد ،زیهرا افشهای آن

 )1بیانگر اطالعات مهتی به سرمایهگذاران در مورد فعاویتهای اقتصهادی غیرمفیهد شهرکت اسهت )2 .سهود گهاارش شهده را
کاهش میدهد )3 .باعث کاهش پاداش عتلکرد مدیران و یا ارزش بازار سهام آنها میشود و  )4میتواند باعهث فعهال شهدن
قراردادهای بدهی و سایر محدودیت های قراردادی مبتنی بر گاارشگری سود شود (پاتهپا.)2114 ،18
بنابراین ،حتی زمانی که مجتوع فروش شرکت افاایش مییابد ،محصولهایی که بها کهاهش فهروش مواجهه بهودهانهد ،بهه
احتتال زیاد دارای کاهش ارزش داراییهای مربوطه هستند .بنابراین ،مشروط به کسب اطالعات در سهطح شهرکت ،تغییهرات
در فروش در سطح گروه محصوالت دارای اثر نامتقارنی بهر اقهالم تعههدی در سهطح شهرکت اسهت (بهایااوو و باسهو.)2112 ،
مادامیکه اوگوهای مبتنی بر اقالم تعهدی نوعا از شاخصههای سهاالنه سهطح شهرکت اسهتفاده مهیکننهد .مهیتهوان آنهها را بها
شاخص های دقیقتر تقویت نتود .جهت حفظ تترکا در این پژوهش فق متغیر فروش سطح شرکت حاصل از اوگوی اصهلی،
به متغیر گروه محصوالت ،تجایه شده ،به صورتی که با عتلیات کاهش ارزش مربوط باشد .حتی زمهانی کهه مجتهوع فهروش
شرکت افاایش مییابد ،محصولهایی که با کاهش فروش مواجه بودهاند ،به احتتهال زیهاد دارای کهاهش ارزش دارایهیههای
مربوطه هستند .بنابراین ،مشروط به کسب اطالعات در سطح شرکت ،تغییرات در فروش در سطح گروه محصوالت دارای اثر
نامتقارنی بر اقالم تعهدی در سطح شرکت است (بایااووو و باسو .)2112 ،بر هتین اسهاا فرضهیه اول پهژوهش بهه شهرح زیهر
تدوین شده است.
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فرضیه اول :اخبار بد مربوط به کاهش فروش درسطح گروه محصهوالت دارای تهأثیر معنهاداری بهر عهدم تقهارن زمهانی اقهالم
تعهدی است.
محافظهکاری مشروط و سود سه ماهه چهارم

مطاوعات قبلی نشان میدهند که سودهای سه ماهه چهارم به طهور سیسهتتاتی

از سهود سههماهههههای قبهل از آن متفهاوت

است ،و اینکه بازار سهام نسبت به سود سهماهه چههارم در مقایسهه بها سهود سهه ماهههههای قبهل از آن واکهنش متفهاوتی نشهان
میدهد( .به عنوان مثال کاوینا ،هوپ وود و م

کویین1984 19؛ مندنهال و نیکوالا .)1988 ،21این تفاوتها به فرصتطلبهی

مدیریتی ،اقتصاد فصلی ،فرصتهایی برای مخارج اختیاری ،تعدیالت مربهوط بهه پایهان سهال حسهابداری ،و غیهره نسهبت داده
میشوند .سودهای ماههای میانی سال نیازی نیست پیش از انتشار ،حسابرسی شود ،در حاوی که سود سه ماهه چهارم بهه عنهوان
بخشی از سود ساالنه پیش از انتشار ،مورد حسابرسی قرار میگیرد .از آنجا که حسابرسان در معرض مسئوویت قانونی ناشهی از
بیش نتایی در سود هستند ،استدالل میشود که آنها ترجیح میدهند سودهایی را کهه محافظههکارانهه تهر محاسهبهشهده تأییهد
کنند .از این رو ،انتظار میرود که سودهای سه ماهه چهارم محافظهکارانه تر از سه ماهههای دیگر گاارش شوند.
مفاهیم محافظهکاری برای سودهای سه ماهه چهارم در مقابل سود سه ماهههای طی سال

محتوای اطالعاتی ارقام حسابداری به این معنی است گاارشهای ماوی اطالعات جدید و مناسبی را به بازار منتقل میکنند
و باعث تغییر در انتظارات سرمایهگذاران می شوند که به تبهع آن سهرمایهگهذاران بهه ایهن اطالعهات واکهنش نشهان مهیدهنهد
(کردستانی و خلیلی .)1391 ،اما چرا محافظهکاری حسابرسی باعث میشود که سود سهماههه چههارم بهه طهور سیسهتتاتی

از

سود سهماهههای خالل سال متفاوت باشد .باسو و هتکهاران ( )2111اسهتدالل کردنهد سهودهای سهه ماههه چههارم احتتهاال در
انعکاا خبرهای بد نسبت به سود سایر دورهها به موقع تر خواهند بود ،و این امر عتدتا از طریق اقالم تعهدی عتلیاتی حاصهل
میشود .آنها هتونین استدالل کردند که عدم تقارن در زمان بندی سودها بهرای انعکهاا اخبهار بهد در میهان دورهههای سهه
ماهه ،احتتاال با تغییرات در تعهدات قانونی حسابرسان مرتب است .باسو و هتکهاران ( )2111ابتهدا انگیهاهههای مهدیران را در
تعیین سودهای سه ماهه مورد بررسی قرار دادند .حسابداران سود را از سوابق معامالت و وقایع گذشته ،برآوردهای مربوط بهه
معامالت و وقایع آینده ،و برآوردهای آتی که اغلب براساا اطالعات مدیران است ،ایجاد و شناسایی میکنند .پژوهشههای
قبلی استدالل میکنند که مدیران انگیاههای زیادی برای افشای سریعتر اخبار بد درباره عتلکرد شهرکت در مقایسهه بها اخبهار
خو دارند (برای مثال ،دونتا .)1989 21یافتههای تجربی به طور مداوم از هر کهدام از ایهن جهایگاینهها پشهتیبانی نتهیکننهد.
اسکینر )1994( 22و تومان )1992( 23استدالل میکنند که مدیران انگیاههایی برای انتشارزودتر اخبهار بهد دارنهد تها بدینوسهیله
ریس

مواجه با دعاوی حقوقی سرمایهگذاران را کاهش دهند و بدینوسیله موجهب عهدم تقهارن در شناسهایی سهود نسهبت بهه

زیان میشوند .اسکینر ( )1994گاارش میدهد در طول سالهای  1983تا  ،1991عتلکردهای منفی بارگ و غافهلگیرکننهده
بیشتر از سایر سودها به طور متناو و بصورت داوطلبانه توس شرکتها افشاء شدهاند که این موضوع با نتهایج پهژوهشههای
پیش گفته سازگار است .باسو ( )1991انگیاه مدیران را برای گاارش محافظهکارانه سود به دویل ماویات ،مقررات ،هاینهههای
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سیاسی و سایر دالیل قراردادی مورد بررسی قرار میدهد .اگر این استدالل معتبر باشد ،ما انتظار داریم که مدیران در هته سهه
ماهههای سال اخبار بد را به صورت برابر و سریع گاارش دهند .با این حال ،سود سههماههه چههارم بهه عنهوان بخشهی از سهود
ساالنه ،پیش از انتشار آنها حسابرسی میشود (به دویل وجود اقالم محاسباتی هتوون تعدیالت پایان سال) ،در حاوی که سهود
سهماهههای قبلی ،قبل از انتشار نیازی به حسابرسی ندارد .حتی هنگامیکه تعدیالت مسهتلام بهازبینی سهودهای میهان دورهایهی
توس حسابرسان هستند ،بازبینی میتواند در زمان حسابرسی ساالنه انجام شود (باسو و هتکاران .)2111 ،اتهرج 24و هتکهاران
( )1994نشان دادند که تعداد قابل توجهی از شرکتها بررسیهای خود را پس از انتشهار صهورتههای مهاوی سهه ماههه انجهام
دادهاند .این بررسیها اغلب مناسب بودن سیاستهای حسابداری را ارزیابی کهردهانهد و شهامل حجهم حسابرسهیهها یها تسهت
گاارشها نتیشوند .بنابراین ،تعدیالت حسابرسان بر صورتهای ماوی میان دورهایی اغلب از طریق سودهای سهه ماههه چههارم
جریان مییابد .عالوه بر این ،تا حدی که سودهای حسابرسی از سودهای مورد بررسی تفاوت داشته باشد بهه دویهل موشهکافی
بیشتر ،این اثرات حسابرسی باید در سودهای سه ماهه چهارم متترکا شوند.
نقش اقالم تعهدی در سه ماهه چهارم

دیواو ( )1994نشان داد اقالم تعهدی عتلیاتی ،باعث افهاایش بهه موقهع بهودن سهودهای مهرتب بها جریهانههای نقهدی در
شناخت اخبار میشوند .باسو ( )1994نشان داد برتری سودهای مرتب با جریانهای نقدی در به موقهع بهودن ،عتهدتا بهه دویهل
حساسیت بیشتر سودها به اخبار بد جاری است ،که او آن را به محافظهکاری تعبیر میکند .او استدالل میکند که ،از آنجا کهه
محافظهکاری از طریق کاهش ارزش دارائیها و حذف دارائیها ،که معتوال تأثیر کتیبهر جریهانههای نقهدی هتامهان دارد،
منعکس میشود ،اثرات محافظهکاری اساسا در اقالم تعهدی حسابداری منعکس میشود .از این رو ،پهیش بینهی مهیشهود کهه
جریان نقدی ،عدم تقارن زمانی کتتری به نسبت سودها ،داشته باشد .نتایج مشابهی در سطح سه ماهه نیا مشاهده میشود .ایهن
استدالل هتونین نشان میدهد که در مقایسه با سودها ،اندازه گیری جریانهای نقدی نباید عهدم تقهارن زمهانی بیشهتری را در
سه ماهه چهارم نشان دهند .بر هتین اساا فرضیه دوم پژوهش به شرح زیر تدوین شده است.
فرضیه دوم :اخبار بد مربوط به کاهش فروش در سه ماهه چهارم دارای تأثیر معناداری بر عدم تقارن زمانی اقالم تعهدی است.
رقابت در بازار محصول

رقابت در بازار محصول ،توان بازار شرکتها تعریف میشود .توان بازار به معنای کنترل ی

شرکت بهر قیتهت یها سهطح

تووید محصول آن است .در تعریف عتلیاتی ،توان بازار به معنای توان انحصاری ،انحصار چند جانبهه یها رقهابتی یه
است (پاندی .)2114 ،21در ادبیات ماوی استراتژی
ادبیات استراتژی

شهرکت

و اقتصادی و مهاوی ،میتهوان تعهاریف مختلفهی از سهاختار بهازار یافهت .در

بیان میشود که حفظ و بقای شرکتها در محی رقابتی دنیای امروز ،راهی جا کسب مایت رقهابتی بهرای

آنها باقی نتیگذارد و کسب مایت رقابتی به مناوه قدرت بازار شرکتها است (حاجیپهور و مهنمنی .)1388 ،رقهابتی بهودن
بازار محصول بدین معناست که شرکتهای مختلف در تووید و فروش کاال رقابت تنگاتنگی دارند و کاالهای آنها نسبت بهه

مجله دانش حسابداری /دوره دوازدهم /ش  /1پیاپی 7 /17

دیگری برتری چندانی ندارد ،چرا که اگر غیر از این باشد ،بازار به ستت انحصار یا انحصار چنهد جانبهه تتایهل پیهدا مهیکنهد
(خدامیپور و بارایی.)1392 ،
رقابت در بازار و محافظهکاری

مفهوم رقابت باید دربردارنده تتام شکلهای رقابت (شامل معاملههای بازار ،ماایدهها ،و غیهره) ،اباارههای رقهابتی (شهامل
قیتت آگهیهای تجاری ،تحقیق و توسعه ،ادغام و تحصیل شرکتها و تالشهای انجام شده) و اهداف رقهابتی (شهامل منهافع
سهم بازار ،کنترل شرکتی ،تبلیغات و بقا) باشد .رقابت زمانی قابل مشاهده است که تالشهای انجام شده برای بهبهود کهارآیی
اقتصادی دارای اثرات مثبت باشد به طوری که شرکتها و افراد را به سوی بهره وری و تالشهای شغلی ترغیب کنهد (قهائتی
و صابر .)1391 ،رقابت در بازار یکی از عوامل تقاضای محافظه کاری است .بدین گونه که با افاایش رقابهت در بهازار رقبهای
موجود در ی

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

کاری در گاارشگری ماوی را در پیش خواهند گرفت .بدین معنی که آنان اخبار و عالئم بهد و نامسهاعد در رابطهه بها عهواملی
چون حجم تقاضا ،بهای تتام شده و قیتتهای فروش را برجسته کرده و اخبار و عالئم خو و مساعد را پوشش می دهند .بها
توجه به اینکه رقبای باوقوه در صدد سرمایه گذاری در صنایع با کتتهرین میهاان ریسه

و کسهب بیشهترین بهازده هسهتند ،در

صورتی که صنایعی چنین ویژگیهایی را داشته باشند ،سریع وارد خواهند شد .برای جلوگیری از تهدیدات ورود رقبا ،فعهاوین
صنعت ،محافظه کاری در گاارشگری را درپیش می گیرند .هر چند با این اقدام انتظارات بازار سرمایه از عتلکهرد آتهی خهود
را پایین نگه می دارند (دروگ 22و استاگتون .)1991 ،24یکی دیگر از جنبههایی که انتظار مهیرود رقابهت بهازار محصهول بهر
محافظهکاری موثر باشد ،تأثیر اخبار بد مربوط به سهم بازار ی

شرکت از صنعت بر محافظههکهاری اسهت .در پهژوهشههای

محافظهکاری ،یکی از شاخصهای اخبار که معتوال تأثیر آن بر اقالم تعهدی و محافظهکاری مشروط بررسی مهیشهود ،تغییهر
در فروش است .بسیاری از پژوهشها نشان میدهد که کاهش فروش به عنوان یکی از شاخصهای اخبار بد داری تأثیر مثبهت
و معناداری بر محافظهکاری مشروط است .اما حاوتی را در نظر بگیرید که فروش شرکت افاایش یافته ووهی سههم آن شهرکت
در بازار کاهش یافته است .برای مثال ،در ی

صنعت کل فروش  111ریال و سهم فروش شهرکت اوهف  31ریهال اسهت کهه

معنی آن سهم  31درصدی شرکت اوف از فروش صنعت مربوطه است .حال چنانوه فروش صنعت در سال بعد به  211ریال و
فروش شرکت اوف به  41ریال افاایش یابد ،علیرغم اینکه فروش شرکت اوف افاایش یافته ووی سهم آن از فروش صنعت بهه
 21درصد کاهش یافته است که این می تواند بیانگر اخبار بدی از آینده فروش این شرکت باشهد .چنانوهه سههم فهروش یه
شرکت در صنعت مربوطه کاهش یابد ،انتظار میرود مدیریت شرکت به این موضوع به عنوان نشهانهایهی بهد از اوضهاع آینهده
توجه کرده و آن را عاملی موثر بر کاهش فروش آینده و میاان موجودیهای مورد نیاز خود در آینده بداند .چرا کهه کهاهش
سهم فروش میتواند پیش بینی کننده وخامت بیشتر تقاضا باشد .قیتت و فروش آتی موجودیها احتتهال دارد کتتهر از میهاان
مورد انتظار باشد که در نتیجه باعث کاهش ارزش موجودیها خواهد شد .وذا ،انتظار میرود ،در صورت کاهش سهم فهروش
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شرکت در صنعت مربوطه ،این موضوع به عنوان ی

ی

شاخص اخبار بد در نظر گرفته شده و تعدیالت محافظهکارانههایهی

در اقالم تعهدی صورت گیرد .بر هتین اساا فرضیه سوم پژوهش به شرح زیر تدوین شده است.
فرضیه سوم :اخبار بد مربوط به کاهش سهم فروش در صنعت دارای تأثیر معناداری بر عدم تقارن زمانی اقالم تعهدی است.
پیشینه پژوهش

پ

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

سودهایی که به موقع شناسایی میشوندبه اوگوی اقالم تعهدی اضافه شوند ،کیفیت اقالم تعهدی در مقایسه با اوگوی دیواو و
دیوو )2112( 29افاایش مییابد .الرا و هتکاران ( )2121در پژوهشی به بررسی تأثیر محافظهکاری مشروط بهر مهدیریت سهود
پرداختند .یافتههای آنها نشان داد که محافظهکاری مشروط نه تنها باعث کاهش مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی میشهود
بلکه شرایطی را برای انتخا بین و اقالم تعههدی مهدیریت سهود واقعهی ایجهاد مهی کنهد .آنهها در پهژوهش خهود اسهتاندارد
 121SFASرا بهعنوان ی

عامل نظارتی کامال بروناا در نظر گرفتند که سطح محافظهکاری مشروط را افاایش مهیدههد ،امها

از نظر کتی بر مدیریت سود تأثیر نتیگذارد .آنها دریافتند که پس از اعتال این مقررات  ،شرکتها مدیریت سود مبتنی بهر

اقالم تعهدی را کاهش میدهند و مدیریت سود واقعی را افاایش میدهند.
ژان

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

پژوهش خود را با تترکا بر اعتبار تجاری در طی بحهران مهاوی جههانی سهالههای  2118-2114گسهترش داد ،دورهای کهه بها
شوک تأمین اعتبار شناخته میشود .یافتههای او نشان داد ارتباط بهین محافظههکهاری مشهروط و اعتبهار تجهاری بعهد از شهروع
بحران کاهش قابلتوجهی را تجربه میکند و این تنها زمانی اتفاق می افتهد کهه عرضهه کننهدگان و مشهتریان معهامالت مکهرر
داشته باشند یا در نادیکی یکدیگر باشند یا زمانی که مشتریان به وحاظ ماوی دارای محدودیت ماوی بهوده و قهدرت چانههزنهی
باال داشته باشند و یا هنگامی که تامین کنندگان نقدینگی کافی داشته باشهند .بهایااوو و باسهو ( )2112در پژوهشهی بهه بررسهی
تأثیر تفکی

شاخصهای اخبار بد بر محافظهکاری مشروط پرداختند .آنها پیش بینی کردند که عهدم تقهارن ناشهی از اخبهار

غیر متترکا نسبت به اخبار متترکا دارای تأثیر بیشتری بر محافظهکاری مشروط در شناسایی اقالم تعهدی دارد .آنها جائیات
اخبار بد را در سطح فروش بخشها و شاخصهای سه ماهه بررسی کردند .یافتهههای آنهها نشهان داد کهه تفکیه

اخبهار بهد

باعث بهبود رابطه بین اخبار بد و محافظهکاری مشروط در اقالم تعهدی سرمایه در گردش خواهد شد.
تاری وردی و عتادیان ( )1411به بررسی تأثیر حساسیت جریانات نقدی نامتقارن بهر رابطهه محهدودیت در تهأمین مهاوی و
محافظهکاری مشروط پرداختند .آنها در پژوهش خود تعداد  138شرکت پذیرفته شده در بورا اوراق بهادار تههران را مهورد
بررسی قراردادند .یافتههای آنها نشان داد که محدودیت در تأمین ماوی بر محافظهکاری مشروط تأثیر مثبهت و معنهاداری دارد.
حساسیت جریانات نقدی نامتقارن برمحافظهکاری مشروط تأثیر معناداری ندارد .هتونین حساسیت جریانهات نقهدی نامتقهارن
بر رابطه محدودیت در تأمین ماوی و محافظههکهاری مشهروط تهأثیر معنهاداری نهدارد .اسهدی مشهیای و هتکهاران ( )1399در
پژوهشی به اوگوبندی عوامل منثر بر محافظهکاری با مطاوعه ادبیات و استخراج عوامل منثر در شهرکتههای پذیرفتهه شهده در
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بورا اوراق بهادار تهران پرداختند .آنها از صورتهای ماوی  114شرکت برای گهردآوری داده هها اسهتفاده کردنهد .و بهرای
اندازه گیری متغیر محافظهکاری از معیار گیووی و هاین)2111( 31اسهتفاده کردنهد .یافتههههای آنهها نشهان داد کهه معیارههای
جریان های نقدی آزاد ،اهرم مهاوی ،مهدیریت سهود ،هاینهه سهرمایه ،اسهتقالل هیئهتمهدیره ،بهیشاطتینهانی مهدیریت ،پهاداش
هیئتمدیره ،اندازه شرکت و کیفیت افشا به ترتیب اووویت از عوامل تأثیرگذار بر معیار محافظهکهاری حسهابداری هسهتند .بهه
عبارتی ویژگیهای شرکتی و تفکرات مدیریتی حاکم بر رویههای اتخاذ شهده در شهرکت از تأثیرگهذاری بیشهتری نسهبت بهه
سایر عوامل برخوردار هستند.
قاستینژاد و بنی مهد ( )1399در پژوهشی به بررسی تأثیر محافظهکاری اجتتاعی بهر تردیهد حرفهه ای حسابرسهان مسهتقل
پرداختند.آنها داده های خود را ازطریق پرسشهنامه و از  422نفهر از حسابرسهان مسهتقل سهازمان حسابرسهی ،دیهوان محاسهبات
کشور و موسسات عضو جامعه حسابداران رسهتی ایهران در سهال  1398جتهع آوری کردنهد .شهواهد آزمهون آنهها نشهان داد
محافظهکاری اجتتاعی موجب افاایش تردید حرفهای حسابرسان و مووفهههای آن شهامل ذههن پرسشهگر ،وقفهه در قضهاوت،
جستجوی دانش ،درک میان فردی ،اعتتاد به نفس و خودرای بودن میشود .نتایج پژوهش آنها نشان داد کهه وجهود ویژگهی
شخصیتی محافظهکاری اجتتاعی در میان حسابرسان مستقل موجب افاایش تردید حرفهای آنان میگردد.
مهرانی و ستیعی ( )1394در پژوهشی به بررسی تأثیر محافظهکاری مشروط را بر کارایی سرمایهگهذاری در منهابع انسهانی
پرداختند .آنها در پی یافتن پاسخ این پرسش بودند که آیا می توان کارایی تصهتیتات سهرمایهگهذاری مهدیریت را از طریهق
شناسایی سریعتر زیانها در مقایسه با سودها (محافظهکاری مشروط) بهبود بخشید؟ نتایج آنها نشهان داد میهان محافظههکهاری
مشروط و کارایی سرمایهگذاری درمنابع انسانی رابطه منفی و معناداری وجود دارد .نتایج نشان داد که از طریهق کهاهش عهدم
تقارن اطالعاتی ،محافظهکاری موجب کاهش ناکارایی تصتیتات بازار نیروی انسانی مهیشهود .سهدیدی و هتکهاران ()1391
در پژوهشی به بررسی محافظهکاری حسابداری و تأثیرکیفیت سود بر بازده داراییها و بازده سهام پرداختند .نتایج پژوهش آنها
حاکی است که شاخص کیفیت سود معرفی شده بهر مبنهای شهاخص محافظهه کهاری مهی توانهد بخشهی از تفهاوت نهرز بهازده
داراییهای عتلیاتی و نرز بازده سهام جاری را با سال بعد بیان کند؛ به عبارتی واحدهای اقتصادی که روشههای محافظههکارانهه
را اعتال میکنند ،میتوانند با تغییر سرمایهگذاری در داراییهای عتلیاتی ،کیفیت سود واحد را تغییر دهند.
روش شناسی پژوهش
روش پژوهش

این پژوهش از وحاظ هدف کاربردی و از وحاظ ماهیت ،ی

پژوهش توصیفی با تاکید بر رواب هتبستگی اسهت ،عهالوه

براین ،در حوزه مطاوعات پس رویدادی (استفاده از اطالعات گذشته) قرار میگیرد و مبتنی بر اطالعهات واقعهی صهورتههای
ماوی شرکتهای پذیرفته شده در بورا اوراق بهادار تهران و سایر اطالعات واقعی است که با روش استنتاجی به کهل جامعهه
آماری قابل تعتیم خواهد بود.

 /41تأثیر افت فروش شرکت بر محافظهکاری مبتنی بر عدم تقارن زمانی اقالم تعهدی

الگوهای آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فرضیهها

در این پژوهش اقالم تعهدی سهرمایه در گهردش بها اسهتفاده از تعریهف آوهن 32و هتکهاران ( )2113و بهر اسهاا رویکهرد
ترازنامهای ،به روش زیر محاسبه میشود:
( )1
کههه در آن:

 :تغییههرات در جتههع دارایههی جههاری شههرکت  iدر سههال .t

سرمایهگذاریهای کوتاه مدت شرکت  iدر سال .t

 :تغییههرات در وجههه نقههد و

 :تغییرات در جتع بدهیهای جاری شرکت  iدر سهال .t

تغییرات در اسناد پرداختنی و وامهای کوتاه مدت شرکت  iدر سال .t

:

 :تغییرات در ماویات پرداختنی شرکت  iدر سهال

 .tدر پایان جهت هم مقیاا شدن ،عدد حاصل بر جتع کل دارایهیهها تقسهیم مهیشهود .در ایهن پهژوهش تغییهرات در گهروه
محصوالت به پیروی از بایااووو و باسو ( )2112برای تتام گروه محصهوالتی از شهرکت کهه در سهال  tدارای کهاهش فهروش
بودهاند ،به شرح زیر محاسبه میشود:
⁄

( )2

∑

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

که در آن:

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

در سال  tباشند.

در سطح شرکت برابر خواهد بود ،با این وجود ،اگر برخی از بخشهها دارای افهاایش فهروش

باشند ،پس

با

باشند سپس

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

زیر جهت آزمون فرضیه اول استفاده شده است.
( )3
که در آن:

 :درصهد تغییهرات مجتهوع

 :درصد تغییرات فروش شرکت  iدر سال  tنسبت بهه سهال  t-1اسهت.

تعداد کارکنان شرکت  iدر سال  tنسبت به سهال  t-1اسهت : CF .جریهان نقهدی عتلیهاتی ،کهه از صهورت جریهان وجهوه نقهد
استخراج و جهت هم مقیاا شدن بر جتع دارییها تقسیم شده است.
 :جریان نقدی عتلیاتی شهرکت  iدرسهال .t
موهومی است که برای مقادیر منفی
برای مقادیر منفی

برابر با  ،1و برای مقادیر مثبت صفر اسهت.

برابر با  ،1و برای مقادیر مثبت صفر است.
صفر است.

 :جریهان نقهدی عتلیهاتی شهرکت  iدرسهال .t+1

برابر با  ،1و برای مقادیر مثبت صفر است.

برای مقادیر مثبت صفر است.
:ی

 :جریهان نقهدی عتلیهاتی شهرکت  iدرسهال .t-1

:ی

:ی

:ی

 :یه

 :یه

متغیهر

متغیهر موههومی اسهت کهه

متغیر موهومی است که برای مقهادیر منفهی

متغیر موهومی است که بهرای مقهادیر منفهی

متغیر موهومی است که برای مقادیر منفی

برابهر بها  ،1و

برابر با  ،1و برای مقادیر مثبهت

متغیر موهومیاست که اگر حتی یکی از گروه محصوالت شرکت در سال  tدارای کهاهش فهروش

باشند ،مقدار آن  1و در مجتوع فروش گروههای کهاهش یافتهه ضهر مهیشهود و در غیهر اینصهورت اگهر ههیگ گروههی از
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محصوالت با کاهش فروش مواجه نباشند ،مقدار آن صفر است .فرض  1پیش بینی میکند کهه ضهریب
مثبت است و به این معنی است که زمانیکه حتی یکی از گروه محصوالت با کاهش هتهراه باشهد (

) ،اخبهار بهد

این کاهش تأثیر مستقیتی بر اقالم تعهدی سرمایه در گردش دارد.
برای آزمون فرضیه  2به تبعیت ازبایااوو و باسو ()2112فروش سه ماهه چهارم به اوگو اضافه می شود:
( )4
که درآن

برابر است با درصد تغییرات در فروشهای  3ماهه چهارم سال  ،tکه به نسبت سهه ماههه مشهابه در سهال

 t-1محاسبه شده است.

برابر است با متغیر موهومی که برای مقادیر منفهی

برابهر  ،1در غیهر ایهن صهورت برابهر

صفر است .مابقی متغیرها در اوگوهای قبلی توضیح داده شدهاند.برای آزمون فرضیه  3تغییرات سهم فروش شرکت از صهنعت
به اوگو اضافه شده است:
( )1
که درآن

برابر است با درصد تغییرات در سهم فروش ساالنه شرکت در صهنعت در سهال  ،tکهه در مقایسهه بها

نسبت سهم فروش شرکت در صنعت در سال  t-1محاسبه شده است.

برابر است بها متغیهر موههومهیکهه اگهر

منفی باشد برابر  1و در غیر اینصورت برابر صفر است .مابقی متغیرها در اوگوهای قبلی توضیح داده شدهاند.
روش گردآوری دادهها

در این پژوهش برای جتع آوری اطالعات در زمینه ادبیات و پیشهینه پهژوهش ،بها مطاوعهه کتهب و مقهاالت و جسهتجو در
سایتهای اینترنتی ،اطالعات مورد نیاز جتعآوری شده است .هتونین جهت گردآوری اطالعات الزم برای آزمون فرضیههها
از نرم افاار رهآورد نوین و سایت اینترنتی مرکا پژوهش ،توسهعه و مطاوعهات اسهالمی سهازمان بهورا اوراق بههادار و سهایت
کدال استفاده شده است.
نمونه آماری و روش نمونهگیری

در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیههای پژوهش از دادههای ماوی طبقهبنهدی شهده و حسابرسهی شهده شهرکتههای
توویدی فعال پذیرفتهشده در بورا اوراق بهادار تهران استفاده شده است .نتونه آماری این پژوهش شامل تتامی شرکتهایی
است که شرای ذیل را دارا باشند:
 )1در طول سالهای ماوی  1384تا  1392در بورا اوراق بهادار تهران حضور داشته باشند.
 )2پایان سال ماوی آنها پایان اسفند ماه باشد.
 )3اطالعات آنها در دسترا باشد.

 /42تأثیر افت فروش شرکت بر محافظهکاری مبتنی بر عدم تقارن زمانی اقالم تعهدی

قلترو زمانی این پژوهش  11سال از سال  1381تا سال  1391است .با توجهه بهه ایهنکهه در پهژوهش حاضهر رابطهه اقهالم
تعهدی سال جاری با جریان وجه نقد سال قبل و سال آتی بررسی میشود ،وذا ،دادههای این پهژوهش بهرای  13سهال یعنهی از
سال  1384تا  1392جتع آوری شده است .متناسب با شرای فوق اوذکر تعداد  144شرکت از شرکتههای جامعهه انتخها و
دادههای آنها در آزمون فرضیهها مورد استفاده قرار گرفته است.
یافتههای پژوهش
نتایج آمار توصیفی

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

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

چووگی

کشیدگی

ACC

1/141

1/142

1/411

-1/928

1/138

-1/341

4/812

SGR

1/182

1/113

2/442

-1/441

1/333

1/181

11/889

EGR

1/111

-1/112

1/941

-1/499

1/132

1/322

11/319

CFt-1

1/188

1/141

1/294

-1/314

1/134

1/411

4/941

CFt

1/182

1/124

1/294

-1/311

1/131

1/439

4/949

CFt+1

1/148

1/121

1/294

-1/142

1/141

1/214

1/283

SGR4

1/222

1/121

3/139

-1

1/499

1/229

9/432

INDSGR

-1/112

1/111

1/214

-1/319

1/131

-2/334

31/919

DCt-1

1/213

1

1

1

1/419

1/413

2/929

DCt

1/224

1

1

1

1/414

1/321

2/411

DCt+1

1/248

1

1

1

1/432

1/128

2/324

DE

1/131

1

1

1

1/499

-1/139

1/119

DS

1/249

1

1

1

1/433

1/121

2/341

PGDS

1/428

1

1

1

1/422

-1/242

2/218

DS4

1/311

1

1

1

1/423

1/814

1/228

DI

1/148

1

1

1

1/498

-1/194

1/138

هتانگونه که در جدول مشاهده میشهود ،میهانگین تغییهرات فهروش در سههماههه چههارم (1/222 )SGR4و میانهه آن نیها
 1/121است که بیان گر این است که بخش عتده تغییرات فروش سهماهه چهارم از نوع افهاایش بهوده اسهت .مقهدار میهانگین
شاخص اخبار بد فروش سهماهه چهارم ( )DS4نیا منید هتین موضوع است ،زیهرا ایهن متغیهر موههومی بهه ازاا مقهادیر منفهی
مقدار  1گرفته و اگر بیشتر تغییرات از نوع کاهش باشد میانگین این متغیر باید از  1/1بیشتر باشد ،در حاویکهه مقهدار آن طبهق
جدول  1/311 ،1است .در مقابل تغییرات در سهم فروش شهرکت در صهنعت ( )INDSGRبها میهانگین  1/112و میانهه 1/111
بیان گر این است که بیشتر تغییرات از نوع کاهش است .مقدار شاخص این متغیهر نیها ( )DIبها مقهدار  1/148ایهن موضهوع را
تأیید میکند.
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نتایج آزمون فرضیهها

با توجه به اینکه دادههای این پژوهش از نوع دادههای ترکیبی اسهت .بایهد تعیهین نتهود کهه روش مناسهب جههت بهرآورد
اوگوها از نوع تجتعی یا تابلویی باشد .برای بررسی این موضوع از آزمون ویتر استفاده میشود .پس از تعیین روش مناسهب ،از
طریق آزمون هاستن به انتخا بین اوگوی اثرات ثابت یا اثرات تصادفی میپردازیم .نتایج این  2آزمون و انتخها اوگهوههای
مناسب در جدول  2نشان داده شده است.
جدول .2نتایج آزمون لیمر وهاسمن

آزمونهاستن

آزمون ویتر
آماره آزمون ویتر

سطح معناداری

اوگوی انتخابی

آماره آزمونهاستن

سطح معناداری

اوگوی انتخابی

اوگوی 3

4/131

1/111

دادههای تابلویی

31/121

1/131

اثرات ثابت

اوگوی 4

4/381

1/111

دادههای تابلویی

32/311

1/121

اثرات ثابت

اوگوی 1

4/194

1/111

دادههای تابلویی

29/121

1/148

اثرات ثابت

هتانگونه که در جدول 2مشاهده میشود ،برای هر سه اوگوی پژوهش باید دادهها را بصورت تهابلویی و بهه روش اثهرات
ثابت مورد تجایه و تحلیل قرار داد.
جهت بررسی همخطی بین متغیرهای پژوهش از عامل تورم واریانس ( )VIFاستفاده شده و نتایج مربوط بهه متغیرههای ههر
اوگو در جدول خروجی اوگو درج شده است .نتایج نشان میدهد که هیگ ی

از متغیرها دارای همخطی نیستند .نتایج آزمون

اوگوی  3را میتوان در جدول  3مشاهده کرد .این اوگو با استفاده روش رگرسیون حهداقل مربعهات تعتهیم یافتهه بهرای 1184
سال-شرکت مشاهده طی سالهای  1381اوی  1391برآورد شده است.
هتانطور که در جدول  3مشاهده می شود ،ضریب تعیین تعدیل شده گویهای ایهن اسهت کهه متغیرههای مسهتقل حهدود 32
درصد ،از تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند .هتونهین آمهاره  Fبرابهر بها  33/141درصهد و سهطح معنهاداری آن 1/111
است ،که بیانگر معناداری کلی اوگو است .فرضیه  1در صورتی تأیید میشهود کهه ضهریب  PGSGR*PGDSمعنهادار باشهد.
یافتهها نشان میدهد که ضریب  PGSGR*PGDSمعادل  1/142مثبت و سطح معناداری  1/143است .در نتیجه رابطهه آن بها
متغیر وابسته در سطح  1درصد معنادار است .هتونین قدر مطلق آماره  tبا مقدار  2/129معنادار بودن ظریب را تأیید مهیکنهد.
در نتیجه میتوان بیان کرد که اخبار بد مربوط به کاهش در گروه محصوالت رابطه مثبهت و معنهاداری بها عهدم تقهارن زمهانی
اقالم تعهدی سرمایه در گردش دارد .هتونین یافتهها نشان میهد که رابطهه متغیرههای کنتروهی اوگهو شهامل تغییهرات فهروش،
تغییرات جریانهای نقدی سال قبل ،سال جاری و سال آتی با متغیر وابسته در سطح  1درصد و رابطه تغییرات تعهداد کارکنهان
با متغیر وابسته در سطح 11درصد معنادار است.

 /41تأثیر افت فروش شرکت بر محافظهکاری مبتنی بر عدم تقارن زمانی اقالم تعهدی
جدول .3نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش

VIF

متغیرها

ضریب

انحراف معیار

آماره t

سطح معناداری

عرض از مبدا

1/123

1/111

2/384

1/111

SGR

1/111

1/111

1/129

1/111

1/831

EGR

-1/121

1/131

-1/891

1/118

2/319

CFt-1

1/184

1/133

1/434

1/111

2/491

CFt

-1/422

1/132

-11/431

1/111

2/842

CFt+1

1/118

1/133

4/441

1/111

2/411

DS

-1/118

1/111

-1/822

1/384

2/341

SGR_DS

1/191

1/141

4/112

1/111

2/422

DE

-1/114

1/114

-2/444

1/114

1/144

EGR_DE

1/211

1/114

3/821

1/111

2/111

DCt-1

-1/111

1/111

-1/194

1/923

2/149

CFt-1 *DCt-1

1/118

1/192

1/281

1/199

2/128

DCt

1/112

1/111

1/221

1/194

2/284

CFt *DCt

-1/311

1/111

-3/124

1/113

2/292

DCt+1

1/118

1/119

1/911

1/111

2/114

CFt+1 * DCt+1

1/132

1/181

1/412

1/248

2/144

PGDS

-1/112

1/114

-1/881

1/341

1/224

PGSGR*PGDS

1/142

1/121

2/129

1/143

1/289

ضریب تعیین

1/328

ضریب تعیین تعدیل شده

1/314

آماره  Fاوگو

33/141

سطح معناداری آماره F

1/111

آماره دوربین واتسون

2/121

نتایج آزمون اوگوی  4را میتوان در جدول  4مشاهده کرد .این اوگو با اسهتفاده روش رگرسهیون حهداقل مربعهات تعتهیم
یافته برای  1184سال -شرکت مشاهده طی سالهای  1381اوی  1391برآورد شده است .هتانطور که در این جهدول مشهاهده
میشود ،ضریب تعیین تعدیل شده گویای این است که متغیرهای مستقل حدود  34درصد ،از تغییرات متغیر وابسته را توضهیح
میدهند .هتونین آماره  Fبرابر با  33/241و درصد سطح معناداری آن  1/111است ،که بیانگر معنهاداری کلهی اوگهو اسهت.
هتونین آماره دوربین واتسون برابر با  1/914است که بیانگر عدم وجود خود هتبستگی سریاوی مرتبه اول در جتالت اخهالل
در اوگو است .فرضیه  2در صورتی تأیید خواهد شد که ضریب  SGR4*DS4معنادار باشد .در بررسی نتایج فرضیه  4مشاهده
میشود که ضریب  SGR4*DS4معادل  1/124مثبت و سطح معناداری  1/122است .در نتیجه رابطه این متغیر با متغیر وابسهته
در سطح اطتینان  1درصد تأیید میشود و معنادار است .در نتیجه میتوان بیان کرد که اخبار بد مربهوط بهه کهاهش در فهروش
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سه ماهه چهارم سال ،رابطه معنادارو مثبتی با عدم تقارن زمهانی اقهالم تعههدی سهرمایه در گهردش دارد .و فرضهیه  2در سهطح
اطتینان  1درصد تأیید میشود .هتونین یافتهها نشان میهد که رابطه متغیرهای کنتروی اوگو شامل تغییهرات فهروش ،تغییهرات
تعداد کارکنان ،تغییرات جریانهای نقدی سال قبل ،سال جاری و سال آتی با متغیر وابسته در سطح  1درصد معنادار است.
جدول  .1نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش

VIF

متغیرها

ضریب

انحراف معیار

آمارهt

سطح معناداری

عرض از مبدا

1/112

1/119

1/922

1/111

SGR

1/192

1/114

2/423

1/111

2/221

EGR

-1/143

1/132

-2/281

1/123

2/333

CFt-1

1/232

1/134

2/849

1/111

2/491

CFt

-1/412

1/134

-12/211

1/111

2/882

CFt+1

1/111

1/134

4/422

1/111

2/438

DS

-1/114

1/111

-1/441

1/421

2/414

SGR_DS

1/124

1/144

3/429

1/111

2/991

DE

-1/114

1/114

-2/424

1/111

1/148

EGR_DE

1/249

1/112

4/442

1/111

2/143

DCt-1

1/114

1/111

1/311

1/424

2/181

CFt-1 *DCt-1

1/191

1/191

1/913

1/341

2/121

DCt

1/121

1/111

1/948

1/148

2/281

CFt *DCt

-1/233

1/112

-2/284

1/122

2/311

DCt+1

1/114

1/119

1/112

1/132

2/118

CFt+1 * DCt+1

1/114

1/181

1/214

1/838

2/182

DS4

1/119

1/119

1/933

1/311

2/342

SGR4

-1/119

1/119

-2/111

1/131

2/481

SGR4*DS4

1/124

1/129

2/224

1/122

2/891

ضریب تعیین

1/383

ضریب تعیین تعدیل شده

1/342

آماره  Fاوگو

33/241

سطح معناداری آماره F

1/111

آماره دوربین واتسون

1/914

نتایج آزمون اوگوی  1را میتوان در جدول  1مشاهده کرد .این اوگو بها اسهتفاده روش رگرسهیون حهداقل مربعهات تعتهیم
یافته برای  1184سال-شرکت مشاهده طی سالهای  1381اوی  1391برآورد شده اسهت .هتهانطور کهه در جهدول  1مشهاهده
میشود ،ضریب تعیین تعدیل شده گویای این است که متغیرهای مستقل حدود  32درصد ،از تغییرات متغیر وابسته را توضهیح
میدهند .هتونین آماره  Fبرابر با  31/994و درصد سطح معناداری آن  1/111است کهه بیهانگر معنهاداری کلهی اوگهو اسهت.
فرضیه  3در صورتی تأیید خواهد شد که ضریب  INDSGR*DIمعنادار باشد .در بررسی نتایج فرضیه 3مشاهده مهیشهود کهه

 /46تأثیر افت فروش شرکت بر محافظهکاری مبتنی بر عدم تقارن زمانی اقالم تعهدی

ضریب  INDSGR*DIمعادل  1/113مثبت و سطح معناداری  1/221است .در نتیجه رابطه آن با متغیهر وابسهته حتهی در سهطح
اطتینان  11درصد معنادار نیست .هتونین قدر مطلق آماره  1/494 tاسهت کهه بیهانگر معنهادار نبهودن ضهریب اسهت.در نتیجهه
میتوان بیان کرد که اخبار بد مربوط به کاهش سهم فروش شرکت در صنعت ،رابطهه معنهاداری بها عهدم تقهارن زمهانی اقهالم
تعهدی سرمایه در گردش ندارد و فرضیه  3تأیید نتیشود .هتونین یافتهها نشان میهد که رابطه متغیرهای کنتروی اوگو شهامل
تغییرات فروش ،تغییرات تعداد کارکنان ،تغییرات جریانهای نقدی سال قبل ،سال جاری و سال آتی با متغیر وابسهته در سهطح
 1درصد معنادار است.
جدول  .1نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش

VIF

ضریب

انحراف معیار

آمارهt

سطح معناداری

1/113

1/119

1/281

1/111

SGR

1/122

1/112

1/298

1/111

1/891

EGR

-1/143

1/132

-2/283

1/123

2/339

CFt-1

1/221

1/134

2/213

1/111

2/488

CFt

-1/444

1/134

-11/882

1/111

2/881

CFt+1

1/111

1/134

4/421

1/111

2/298

DS

-1/111

1/111

-1/112

1/229

2/311

SGR_DS

1/224

1/139

1/444

1/111

2/311

DE

-1/118

1/114

-2/144

1/111

1/142

EGR_DE

1/233

1/111

4/221

1/111

2/111

DCt-1

1/113

1/111

1/221

1/491

2/181

CFt-1 *DCt-1

1/192

1/192

1/921

1/334

2/128

DCt

1/118

1/111

1/481

1/141

2/284

CFt * DCt

-1/219

1/113

-2/121

1/112

2/298

DCt+1

1/114

1/119

1/122

1/124

2/199

CFt+1 * DCt+1

1/123

1/182

1/248

1/481

2/142

DI

1/111

1/114

1/414

1/481

1/321

INDSGR

1/119

1/141

1/111

1/914

3/213

INDSGR*DI

1/113

1/219

1/494

1/221

3/281

ضریب تعیین

1/341

ضریب تعیین تعدیل شده

1/319

آماره  Fاوگو

31/994

سطح معناداری آماره F

1/111

آماره دوربین واتسون

1/928

متغیرها
عرض از مبدا

مجله دانش حسابداری /دوره دوازدهم /ش  /1پیاپی 47 /17

بحث و نتیجهگیری

در این پژوهش تأثیر اخبار بد ناشی از کاهش در فروش گروه محصهوالت ،بهر محافظههکهاری مشهروط در اقهالم تعههدی
سرمایه در گردش مورد آزمون قرار گرفت .بدین منظور اطالعهات  144شهرکت بهرای دوره زمهانی  11سهاوه  1381تها 1391
تجایه و تحلیل شد .نتایج نشان میدهد PGSGR*PGDS ،که ضهریب آن  1/14و در سهطح  1درصهد معنهادار اسهت ،دارای
رابطه معناداری با عدم تقارن زمانی اقالم تعهدی است .این بدان معنی است که مهدیران در ارزیهابی اقهالم تعههدی سهرمایه در
گردش ،عالوه بر اخبار بد ناشی از کاهش فروش کلی شرکت ،به بررسی و تجایه وتحلیل کهاهش فهروش ته
محصوالت در ارزیابی اقالم تعهدی نیا توجه میکنند .بایااوو و باسو ( )2112نیا نشان دادند تفکی

ته

گهروه

اخبار تغییرات فهروش بهر

حسب بخشها باعث بهبود اوگو محافظهکاری مبتنی بر اقالم تعهدی می شود .هتونین در این پژوهش بهه بررسهی رابطهه بهین
اخبار بد ناشی از کاهش فروش در سه ماهه چهارم سال با اقالم تعهدی سرمایه در گردش ،پرداخته شد .نتایج نشهان داد رابطهه
متغیر مستقل با متغیر وابسته در سطح اطتینان  1درصد معنادار است .در توضیح این نتیجه میتوان این چنین بیان کرد که ،اگهر
فروش برای تتام سال افاایش یابد ووی در سه ماهه چهارم رو به ناول باشهد عالمهتههایی را مبنهی بهر کهاهش درآمهد آینهده
حاصل از موجودیهای در دسترا در پایان سال ماوی ارائه میدهد و شرکت احتتاال موجودیها را کهاهش ارزش مهیدههد.
شرکتها بسیاری از برآوردهای ساالنه را به سه ماهههای میانی تخصیص میدهند و نوعا آنها را بابت خطاهای بهرآوردی در
پایان سال ماوی اصالح میکنند .از آنجا که حسابرسان نسبت به مدیران تتایل بیشتری بهه محافظههکهاری دارنهد و برنامههههای
حسابرسی بیشتر جهت سودهای سه ماهه چهارم تنظیم و جاری میگردد ،محافظهکاری نیا در سه ماهه چهارم افاایش مییابهد
(باسو و هتکاران .)2112 ،بنابراین ،تغییرات فروش در سه ماهه چهارم (و نه اوااما در سایر سه ماههها) باعث افاایش آثار عهدم
تقارن بر روی اقالم تعهدی ساالنه میشود .با این توصیف انتظار این است که بین اخبار بهد مربهوط بهه کهاهش فهروش در سهه
ماهه چهارم و اقالم تعهدی رابطه معناداری وجود داشته باشد .این نتیجه با نتهایج حاصهل از پهژوهش بهایااووو و باسهو ()2112
هتسو است.
هتونین نتایج نشان داد اخبار بد مربوط به کاهش سهم فروش شرکت در صنعت ،رابطهه معنهاداری بها عهدم تقهارن زمهانی
اقالم تعهدی سرمایه در گردش ندارد .بسیاری از پژوهشها نشان میدهد که کاهش فهروش بهه عنهوان یکهی از شهاخصههای
اخبار بد داری تأثیر مثبت و معناداری بر محافظهکاری مشروط است .اما در حاوتی که فروش شرکت افاایش یافتهه ووهی سههم
آن شرکت در بازار کاهش یافته باشد ،انتظار میرود مدیریت شرکت به این موضوع به عنوان نشهانهایهی بهد از اوضهاع آینهده
توجه کرده و آن را عاملی موثر بر کاهش فروش آینده و میاان موجودیهای مورد نیاز خود در آینده بداند .چرا کهه کهاهش
سهم فروش میتواند پیش بینی کننده وخامت بیشتر تقاضا باشد ،که در نتیجه باعث کهاهش ارزش موجهودیهها خواههد شهد.
وذا ،انتظار می رود ،در صورت کاهش سهم فروش ی

شرکت در صنعت مربوطه ،این موضوع به عنوان ی

شهاخص اخبهار

بد در نظر گرفته شده و تعدیالت محافظهکارانهای در اقالم تعهدی صورت گیرد .اما در ایهن پهژوهش چنهین رابطههایهی تأییهد
نتی گردد .این موضوع احتتاال به این دویل است که مدیران بیشتر به تغییرات فروش توجهه دارنهد و بهه تغییهر سههم فهروش در
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صنعت به عنوان معیار و شاخص اخباری از وضعیت آینده توجهی نداشته و در برنامهریایهای محافظهکاری چندان مورد نظر
قرار نتیدهند .با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد مهیشهود حسابرسهان جههت برنامههریهای حسابرسهی و کهاهش
حسابرسی ،به ارزیابی کیفیت محافظهکاری اعتال شهده در گاارشهات مهاوی ،از طریهق بررسهی رابطهه بهین زیهانههای

ری س

شناسایی شده با شاخصهای اخبار بد مبتنی بر تغییرات ت

ت

داراییهای منثر بر محافظههکهاری ،هتوهون موجهودیههای

کاال ،سرمایهگذاریها و غیره ،بیشتر توجه کنند .هتونین توجه ویژهای به تغییرات فروش در سه ماهه چهارم سال مهاوی داشهته
باشند .هتونین سرمایهگذاران و تحلیلگران ماوی جهت تحلیل وضعیت آتی شرکت میتوانند توجه بیشتری بهه اطالعهات سهه
ماهه چهارم داشته باشند .هتونین پیشنهاد میشود شرکتها جهت اعتال بهتر محافظهکاری مشروط در شناسایی زیان کهاهش
ارزش که منجر به کیفیت بهتر گاارشگری ماوی خواهد شهد ،بهه اخبهار بهد شهاخصهها ،بصهورت جداگانهه توجهه داشهته و از
بکارگیری آثار تجتیعی این اخبار خودداری کنند.
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