
  دانشكده مديريت دانشگاه تهران  هاي حسابداري و حسابرسي بررسي
  64، شماره 18دوره 
  1390 تابستان
  18تا  1صص 

  
  

 

هنگام بودن سود خالص با اندازه شركت و كاري و بهرابطه محافظه
  اندازه مؤسسه حسابرسي

 
  *2، مصطفي احمدخان بيگي1حميد خالقي مقدم

  
  
  

عنوان دو ويژگي سود خالص و تأثير كاري بههنگام بودن و محافظهدر اين پژوهش روند تغييرات به: چكيده
نمونه . سسه حسابرسي بر روي اين دو ويژگي مورد بررسي قرار گرفته استدو عامل اندازه شركت و اندازه مؤ

- 1378شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره  90آماري مورد بررسي اين پژوهش شامل 
كارانه است اما در طور كلي محافظهها به كه سود خالص شركت نتايج بيانگر آن است در حالي. است 1386
دو عامل اندازه شركت و اندازه مؤسسه حسابرسي نيز تأثيري .  تر نشده است كارانه تر و محافظهنگامان بهطي زم

هاي اي كه سود خالص شركتگونهاند؛ بهبر روي دو ويژگي مورد بررسي سود خالص در اين پژوهش نداشته
برسي نسبت به سود هاي حسابرسي شده توسط سازمان حسابزرگ نسبت به كوچك و سود خالص شركت

تر و  هنگامهاي حسابرسي شده توسط مؤسسات حسابرسي معتمد بورس اوراق بهادار به خالص شركت
  .تر نيستندكارانهمحافظه
 

  كاري، اندازه شركت، اندازه مؤسسه حسابرسيهنگام بودن، محافظهسود خالص، به :هاي كليديواژه
  
   ناستاديار دانشگاه عالمه طباطبايي، ايرا. 1
  دانشجوي دكتراي حسابداري دانشگاه تهران، ايران.2

  9/4/89: تاريخ دريافت مقاله
  12/2/90: تاريخ پذيرش نهايي مقاله

  احمد خان بيگي مصطفي : نويسنده مسئول مقاله
Email: babak.khanbeigi@gmail.com 

  

  
  



 1390، تابستان 64، شماره 18بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، دوره                                                 2

 

  مقدمه
اخذ  ور مفيد بودن درمنظبه بوده واقالم اطالعات حسابداري   ترينيكي ازمهمسود خالص 

-ويژگي به]. 1[است  نگام بودنههايي از جمله به ويژگي  داراي گذاران،تصميمات سرمايه

اين ويژگي ]. 11[شود بودن جزيي از ويژگي مربوط بودن اطالعات مطرح مي هنگام
 كاريمحافظه .كاري قرار گرفته استهمواره تحت تأثير ويژگي ديگري به نام محافظه

 در مسير كننده محدود ميثاق عنوان يك و به است سودخالص هاي يويژگ از ري ديگيك
 در مديران بينانهخوش رفتارهاي كردن محدود در مهمي نقش هاي مربوطارايه داده
كاري در ادبيات حسابداري تعاريف چندي از محافظه.اطالعات دارد كنندگان تهيه جايگاه

او . ه تعريفي كه باسو ارايه داد اشاره نمودتوان ب ها ميارايه شده كه از جمله آن
كاري را استفاده از درجات باالتر قابليت اتكا براي شناسايي و ثبت سودها و اخبار  محافظه
ترقابليت اتكا براي شناسايي و  در مقابل استفاده از درجات پايين) هاافزايش ارزش(خوشايند
كاري بنابراين محافظه]. 10[تعريف نمود ) هاكاهش ارزش( ها و اخبار ناخوشايندثبت زيان

از . اي دو طرفه با يكديگر دارندعنوان دو ويژگي سود خالص رابطه هنگام بودن بهو به
آنجاكه استانداردهاي حسابداري تدوين شده و تغييرات بعدي آن، اثرات مستقيم بر روي 

ابداري ايران در طي اين دو ويژگي سود دارند، سؤال مطرح آن است آيا استانداردهاي حس
كاري  اند؟ و از آنجاكه محافظههنگام بودن سود خالص شدهزمان موجب افزايش ويژگي به

- آيا سود خالص طي زمان محافظه] 7[همواره مورد تأكيد تدوين كنندگان استاندارد بوده 

 هاي سياسي باالييهايي كه با هزينه تر شده است؟ واتس و زيمرمن معتقدند شركت كارانه
] 3[كارانه دارند هاي حسابداري محافظهمواجه هستند، تمايل بيشتري به استفاده از رويه

را يكي از ) عنوان شاخصي از اندازه شركتبه(اسكات نيز آگاهي دهندگي قيمت سهم 
او بيان نمود، . گذارد هنگام بودن سود خالض تأثير ميهايي دانست كه بر روي بهشاخص

عنوان معيار به(ندگي قيمت پايين باشد، ضريب واكنش سودهر چه ميزان آگاهي ده
همين دليل سؤال مطرح ديگر آن به]. 5[باالتر است و برعكس ) هنگام بودن-سنجش به

هاي كوچك هاي بزرگ متفاوت از شركتاست آيا دو ويژگي مورد بررسي، در شركت
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ايندگي، درخواست  هاي نم واتس و زيمرمن بيان كردند مديران براي كاهش هزينه؟ است
در كيفيت   بنابراين  تفاوت. نظارت كيفي باالتري از طريق تقاضا براي حسابرسي دارند

كيفيت . دهد صورت تفاوت در كيفيت سود خالص صاحبكار خود را نشان ميحسابرسي به
هاي  يكي از شاخص. طور ذاتي غيرقابل مشاهده استحسابرسي ابعاد متفاوتي داشته و به

بنابراين، سؤال آخر آن است آيا حسن ]. 2[حسن شهرت حسابرس است سنجش آن 
  گذارد؟ پژوهش اثر مي شهرت حسابرس بر روي دو ويژگي مورد بررسي در اين

سپس روش پژوهش . شودي پژوهش مرور ميدر ادامه مقاله، ابتدا مباني نظري و پيشينه
ها و روش گردآوري دادهها،  ي آماري و انتخاب شركتهاي پژوهش، جامعه شامل فرضيه
ها تجزيه و هاي آزمون فرضيهدر ادامه يافته. شودگيري متغيرها مطرح مي روش اندازه

  ].2[يابد گيري اختصاص ميبخش نهايي نير به نتيجه. شود تحليل و تفسير مي
 

 مروري بر مباني نظري پژوهش

بيني اينكه چرا يك واحد يشمباحث تئوري اثباتي حسابداري، براي توضيح و پ غلب در متون وا
كند، سه فرضيه وجود تجاري با يك رويه حسابداري خاص مخالف است و يا از آن حمايت مي

كند، اگر به مدير برحسب يكي از معيارهاي بيني ميپيشكه  فرضيه پاداش مديريت. دارد
استفاده  عملكرد نظيرسود پاداش داده شود، مدير درتالش خواهد بود از روش هاي حسابداري

كند نسبت باالي بدهي به بيني ميپيشبدهي كه فرضيه  .را افزايش دهد  و پاداشش كند كه سود
منظور اجتناب از نقض الزامات بهها به احتمال زياد موجب خواهد شد مديران سرمايه در شركت
هاي ينهو فرضيه هز هاي افزايش دهنده سود استفاده كنند از روشهاي نكول قرادادها و هزينه

به احتمال زياد موجب  هاكند نسبت باالي بدهي به سرمايه در شركتبيني ميپيش كه سياسي
  ].13][6[ هاي افزايش دهنده سود استفاده كنند خواهد شد مديران از روش

 
  كاري و داليل وجودي آنمحافظه

ديران، گذاران، مكارانه توسط سرمايهحسابداري محافظه "چرا"ال كه ؤپاسخ به اين س
در داليل اين امر به برخي . تواند مفيد باشدشود ميترجيح داده ميو حسابرسان حسابداران 

  :شوداشاره مي صورت خالصهبهذيل 
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  كاري درصورت سود و زيان محافظهأ منش :تئوري قراردادها •
 رثرات قانوني و مالياتي باكاري به پيش از شواهد مربوط به محافظه ،كندس بيان ميتوا

كاري از نيازهاي تجار برخاسته تا كند محافظهگيري ميد و نتيجهشوحسابداري بر ميحرفه 
  ].20[ هاي كاهش ماليات ناشي شده باشدآنكه از انگيزه

  عدم تقارن اطالعات بين بستانكاران و سهامداران  •
پس از گذر  اما كاري در ابتدا با توان پرداخت بدهي مرتبط بودهمحافظه ،كندوين بيان ميد

گيري سود و ساير اهداف سوق را به موضوع اندازه آن حرفه حسابداري هاي اوليه،از دوره
گذاران بالقوه در اوراق قرضه وارنر و اسميت استدالل نمودند سرمايه]. 18[ استداده

كنند و  ها هزينه هاي مورد انتظار جهت نظارت بر سهامداران و مديران را تنزيل مي شركت
بنابراين . نمايندمنظور مي ،كننددر قيمتي كه براي تحصيل اوراق قرضه پرداخت مي را آن

كاري از مشكالت  محافظه كارگيري به  با هستند كه انگيزه اين ها داراي مالكان شركت
  ]. 17[قراردادي بكاهند 

 عدم تقارن اطالعات بين سهامداران و مديران  •
-هتا ب براي مديران ايجاد انگيزه نمودند ،لكردهاي مبتني بر عمهاي پاداش و طرحطرح
اي فرصت طلبانه سودهاي گزارش شده را متورم يا سودهاي آتي را جهت حداكثر  گونه

هاي قرارداد از اين طرف. ساختن ارزش فعلي پاداش خودشان به سال جاري منتقل كنند
تكاء و مربوط بودن اعداد بنابراين خواستار اطمينان از قابليت ا ]16[ ها آگاه بودند انگيزه

تقاضا براي حسابرسان  موجباين موضوع . ايجاد شده توسط سيستم حسابداري بودند
كند مديران نسبت به افشاي زودهنگام اخبار بد بيان مي )1994( اسكينر. شده استمستقل 

 تا از اين طريق  نشان دهند تعهد خود را جهت افشاي سريع اطالعات  هستندداراي انگيزه 
كاري شكلي از حفاظت مديران از  محافظه ،كندبيان مينيز ) 1968( چتفيلد .اندايفاء نموده

  ].15[است خود در برابر حسابرس 
 عدم تقارن اطالعات بين مديران و رقيبان  •
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- كنند  مديران ممكن است بخواهند اخبار بد را بهتحليلي اخير پيشنهاد ميهاي پژوهش

هاي  يكي از راه. ورود به بازار محصوالت شركت افشاء نمايندمنظور ترساندن رقيبان از 
 ].12[است تر اعداد حسابداري گزارش محافظه كارانهباال بالقوه دستيابي به هدف 

توان به عدم تقارن اطالعات بين حسابرسان و كاري مي ازديگر داليل وجود محافظه
اي مالياتي و قوانين و مقررات هصاحبكار، بين مديريت و مدعيان، داليل سياسي، انگيزه

  ].19[اشاره نمود 
  هاي كيفي اطالعات و اندازه مؤسسه حسابرسيويژگي •

كشف  در حسابرسي توانايي كيفيت حسابرسي، افزايش) 1981(طبق تعريف دي آنجلو
در . ارزيابي توانايي و استقالل حسابرس توسط بازار است هاي حسابداري و تحريف
وانين ومقررات حسابداري اذعان دارند كوچكي يا بزرگي موسسات ق كه مراجع تنظيم حالي

حسابرسي تأثيري بر كيفيت كار حسابرسي ندارد، اما بسياري معتقدند مؤسسات حسابرسي 
بزرگ حسابرسي خود را با كيفيت بيشتري نسبت به موسسات حسابرسي كوچك انجام مي 

حسابرسان با . دازه حسابرس استگيري كيفيت حسابرسي، ان ترين شاخص اندازهمهم. دهند
اي ويژگيه امر به افزايش نموده وهمين را ارايه تري حسن شهرت باالتر، حسابرسي اثربخش

  .شود كيفي اطالعات منجر مي

 هاي كيفي اطالعات و اندازه شركتويژگي •
 هاي تجربي نشان دهنده آن است ميزان واكنش بازده غير منتظره به اعالميه سودنتايج پژوهش

اسكات داليل مختلفي را در اين . ها است ها بيشتر از ساير شركت مربوط به برخي شركت
ها، دوام  ها، ساختار سرمايه شركت ارتباط بيان نموده است از جمله ميزان ريسك شركت

گذاران و قدرت آگاهي سود، كيفيت سود، فرصت رشد، ريسك نكول، انتظارات سرمايه
به تنهايي يك منبع اطالعاتي راجع به ارزش و سودآوري  قيمت سهام خود. دهندگي قيمت

هرچه قدرت آگاهي دهندگي قيمت بيشتر باشد ميزان واكنش به . آتي شركت است
گيري ميزان يك شاخص براي اندازه. اطالعات مندرج در سود خالص كمتر است و برعكس

اخبار مربوط به  هاي گروهياز آنجا كه رسانه. آگاهي دهندگي قيمت، اندازه شركت است
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ها اطالعات بيشتري را نسبت  كنند؛ بنابراين قيمت آنتر را بيشتر منتشر ميهاي بزرگ شركت
منظور همين دليل توانايي سود خالص بهنمايد و به هاي كوچك منعكس مي به  قيمت شركت

ريت تر باشد، مديها بزرگ در ضمن هرچه اندازه شركت]. 4[يابد انتقال اطالعات كاهش مي
هاي حسابداري  ها تمايل بيشتري به استفاده از رويهمنظور اجتناب از توجه رسانهها به شركت
  ].1[منظور كاهش سود خالص دارند كارانه بهمحافظه

  
  ي پژوهشپيشينه

، ليهن و پاستنا )1979(، ديكين )1979(، زيمسكي و هاگرمن )1978(واتس وزيمرمن 
همگي پي بردند بين ) 1983(ودالو و يگلند) 1982(يچ ، داوال و ساالمون و اسم)1982(

پس از واتس ]. 1[كاري يك رابطه منفي و معنادار وجود دارد  انداره شركت و محافظه
او ]. 7[كاري بوده است  ها در مورد محافظهپيشگام انجام پژوهش) 1997(باسو ، )1993(

 كاريعنوان محافظه هيگر بون را از طريق اضافه كردن يك ويژگي كيفي دامدل بال و بر
نشان داد حساسيت سودها نسبت به او نتايج آزمون . بهبود بخشيد  اي مالحظهشكل قابلبه

كه حساسيت  چهار برابر شده است در حالي 1980بازده هاي منفي همزمان از ابتداي دهه 
- شان مينتايج پژوهش ن. كاهش يافته است 6/0سودها نسبت به بازده هاي مثبت همزمان به 

گيولي و .]8[ كندكاري نقش بسيار مهمي در تعيين ارقام حسابداري ايفاء مي محافظه داد،
كاري در طول نيمه دوم قرن بيستم روند رو به رشدي را تجربه  هاين نشان دادند، محافظه

محتواي اطالعاتي سود خالص را بررسي  و  بابونگ رابطه بين اندازه شركت]. 7[كرده است 
بال و ]. 4[محتواي اطالعاتي سود و اندازه شركت مشاهده نمود  معكوسي را بينو رابطه 

تواند سبب كاري مي هاي خود دريافتند محافظههمكاران و باتاچاربا و همكاران طي بررسي
- هب ،نشان دادند در بررسي تجربي خود پنمن وژانگ]. 9][7[افزايش شفافيت اطالعات شود 

ها  كارانه توسط شركت بدون هر گونه تغيير در روش محافظهكارگيري با ثبات حسابداري 
احمد و ]. 19[كند  ايجاد ميبه كيفيت سود  را نسبت ييها نگراني و برآوردهاي حسابداري

كارانه بيشتري نسبت به هاي محافظه هاي بزرگ، از روش همكاران نشان دادند، شركت
رابرت فاف وآلن رمزي به بررسي رابطه هاوارد چان، ]. 3[نمايند ها استفاده مي ساير شركت
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ها دريافتند اندازه شركت هيچ  آن.بين اندازه شركت و محتواي اطالعاتي سود پرداختند
الفوند و اتز ]. 4[روزه ندارد  3تأثيري بر روي واكنش بازار به اعالم سود در بازه زماني 

]. 1[شود مي اطالعاتيوجود آمدن نوعي عدم تقارن كاري موجب به مشاهده نمودند محافظه
بيني كرده بود، با پيش)1994(طور كه ديچو دريافتند همان) 2007(پائيك و همكاران 

در ايران نيز پور حيدري و ]. 7[كند  كاري پايداري سود كاهش پيدا مي افزايش محافظه
كه از متغير كل فروش به عنوان نماينده هزينه سياسي استفاده كردند، بين  همتي در حالي

كه از تعداد اما زماني. اندازه شركت و تمايل به كاهش سود به يك رابطه مثبت دست يافتند
. هاي سياسي استفاده نمودند به يك رابطه منفي پي بردند عنوان نماينده هزينهكاركنان به

]. 1[كاري دست نيافت  دكتر بني مهد به رابطه معناداري بين انداره شركت و محافظه
حسني نيز عدم تقارن زماني در سود خالص و رابطه آن با اقالم تعهدي در  مهراني، حالج و

بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرارداده و دريافتند سود خالص نسبت به بازده 
  ].8[منفي سهام حساس تر از بازده مثبت سهام است 

 
  هاي پژوهش فرضيه

هاي زير تدوين شده ني نظري، فرضيهدر اين پژوهش برمبناي اهداف، اهميت پژوهش و مبا
  .است

  . استده شتر كارانهتر و محافظهنگامهمطالعه به در طول دوره مورد خالصسود  :فرضيه اول
بيان كرد بين اندازه شركت و ميزان واكنش به اطالعات منعكس در سود ) 2003( اسكات

اي مشابه نيز به نتيجه )2000(و بايونگ) 1970(بروان . اي منفي وجود داردخالص رابطه
منظور هاي بزرگ به كند مديران شركتهاي سياسي نيز بيان ميتئوري هزينه. دست يافتند

كارانه هاي حسابداري محافظههاي گروهي تمايل به استفاده از رويهاجتناب از توجه رسانه
  :بر اين اساس فرضيه دوم پژوهش به شرح زير تدوين شده است.دارند 

سود خالص كارانه تر ازتر و محافظهنگامههاي بزرگ بهشركت خالصسود : فرضيه دوم
  .استهاي كوچك  شركت
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اند كيفيت حسابرسي با اندازه مؤسسه حسابرسي هاي پيشين نشان دادهبسياري از پژوهش
، چانتائو 2004، دلتاس و دوگار2000، كريشهان شوئر 1998پال مورس(رابطه مثبت و معنادار

دار دارد  و كيفيت حسابرسي با كيفيت سود خالص نيز رابطه مثبت و معنا) 2007و همكارانش 
، جنكيز و همكاران 2003، بالسام و همكاران 2003، كريشنان2001گراملينگ و همكاران(

  :شرح زير قرار گرفتها مبناي تدوين فرضيه سوم پژوهش بهنتايج اين پژوهش). 2006
تر و نگامهبرسي شده توسط سازمان حسابرسي بههاي حساشركت خالصسود  :فرضيه سوم

 سسات حسابرسيؤهاي حسابرسي شده توسط مشركت سود خالصكارانه تر از محافظه
  .معتمد بورس اوراق بهادار تهران است

  
   روش پژوهش

روش پژوهش حاضر از نوع استقرايي و پس رويدادي و روش آماري آن همبستگي 
هاي پژوهش داده. است 1386تا  1378هش از سال قلمرو زماني اين پژو. مقطعي است

هاي فشرده، آرشيو تصويري و آماري سازمان بورس اوراق بهادار تهران،  از لوح حاضر
افزار رهاورد و نيز از نرم مرتبط پايگاه اينترنتي بورس اوراق بهادارو ديگر پايگاه هاي

افزارهاي شده با استفاده از نرم آوريهاي جمع تحليل و پردازش داده. انداستخراج شده نوين
spss  وexcel  7[صورت پذيرفته است.[  

  
  جامعه و نمونه آماري

. هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستندي آماري اين پژوهش شركتجامعه
  :نمونه آماري به روش حذفي و با اعمال شرايط زير تعيين شد

در بورس اوراق بهادار  1378ها قبل از سال تمنظور همگن شدن نمونه آماري، شركبه .1
 .پذيرفته شده باشند

 .در طي دوره مورد بررسي سال مالي خود را تغيير نداده باشند .2
 .هاي واسطه گري مالي نباشنددليل ماهيت خاص فعاليت، جزء شركتبه .3
 .ها منتهي به پايان اسفند ماه باشد براي رعايت قابليت مقايسه، دوره مالي آن .4
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عات موردنياز در بخش تعريف متغيرها بوده و در دوره مورد بررسي داراي وقفه اطال .5
 .معامالتي نباشند

عنوان نمونه پژوهش انتخاب  شركت به 103هاي باال، تعداد با مدنظر قرار دادن محدوديت
 90آوري شده و حذف مشاهدات پرت، در نهايت نمونه هاي جمعبا بررسي داده. شدند

   ].7[شده است شركت را شامل 
  

  گيري متغيرهاي پژوهشاندازه
  .هاي زير استفاده شده است منظور آزمون فرضيه ها از مدلدر اين پژوهش به 

هنگام بودن سود با استفاده از ضريب تبيين تعديل ويژگي به: هنگام بودن سود خالصبه .1
وسط متغير كه ت(اين مدل ارتباط بين سود خالص . اندازه گيري شده است) 1(شده مدل

با بازده سهام را  )همگن شده است t -1ارزش بازار حقوق صاحبان سهام درپايان سال
  .نمايد بررسي مي

      ):1( مدل
−
= + +t

it t
t

NI RP 11
α β ε0              

tNI : سود خالص  شركتi  قبل از اقالم غير مترقبه در سالt  
−i,tP   t -1در پايان سال iبازار حقوق صاحبان سهام شركت  ارزش: 1
itR :شركت  سهام   بازدهI  در سالt  دوره  در پايان   شركت  هر سهم  قيمت  تفاوت  صورت  به كه

سودتقسيمي،  شامل(سهام  از عايدات  ناشي   تعديالت  عالوه به دوره  ابتداي  در   هر سهم  و قيمت 
 .تقسيم بر قيمت هر سهم در ابتداي دوره تعريف شده است...) سهام جايزه و

كاري سود خالص  منظور سنجش ويژگي محافظهبه: كارانه بودن سود خالصمحافظه .2
اي  تفاوت ضرايب محاسبه شده و سپس ميانگين و ميانگين رتبه) 2(ابتدا ضريب تبيين مدل 

در طول دوره مورد بررسي در اين پژوهش مقايسه ) 1(و مدل)2(مدل  تبيين تعديل شده
  .شده است

        ):2(مدل 
−
= + + + +t

it it it it t
t

NI R R DR DRP 1 2 31
α β β β ε0  
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DRit :كه اخبار بد وجود داشته باشد برابر با يك و در غير  در صورتي. متغير مجازي است
  .صورت برابر با صفر استاين

  .است) 1(تعريف عملياتي مابقي متغيرهاي استفاده شده در مدل مشابه با مدل
 تر از بدين منظور دوره مورد بررسي به دو دوره كوتاه: هنگام بودن سود خالصروند به  .3

تقسيم شده ) دوره دوم(1387تا سال  1383و از سال ) دوره اول(1382 تا سال1378سال 
اي ضريب تبيين تعديل از طريق مقايسه ميانگين رتبه موقع بودن سود خالصروند به. است

 .در زير دوره اول و دوم  تعيين شده است) 1(شده مدل
بدين منظور دوره مورد بررسي به دو دوره : كارانه بودن سود خالصروند محافظه .4

) دوره دوم(1387تا سال  1383و از سال ) دوره اول(1382 تا سال1378تر ازسال  كوتاه
اي تفاوت ضرايب كاري سود از طريق مقايسه ميانگين رتبه روند محافظه. است تقسيم شده

 .در زير دوره اول و دوم تعيين شده است) 2(و )1(تبيين تعديل شده مدل 
زير،  به   هاي دوم و سوم، نمونه آماري اين پژوهش بر حسب متغيرهايمنظور آزمون فرضيهبه

كاري سود در هريك از زير  هنگام بودن و محافظهبه متغيرهاي. دو زير نمونه تقسيم شده است
ها به دو  گيري شده و ازطريق مقايسه ميانگين ضرايب تبيين تعديل شده مدل ها اندازهنمونه
  .اند براي دو نمونه مستقل ويو من ويتني، مورد آزمون قرار گرفته tهاي  آزمون روش

گيري اين متغير استفاده منظور اندازههاز ارزش بازار حقوق صاحبان سرمايه ب: اندازه شركت
هايي كه ارزش بازار حقوق صاحبان سرمايه  براي شركت ياد شده متغير كنترلي. شده است

  .ها بيشتر از ميانه است يك و براي مابقي صفر است آن
گيري اين متغير استفاده منظور اندازهاز نوع مؤسسه حسابرسي به: اندازه مؤسسه حسابرسي

هايي كه توسط سازمان حسابرسي مورد  متغير كنترلي مزبور براي شركت .شده است
هايي كه توسط مؤسسات حسابرسي معتمد  اند؛ يك و براي شركت رسيدگي قرار گرفته

  .اند، صفر استبورس اوراق بهادار تهران مورد رسيدگي قرار گرفته
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 هاي پژوهش ها و تحليل يافتهآزمون فرصيه

براي هر يك )  2(و) 1(بدين منظور مدل  : كاري سود خالص و محافظه هنگام بودنروند به .1
  شده ا تعديل  تبيين ضريب   هاي مورد بررسي در اين پژوهش برآورد و تعداد نه از سال

در هر يك از زير ) 1(ضرايب تبيين تعديل شده مدل اي ميانگين رتبه. شده است  استخراج
ها در طول زمان با استفاده از آزمون رتبه  افزايش آن منظورآزمون هاي اول و دوم، بهدوره

 .شده است مقايسه 1اي ويلكاكسون به شرح جدول 
  

  هنگام بودن سودخالص در طول زماننتايج آزمون روند به. 1جدول
 آمارهP آمارهZ  اي ميانگين رتبه  تعداد سال  نام دوره
 5 5.6 دوره اول

0.735- 0.46 
 4.25 4 دوره دوم

% 5تر بوده و سطح خطا از  از مقدار بحراني كوچك Zور كه نشان داده شده، آماره طهمان
  .تر استبزرگ

نيز در هر يك از زير ) 2(و) 1(هاي  اي تفاوت ضرايب تبيين تعديل شده مدلميانگين رتبه
-ها در طول زمان، با استفاده از آزمون رتبه منظور آزمون افزايش آنهاي اول و دوم به دوره

منظور آزمون گفتني است، به. مقايسه شده است 2ل .شرح جدويلكاكسون به اي
طور كلي، ميانگين و  هاي منظور شده در نمونه بهكارانه بودن سودخالص شركت محافظه

براي دو  tهاي با كمك آزمون) 2(و)1(اي ضرايب تبيين تعديل شده مدل ميانگين رتبه
نتايج بيانگر آن بود كه سود خالص . قرار گرفت نمونه مستقل و ويلكاكسون مورد مقايسه

   .كارانه استطور كلي محافظهها بهشركت
  

  كاري سود خالص در طول زمان نتايج آزمون روند محافظه. 2جدول
 آمارهP آمارهZ ايميانگين رتبه تعداد سال نام دوره
 5 5.8 دوره اول

0.98-  0.32 
 4 4 دوره دوم
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تر بوده و سطح خطا از از مقدار بحراني كوچك Zشده است آماره  طور كه نشان داده همان
هنگام سود بنابراين نتايج آزمون بيانگر آن است كه روند انتشار به. تر استبزرگ% 5

هاي پذيرفته عالوه گرچه سود خالص شركتبه. خالص در بازار سرمايه افزايش نيافته است
تر منعكس موقعد را  نسبت به اخبار خوب بهشده در بورس اوراق بهادار تهران اخبار ب

هنگام اخبار بد در طي مدت زمان مورد بررسي در اين پژوهش نمايد اما روند انعكاس به مي
  .بنابراين فرضيه اول پژوهش تأييد نشده است. است افزايش نيافته

هاي هاي بزرگ نسبت به شركتكارانه بودن سود خالص در شركت هنگام و محافظهبه .2
سپس . ها به دو گروه بزرگ و كوچك تقسيم شدند بدين منظور ابتدا شركت :كوچك

هاي مورد بررسي براي هر گروه برآورد وتعداد نه به تفكيك هر يك از سال) 1(مدل 
سپس ميانگين ضرايب تبيين . ضريب تبيين تعديل شده براي هرگروه محاسبه شده است

مونه مستقل و يو من ويتني مورد مقايسه قرار براي دو ن tهاي تعديل شده با كمك آزمون
بوده و نتايج آزمون دوم هم نتايج آزمون اول  3 گرفت كه نتايج آزمون اول به شرح جدول

ها  نيزمورد آزمون قرار گفتني است، فرضيه اول در هر يك از گروه. نمايدرا تأييد مي
و بزرگ در طي زمان  هاي كوچك نتايج بيانگر آن بود كه سود خالص در شركت. گرفت

 . تر نشده استكارانهتر و محافظههنگامبه
  

  هاي بزرگ و كوچكهنگام بودن سود خالص در شركتمقايسه به. 3جدول 

  اندازه
 ميانگين ضرايب
  تبيين تعديل شده

  سطح خطا آمارهT آماره F  درجه آزادي  انحراف استاندارد

 0.11 0.13  بزرگ
16  0.37  0.67-  0.51  

 0.13 0.17  كوچك
% 5تر بوده و سطح خطا از از مقدار بحراني كوچك tطوركه نشان داده شده، آماره  همان
  .تر استبزرگ

هاي بزرگ و كوچك، منظور مقايسه محافظه كارانه بودن سود خالص در شركتبه
در هر يك از دو گروه با ) 2(و)1(ميانگين تفاوت ضرايب تبيين تعديل شده مدل هاي 
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براي دو نمونه مستقل و يو من ويتني مورد مقايسه قرار گرفت كه نتايج  tهاي ونكمك آزم
  .  كندبوده و نتايج آزمونه دوم هم نتايج آزمون اول را تأييد مي 4آزمون اول به شرح جدول 

  
  هاي بزرگ و كوچككاري سود خالص در شركت مقايسه محافظه. 4جدول 

  اندازه
 ضرايبتفاوتميانگين

  تعديل شده تبيين  
 انحراف
  استاندارد

 درجه
  آزادي

Fآماره Tآماره 
  سطح 
  خطا

 0.12 0.18  بزرگ
16  1.14  0.13  0.89  

 0.13 0.17  كوچك
% 5تر بوده و سطح خطا از از مقدار بحراني كوچك tطوركه نشان داده شده، آماره  همان
  .تر استبزرگ

تر و  هنگامهاي بزرگ بهص شركتبنابراين نتايج آزمون بيانگر آن است كه سود خال
هنگام بودن سود در هر چند به. هاي كوچك نيستند تر از سود خالص شركتكارانه محافظه
هاي بزرگ بيشتر است اما اين  هاي كوچك و محافظه كارانه بودن سود در شركت شركت

سي كه بيان هاي سيابنابراين، برخالف فرضيه هزينه. تفاوت از لحاظ آماري معناردار نيستند
هاي مالي خود تر تمايل كمتري به انعكاس سود در صورتهاي بزرگ دارد شركت مي

  .دارند، نتايج پژوهش تأييد كننده اين امر نبوده و فرضيه دوم پژوهش نيز تأييد نشده است
شده توسط سازمان  هاي حسابرسي كارانه بودن سود خالص در شركت هنگام و محافظهبه .3

اوراق  معتمد بورس  حسابرسي  مؤسسات  شده توسط  هاي حسابرسي  حسابرسي و شركت
 :تهران بهادار 

هنگام بودن سود نتايج آزمون به. اين فرضيه نيز مشابه با فرضيه دوم مورد آزمون قرار گرفت
است و نتايج آزمون يو من  5براي دو نمونه مستقل به شرح جدول tبا استفاده از آزمون 
- گفتني است، فرضيه اول در هر يك از گروه. نمايدن اول را تأييد ميويتني هم نتايج آزمو

هاي  نتايج بيانگر آن بود كه سود خالص در شركت. ها نيزمورد آزمون قرار گرفت
توسط مؤسسات  هاي حسابرسي شده  سازمان حسابرسي و شركت حسابرسي شده توسط

  . تر نشده است رانهكا تر و محافظههنگامحسابرسي معتمد بورس در طي زمان به



 1390، تابستان 64، شماره 18بررسيهاي حسابداري و حسابرسي، دوره                                                 14

 

هاي حسابرسي شده توسط سازمان هنگام بودن سود خالص در شركتمقايسه به. 5جدول 
  حسابرسي و مؤسسات حسابرسي معتمد بورس اوراق بهادار تهران

  حسابرس
 ميانگين ضرايب
  تبيين تعديل شده

 انحراف
  استاندارد

 درجه
  آزادي

Fآماره Tسطح خطا آماره  

 0.11 0.17 سازمان حسابرسي
16  0.93  0.09  0.92  

 0.16 0.16 مؤسسات معتمد بورس
% 5تر بوده و سطح خطا از از مقدار بحراني كوچك tطوركه نشان داده شده، آماره  همان
  .تر استبزرگ

در هر ) 2(و)1(هاي  نتايج آزمون مقايسه ميانگين تفاوت ضرايب تبيين تعديل شده مدل
براي دو نمونه مستقل و يو من ويتني مورد مقايسه  tي هاها با كمك آزمونيك از گروه
است و نتايج آزمون دوم هم نتايج آزمون  6نگاره   شرحاول به آزمون  كه نتايج  قرار گرفت

  . نمايد اول را تأييد مي
  

هاي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي كاري سود خالص در شركت مقايسه محافظه. 6جدول
  عتمد بورس اوراق بهادار تهرانو مؤسسات حسابرسي م

  حسابرس
 ميانگين تفاوت ضرايب

  تبيين تعديل شده
 انحراف
  استاندارد

  سطح خطا آمارهT آمارهF  درجه آزادي

 0.15 0.21 سازمان حسابرسي
16  0.14  0.54  0.59  

 0.16 0.17 مؤسسات معتمد بورس
% 5تر بوده و سطح خطا از از مقدار بحراني كوچك tطوركه نشان داده شده، آماره  همان
  تر استبزرگ

كارانه بودن سود خالص هنگام و محافظهبنابراين نتايج آزمون بيانگر آن است تفاوتي در به
هاي حسابرسي شده توسط  هاي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي و شركت شركت

هنگام چند بههر. مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد
هاي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي بيشتر  كارانه بودن سود در شركتو محافظه

بنابراين، فرضيه سوم پژوهش نيز تأييد . است اما اين تفاوت از لحاظ آماري معناردار نيستند
  . نشده است
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 گيرينتيجه

دو ويژگي سود خالص و  عنوانكاري به هنگام بودن و محافظهدر اين پژوهش روند تغيير به
تأثير دو عامل اندازه شركت و اندازه مؤسسه حسابرسي بر روي اين دو ويژگي مورد 

تر اخبار بد در سود نسبت به كاري به معناي شناسايي سريع محافظه. بررسي قرار گرفت
بدين منظور از دو مدل جهت ]. 8[شود اخبار خوب با توجه به جريانات نقدي تعريف مي

مدل اول به بررسي . كاري سود خالص بهره گرفته شد هنگام بودن و محافظههسنجش ب
پرداخت و مدل دوم كه معروف به مدل باسو است، با  رابطه همزمان بين سود و بازده مي

هاي مثبت و منفي نموده و بدين ترتيب استفاده از يك متغير مجازي اقدام به تفكيك بازده
نتايج حاصل . پرداختبد نسبت به اخبار خوب در سود ميبه بررسي سرعت شناسايي اخبار 

- طور كلي محافظهها به هاي پژوهش بيانگر آن بود كه سود خالص شركتاز آزمون فرضيه

اين نتيجه با . ترتر شده و نه محافظه كارانه هنگامكارانه است اما اين سود در طي زمان نه به
تر شدن سود خالص در نيمه دوم قرن كارانه نتايج پژوهش گيولي و هاين مبني بر محافظه

عالوه به. سازگار است) 1388(و با نتايج پژوهش مهراني و همكاران] 14[بيستم ناسازگار 
هاي  تر از سود خالص شركتكارانه تر و محافظههنگامهاي بزرگ به سود خالص شركت

مورد بررسي در اين  تواند دو ويژگيبه بيان ديگر عامل اندازه شركت نمي. كوچك نيستند
، )1978(اين نتيجه با نتايج پژوهش واتس و زيمرمن . پژوهش را تحت تأثير قرار دهد

) 1383(و پورحيدري و همتي ) 2002(، احمد و همكاران )1979(زيمسكي و هاگرمن 
. سازگار است) 2005(ناسازگار و با نتايج پژوهش هاروارد چان، رابرت فاف، آلن رمزي 

ه مؤسسه حسابرسي نيز نمي تواند دو ويژگي مورد بررسي سود در اين در ضمن انداز
هاي حسابرسي شده توسط پژوهش را تحت تأثير قرار دهد و بنابراين سود خالص شركت

هاي حسابرسي شده  تر از سود خالص شركتكارانهتر و محافظههنگامسازمان حسابرسي به
اين نتيجه با نتايج . ر تهران نيستندتوسط موسسات حسابرسي معتمد بورس اوراق بهادا

) 2006(و جينكز و همكاران) 2003(، بالسام و همكاران)2003(هاي كريشنانپژوهش
  .سازگار است) 2005(و لوئس هنوك )1994(ناسازگار و با نتايج پژوهش الم و چانگ 
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 هاي پژوهش محدوديت

و بايد حين تفسير  هايي كه در اجراي پژوهش حاضر وجود داشتهها و مشكلمحدوديت
  :شرح زير هستندهاي پژوهش و تعميم آن مد نظر قرار گيرند، بهيافته

هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با توجه به اينكه نمونه پژوهش از بين شركت .1
هاي نمونه از لحاظ اندازه، صنعت، ساختار مالكيت، نوع  تهران انتخاب شده است و شركت

وم معرف تمام واحدهاي اقتصادي فعال در كشور نيستند، بنابراين طور لزمحصوالت به
 ].8[ها بايد با دقت صورت پذيرد تعميم يافته

بديهي است . است ) 1388-1378(پژوهش حاضردر برگيرنده يك دوره زماني نه ساله  .2
كارانه بودن سود خالص هنگام و محافظهاين بازه زماني براي مطالعه روند تغييرات به

دليل در دسترس نبودن اما متأستفانه به. عنوان دو ويژگي مورد بررسي كوتاه است به
اطالعات مورد نياز براي اين پژوهش خارج از بازه مورد نظر، دوره زماني مورد بررسي 

 .محدودتر شده است
 

  پيشنهادها
 هنگام بودن وبه محوريت با ايران از خارج در كه ايگسترده هايپژوهش به توجه با

  :شودموارد زير پيشنهاد مي ،شده انجام كاريمحافظه
 كارانه بودن سود خالصهنگام بودن و محافظهبررسي رابطه ميان حاكميت شركتي و به .1
-اي حسابرساني كه سرپرستي حسابرسي صورتبررسي رابطه ميان سوابق و تجربه حرفه .2

  كارانه بودن سود خالصظههنگام بودن و محافگيرند با ميزان بههاي مالي را برعهده مي
 مالي، هاي اهرم استقراض، هايهزينه با كاريمحافظه هنگام بودن وبه بين رابطه بررسي .3

-منفعت هايانگيزهدوره تصدي حسابرس،  حسابرسي، هايالزحمه حق شركتي، راهبري

   مديران جويانه
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