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 چکیده

های پذیرفته های نقدی عملیاتی آتی در بین شرکتبینی جریاندر این پژوهش تأثیر کیفیت حسابرسی بر دقت پیش
های اندازه مؤسسه شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. کیفیت حسابرسی با استفاده از معیار

 یپژوهش ها یمشابه با برخگیری شده است.  دازهحسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و دوره تصدی حسابرس ان
های مدل بارث و همکاران ماندههای نقدی عملیاتی نیز با استفاده از باقیبینی جریان، دقت پیشانجام شده یقبل یها
دهد که نشان می 1392تا  1386های شرکت در بین سال 97( برآورد گردیده است. نتایج حاصل از بررسی 2001)

های بینی جریانهای اندازه مؤسسه حسابرسی و تخصص حسابرس در صنعت رابطه مثبت و معناداری با دقت پیشمتغیر
-بینی جریانگردند در حالی که میان دوره تصدی حسابرس و دقت پیشنقدی عملیاتی دارند و سبب افزایش آن می

تواند در دهد که کیفیت حسابرسی مینشان میها های نقدی عملیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. این یافته
 های نقدی عملیاتی آتی تأثیر گذار باشد.بینی جریانکیفیت اطالعات حسابداری و در نتیجه بر دقت پیش

 های نقدی عملیاتیکیفیت حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت ، جریان :یدیکل واژگان
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 مقدمه

 -بهترین سرمایه انتخاب در را آنان که هستند اطالعاتی پی در همواره گذاران،سرمایه

های  تصمیم که مهمی مباحث از یکی رساند. یاری پورتفوی، مناسبترین و گذاری
است. از سویی  حسابداری اطالعات کیفیت دهد،می قرار تأثیر تحت را گذاران سرمایه

شرکتی، های اقتصادی و ادبیات مالی گیری دیگر از موارد با اهمیت در حوزه تصمیم
باشد. اولین و بنیادی ها میها یا به عبارتی تعیین ارزش ذاتی داراییگذاری دارایی ارزش

نقد تنزیل شده است. طبق این  ترین رویکرد برای این منظور، ارزش گذاری جریان
های نقدی مورد انتظار آن دارایی خواهد رویکرد ارزش ذاتی دارایی، ارزش فعلی جریان

های نقدی آتی شرکت برای (. بنابراین پیش بینی دقیق جریان1392کاران،بود )بدری و هم
دهند، ارقام حسابداری های تجربی نشان میران بسیار حائز اهمیت است. پژوهشگذاسرمایه

بینی کنندگی اطالعات حسابداری را به منزله توان ارزش پیش بینی دارند و میتوانایی پیش
 (.1991، 1ت حسابداری پذیرفت )هندریکسن و برداهای کیفی اطالعا یکی از ویژگی

و  خبرها از حصارى در را خود داران سهام و گذاران سرمایه اخیر، هاىسالدر  
-بی این بینند.می گرفتار حسابدارى در قاعده خالف موارد انجام به مربوط هاى آگهی

 متهورانه، حسابدارى چون متعددى اسامی حسابدارى، عرف خالف ها و مواردنظمی

 است خود گرفته به آمیز فریب یا متقلبانه حسابدارى و سود سود، هموارسازى مدیریت

 چنین در مستقل حسابرس به نیاز دلیل همین (. به1389 یگانه و همکاران، )حساس

های حصول ترین ابزارهای مالی، از مهمکند. حسابرسی صورتمی پیدا ضرورت شرایطی
-رود و موجب افزایش قدرت پیشها به شمار میاطالعات مالی شرکتاطمینان از شفافیت 

 ها شرکت در نظارت نوعی شود. درواقع، حسابرسیبینی کنندگی اطالعات حسابداری می
عمل مدیران در گزارشگری مالی است  آزادی کنترل و اطالعاتی تقارن عدم کاهش برای

اطالعات حسابداری با افزایش کیفیت (. بنابراین کیفیت 2008، 2)هانون و همکاران
های نقدی عملیاتی آتی که به پشتوانه این اطالعات یابد  و جریانحسابرسی، افزایش می

تر خواهد شد. برخی مطالعات خارجی از قبیل بروسی و گردد به واقعیت نزدیکبرآورد می
خلی همچون ( و مطالعات دا2010) (،  داس و پاندیت2006) (، فالتح2007) 3همکاران

(، رمضان احمدی و 1389نهر و همکاران) (، نونهال1388نژاد و امیری )یعقوب
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دارند که کیفیت  ( بر این نکته اشاره1391( و پورحیدری و همکاران)1392جمالی)
گذاری، بازده آتی سهام، هایی چون افزایش کارایی سرمایهتواند پیامدحسابرسی، می

بینی سود را داشته باشد. با این وجود یفیت سود و دقت پیشقابلیت اتکای اقالم تعهدی، ک
های نقدی عملیاتی آتی پژوهشی در مورد تأثیر کیفیت حسابرسی بر دقت پیش بینی جریان

است. پژوهش پیش رو، ادبیات مربوط به این حوزه را با بررسی نقش مستقیم  انجام نشده
دهد، تا عملیاتی آتی پوشش میهای نقدی  بینی جریانکیفیت حسابرسی بر دقت پیش

 بتواند ارزش افزوده ای هرچند کوچک در ادبیات حوزه مورد پژوهش داشته باشد.

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بندی و عدم اطمینان مربوط به بینی میزان، زمانی پیشچارچوب نظری حسابداری بر پایه

های (. هیئت تدوین استاندارد1991است )هندریکسن و ون بردا، های نقدی، بنا شده جریان
های نقدی به عنوان یکی ازاهداف اساسی بینی جریانحسابداری مالی با تعیین پیش

اند که استفاده کنندگان، از میان اطالعات گزارشگری مالی، به طور تلویحی فرض کرده
برند ر میهای نقدی مورد انتظار را به کاگزارشگری مالی، الگوی تنزیل جریان تهیه شده

های های تجاری را جریانهای نقدی واحد(. بخش عمده جریان1997، 1)ولک و تیرنی
های نقدی عملیاتی همان سود نقدی دهد. در واقع، جریاننقدی عملیاتی تشکیل می

های های نقدی عملیاتی نسبت به سایر جریانهای تجاری است. جریانعملیاتی واحد
تر است )رین و  تری دارد و ارتباط آن با بازده نیز قوینقدی، ثبات و ماندگاری بیش

های نقدی عملیاتی به بینی جریان(. بر همین اساس پژوهشگران برای پیش2،2006همکاران
های نقدی عملیاتی و ها از جریاناند. در این مدلهای متعددی پرداختهارائه و آزمون مدل

 3بینی استفاده شده است. فینگرتی برای پیشهای متفاوسود عملیاتی سالهای گذشته به شکل
ها چه به تنهایی مورد استفاده قرار گیرند و چه به همراه کند که سود( بیان می1994) 3فینگر

های نقدی آتی هستند. از نظر بینی کننده مهم برای جریانهای نقدی، یک پیشجریان
عملیاتی جاری توانایی های نقدی ( سود جاری نسبت به جریان1998) 4دیچو و همکاران

های نقدی عملیاتی آتی دارند. بر اساس نظر هیئت بینی جریانبهتری در مورد پیش
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های نقدی تاریخی در های حسابداری مالی نیز، سود حسابداری نسبت به جریاناستاندارد
های حسابداری های نقدی عملیاتی آتی برتری دارد )هیات استاندارد بینی جریان پیش
ها نیز این موضوع را تایید کرده است)برای نمونه بارث (.  نتایج اکثر پژوهش1987 ،1مالی

 (. 2009، 3و لورک و ویلینگر 2001، 2و همکاران
های نقدی با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد اهمیت سود در پیش بینی جریان 

مایندگی زیر سوال های نعملیاتی آتی، همواره کیفیت سود حسابداری با مسائل و مشکل
ها افتد. مدیران شرکترود و به دنبال آن مدیریت سود و دستکاری سود بیشتر اتفاق میمی

کنند تا منافع خود را حداکثر ها را دستکاری میبا استفاده از اقالم تعهدی اختیاری سود
دی شود میزان کیفیت اطالعات حسابداری به ویژه سود تعهنمایندکه این موضوع سبب می

کاهش یابد. کیفیت اقالم تعهدی معیار تشخیص ابهام موجود در مورد گردش وجه نقد 
گذاران به معنی نزدیکی سود باشد. کیفیت اقالم تعهدی از نظر سرمایهآتی شرکت می

شود که باشد. بنابراین کیفیت ضعیف اقالم تعهدی باعث میحسابداری به وجه نقد می
 4بینی کنندگی سود کاهش یابد )فرانسیسافته و ارزش پیشمبهم بودن اطالعات افزایش ی

( نشان داد که 1384(. در این راستا پژوهش مشایخی و همکاران )2005و همکاران، 
 کنند .ها از طریق اقالم تعهدی اختیاری اقدام به مدیریت سود میشرکت

تعهدی  های بزرگ از طریق اقالم( نشان دادند که شرکت1384نوروش و همکاران ) 
( نیز نشان دادند 1393نمایند. تاری وردی و هکاران )اقدام به مدیرت سود فرصت طلبانه می

های نقدی بینی جریانکه مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی باعث کاهش دقت پیش
های بورس اوراق بهادار تهران شده است و هدف از انجام عملیاتی آتی در شرکت

های مالی و منافع گیری به سوی تحریف گزارشها جهتمدیریت سود در این شرکت
( معتقدند که سود از طریق اقالم تعهدی 1392طلبانه دارد. احمد پور و شهسواری)فرصت

اختیاری در شرکتهای ورشکسته سبب می شود که قابلیت اطمینان سود کاهش یافته و لذا 
معیارهای کیفیت سود بیشتر  اقالم تعهدی اختیاری در پیش بینی سود های آینده نسبت به

 بکار گرفته شوند.
های نقدی بینی جریانطور که اشاره شد یکی از اهداف گزارشگری سود، پیش همان 

های مالی است. در این راستا افراد به دنبال عملیاتی آتی برای استفاده کنندگان از صورت
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برآورد نماید و در های نقدی عملیاتی آتی را کیفیت سودی هستند که بتواند جریان
صورتی که سود گزارش شده توسط واحد تجاری از کیفیت باالیی برخوردار باشد افراد 

(. در این 1392کنند )تاری وردی و همکاران، گیری از آن استفاده میبیشتری برای تصمیم
های مؤثر در کنترل دستکاری سود از طریق اقالم میان حسابرسی با کیفیت باال یکی از راه

(. نقش حسابرسان مستقل در محدود 1394نیا و میرزائی،باشد )ایزدیتعهدی اختیاری می
کردن اعمال نظرات فرصت طلبانه از سوی مدیریت سبب افزایش کیفیت سود و قابلیت 

( 1998) 1(. بیکر و همکاران1393وردی و همکاران، گردد )تاریاتکای گزارشگری می
ابرسی، قابلیت اتکای گزارشگری را با کاهش خطاهای کنند که کیفیت باالی حسبیان می

( مؤسسه 1992) 2دهد. به نظر دیفوندعمدی و غیر عمدی در سود تاریخی افزایش می
هایی شود و هر قدر میزان حسابتر باعث کاهش مدیریت سود میحسابرسی با کیفیت

مربوط به اقالم  هایها )حسابهای پرداختنی و موجودیهای دریافتنی، حسابنظیر حساب
-تر افزایش میتعهدی اختیاری( بیشتر باشد تقاضا برای نظارت بهتر و حسابرسی با کیفیت

یابد. بنابراین با افزایش کیفیت حسابرسی و اثر بخشی فرآیند حسابرسی، کیفیت اطالعات 
آن  رود به پشتوانه یابد و انتظار میحسابداری به ویژه کیفیت اقالم تعهدی سود افزایش می

 های نقدی عملیاتی آتی نیز افرایش یابد.بینی جریان دقت پیش
یکی از اجزای کیفیت گزارشگری مالی است. منظور از  "کیفیت حسابرسی "مفهوم  

های مالی تا چه اندازه واقعیت اقتصادی کیفیت گزارشگری مالی این است که گزارش
(. عوامل مختلفی همچون 2014، 3دهند )دیفوند و ژانگشرکت را به طور منصفانه نشان می

تجربیات حسابرس، میزان دعاوی حقوقی بر علیه حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی، 
انگیزه کسب شهرت، وجود کمیته حسابرسی در واحد مورد رسیدگی، سابقه مؤسسه 

پیشگان، دوره تصدی حسابرس، حق الزحمه حسابرسی، تخصص حسابرس، بررسی هم
(. در 1392نیا و همکاران، فیت حسابرسی تأثیر گذارند )ایزدیحسابرسی و ... بر کی

پژوهش حاضر از سه معیار اندازه مؤسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و دوره 
ها )اشاره شده در قسمت پیشینه پژوهش( به عنوان تصدی حسابرس که در اکثر پژوهش

 شود که در ادامه تشریحمی اند، استفادهشده های کیفیت حسابرسی در نظرگرفتهمعیار
 شوند. می
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 اندازه مؤسسه حسابرسی
دارد.  اثر حسابرسی کیفیت بر که است هاییویژگی از یکی حسابرسی مؤسسه اندازه 

 کنند، زیرامی ارائه بیشتری کیفیت با را حسابرسی خدمات بزرگتر، های حسابرسی مؤسسه

 دلیل به هاییمؤسسه از طرفی چنین کنند و کسب کار بازار در بهتری شهرت مندندعالقه

 هایآزمون انجام و خود حسابرسان بیشتر  برای آموزش امکانات و منابع به دسترسی

، 1دی آنجلو دهند ) می قرار اختیار در را با کیفیت باالیی حسابرسی خدمات مختلف،
های هایی که تحت مؤسسهاند که شرکت( بر این عقیده2008) 2الیی و گول(. 1981

ها اند اقالم تعهدی کمتری نسبت به سایر شرکتحسابرسی بزرگ و مشهور حسابرسی شده
توان انتظار داشت که با دهند و کیفیت اقالم تعهدی باالتری دارند. در نتیجه میمی نشان

های نقدی عملیاتی بینی جریانافزایش کیفیت اقالم تعهدی و کیفیت سود، دقت پیش
 افزایش یابد.

 

 حسابرس در صنعت تخصص
دهندگان آن ( که از طریق پرسشنامه صورت گرفت و پاسخ2008) 3در پژوهش کند

» س در صنعت بدین گونه تعریف شد: های حسابرسی بودند، تخصص حسابرمؤسسه
تخصص حسابرس در صنعت شامل به وجود آوردن افکار سازنده به منظور کمک )خلق 

های تازه برای ها و یا راهکارفراهم کردن دیدگاه چنینارزش افزوده( به صاحبکاران، هم
شود که صاحبکاران در صنایع مربوط به خود با آن رو به رو برخی از موضوعاتی می

جهت اندازه گیری تخصص حسابرس در صنعت رویکرد سهم بازار و رویکرد «. وندش می
ار استفاده ها برای سنجش این معیسهم پورتفو دو روشی هستند که در اغلب پژوهش

 که کنند حسابرسانی(، بیان می2004) 4(. دان و مایهی1389شوند )اعتمادی و همکاران،  می

 با و برخورد شناسایی در بیشتر توانایی داشتن دلیل به دارند، تخصص نظر مورد صنعت در

 افزون بر. دهند انجام بیشتری کیفیت با را حسابرسی توانندمی صنعت، آن ویژه مشکالت

دلیل  به کند، کسب خاصی صنعت در بیشتری تجربه حسابرسی مؤسسه هرچه این،
 پیدا برتر کیفیت با حسابرسی خدمات ارائه به بیشتری عالقه شهرت، حسن افزایش

                                                                                                                   
1. DeAngelo  
2. Lai and Gul 
3. Kend 
4. Dunn and Mayhew 
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( معتقد است که صاحبکارانی که از حسابرس متخصص صنعت 2003) 1کند. کریشنان می
اختیاری بیشتری دارند که به معنای داشتن کنند نسبت به سایرین اقالم تعهدی استفاده نمی

های نقدی بینی جریانتواند دقت پیشباشد و میها میتر برای آنکیفیت سود پایین
 عملیاتی آتی را کاهش دهد. 

 

 حسابرس تصدی دوره
از  دارد. وجود دیدگاه دو حسابرسی، کیفیت بر حسابرس انتخاب تداوم تأثیر مورد در

 موجب حسابرس، و کار صاحب میان بلندمدت رابطه که است این بر یک سو اعتقاد

 حسابرسی کیفیت و حسابرس استقالل به نزدیکی این و آنان شده ازحد بیش نزدیکی

حسابرس  رابطه اولیه هایسال در حسابرسی هایمشکل به رساند. دیدگاه دیگر می آسیب
 نوع چون مواردی با دقیق آشنایی نداشتن کند. بر این اساس،می اشاره کار با صاحب

این  بر افزون رسیدگی، مورد شرکت کنترل داخلی ساختار و حسابداری سیستم عملیات،
 نیافتن دست احتمال بر ممکن است شود،می حسابرسی هایهزینه افزایش موجب که

(. بنابراین، در صورت 2005، 2بیفزاید )کمران اساسی هایتخلف و ها اشتباه به حسابرس
های احتمالی اطالعات حسابداری به آسانی کشف و این حسابرس، اشتباه تداوم انتخاب

بینی این عمل، موجب افزایش کیفیت اطالعات حسابداری و درنتیجه افزایش توان پیش
اند که سطح ( بر این عقیده2004) 3( و چانگ2006شود. کیم و همکاران )اطالعات می

ها ا اعمال هر گونه یابد. به اعتقاد آنهش میاقالم تعهدی اختیاری در پی تغییر حسابرس کا
بخشد. مایرز و محدودیت بر روابط حسابرس و صاحبکار، کیفیت حسابرسی را بهبود می

( نیز معتقد است که با طوالنی شدن همکاری حسابرس با صاحبکار، 2003) 4همکاران
ر روابط بلند یابد، به عبارت دیگپراکندگی در توزیع اقالم تعهدی اختیاری کاهش می

تواند به اعمال قدرت از سوی حسابرسان منجر شود تا بدین وسیله دستکاری اقالم مدت می
-بینی جریانرود دقت پیشتعهدی توسط مدیریت کاهش یابد که در نتیجه آن انتظار می

 های نقدی عملیاتی آتی کاهش یابد. 

 

                                                                                                                   
1. Krishnan 
2. Cameran  
3. Chung  
4. Myers et al   
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 پیشینه پژوهش
های حسابرسی بزرگ با اثربخشی مؤسسه(  دریافتندکه تفاوت 2003) 1کیم و همکاران

ها و حسابرسان در های حسابرسی کوچک، از تضاد بین انگیزه مدیران شرکتمؤسسه
های حسابرسی بزرگ در پیشگیری از دستکاری  گیرد و مؤسسه گزارشگری نشأت می

سود، نسبت به مؤسسه های کوچک اثربخشی بیشتری دارند که خود موجب افزایش 
بینی کنندگی اطالعات شود. از این رو، توانایی پیشحسابداری می کیفیت اطالعات

 (  نشان داد2006یابد. همچنین فالتح )حسابداری برای جریان نقد عملیاتی آتی افزایش می

 در حسابرس تخصص و افزایش شناخت موجب حسابرس، تصدی دوره بودن باال که

شد. لی و  خواهد حسابرسیکیفیت  سطح رفتن باال موجب و شده کار صاحب صنعت
دقت  با معناداری و مثبت رابطه باالتر، حسابرسی با کیفیت ( نشان دادند2007) 2رودن
 مشهور حسابرسی هایمؤسسه که داشت انتظار توانمی دارد. بنابراین، سود بینیپیش

 کنند. ترغیب سود تردقیق هایبینیپیش ارائه به را ها)بزرگ( شرکت
( در پژوهشی خود به این نتیجه رسیدند، بازده عملیاتی مربوط به 2008) 3چمبرز و پاین 

های حسابرسی اقالم تعهدی غیرعادی با کیفیت حسابرسی رابطه منفی دارد. بنابراین مؤسسه
( در 2010) 4کنند. جردن و همکاراندر فرایند گزارشگری مالی نقش کلیدی ایفا می

ود برای دستیابی به سود مورد نظر، به این نتیجه بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر مدیریت س
مؤسسه بزرگ حسابرسی کمتر اقدام به جهت دهی سود به  4دست یافتند که صاحبکاران 
 کنند.سمت دستیابی به سود مبنا می

( به بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و اقالم تعهدی 2013) 5هامز و همکاران 
گیری کیفیت ها برای اندازهری باال پرداختند، آنگذاهای با ارزش اختیاری در شرکت

حسابرسی از چهار معیار اندازه مؤسسه، تخصص حسابرس در صنعت، طول دوره تصدی 
طوالنی و حسابرس متخصص در صنعت با طول دوره تصدی طوالنی استفاده کردند. نتایج 

سی ارتباطی دهد که میان اقالم تعهدی اختیاری و کیفیت حسابراین پژوهش نشان می
 یابد.گذاری باال شدت این رابطه کاهش میهای با ارزشمعکوس برقرار است و در شرکت

(، عوامل تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی را مورد بررسی قرار 1383زاده و آقایی )مجتهد

                                                                                                                   
1. Kim et al 
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4. Jordan et al 
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های آموزشی ضمن کار و داشتن تخصص در ها معیارهایی چون، سطح دوره دادند. آن
شهرت صاحب کار و برخی موارد دیگر از جمله عوامل تأثیرگذار بر کار صنعت، اعتبار و 

( در پژوهش خود 1387دانند. ابراهیمی کردلر و سیدی ) حسابرسی و کیفیت آن می
شود،   دریافتند که اندازه مؤسسه حسابرسی باعث کاهش سطح اقالم تعهدی اختیاری می

داری بین اقالم به تفاوت معنی (1389این در حالی است که حساس یگانه و همکاران )
های حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی )به عنوان مؤسسه تعهدی اختیاری شرکت

بزرگ( و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ) به عنوان مؤسسات غیر بزرگ( 
 دست نیافتند.

را بینی سود (، رابطه بین کیفیت حسابرسی و پیش1388علوی طبری و همکاران ) 
دهد کیفیت حسابرسی، که بر اساس اندازه ها نشان میبررسی نمودند. نتایج تحقیق آن

تر سود رابطه بینی دقیقشود، با پیشحسابرس و تخصص حسابرس در صنعت تعیین می
( نیز رابطة بین کیفیت حسابرسی و کیفیت اقالم 1389نهر و همکاران )مستقیم دارد. نونهال

هایی که حسابرسی آنها را حسابرسانی قرار داده و دریافتند شرکتتعهدی را مورد بررسی 
هایی که حسابرسی آنها به دست اند، در مقایسه با شرکتبا کیفیت باالتر انجام داده

تر انجام شده است، دارای ضریب پایداری اقالم تعهدی هایی با کیفیت پایینحسابرس
 تعهدی باالیی دارند.بیشتری بوده و در نتیجه قابلیت اتکای اقالم 

های نقدینگی، جریان نقدی و حسابداری ( کاربرد نسبت1389آقایی و شاکری ) 
بینی جریان نقدی عملیاتی آتی را بررسی نمودند. نتایج این پژوهش نشان  تعهدی در پیش

بینی بهتری نسبت به مدل دهد که مدل جریان نقدی و اجزای تعهدی سود، توان پیشمی
بینی جریان نقد آتی را های نقدینگی توان پیش اند نسبت چنین نتایج نشان دادهسود دارد. هم

های نقدی عملیاتی بینی جریان(،  تدوین مدل بهینه پیش1389ندارند. مهدوی و صابری )
-ها نشان میهای بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمودند. نتایج آنآتی را در شرکت

های نقدی را  بینی جریانی نقدی و تعهدی، توانایی پیشدهد که تفکیک سود به اجزا
دهد. همچنین، مدل تفکیک سود به شش جزء نقدی و تعهدی، بهترین مدل افزایش می

 باشد.های نقدی عملیاتی آتی میبینی جریانبرای پیش
( با مالک قراردادن دوره تصدی حسابرس به عنوان شاخصی 1390کرمی و همکاران ) 

حسابرسی به بررسی رابطه آن با مدیریت سود پرداختند. در این پژوهش ابتدا برای کیفیت 
پذیری در رابطه میان دوره تصدی و قدر مطلق اقالم تعهدی اختیاری به عنوان انعطاف
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مدیریت سود مورد آزمون قرار گرفته است که نتایج آن نشان داد با افزایش دوره تصدی 
یابد. ستفاده از اقالم تعهدی اختیاری افزایش میحسابرس، انعطاف پذیری مدیریت در ا

سپس در بررسی رابطه میان دوره تصدی و سطح اقالم تعهدی اختیاری، نتایج رابطه منفی و 
دهد و بیانگر این ادعاست که مدیریت از انعطاف پذیری به وجودآمده معنادار را نشان می

 کند.در جهت منفی استفاده می
( در پژوهشی رابطه تخصص حسابرس در صنعت و 1391ی )آقایی و ناظمی اردکان 

ها از رویکرد سهم بازار به منظور مدیریت اقالم تعهدی اختیاری را بررسی نمودند. آن
هایی تعیین حسابرس متخصص صنعت استفاده کردند. نتایج آن پژوهش نشان داد شرکت

هدی اختیاری ها متخصص صنعت است، دارای سطح مدیریت اقالم تعکه حسابرس آن
( به بررسی ارتباط کیفیت حسابرسی با 1391باشند. پورحیدری و همکاران )تر میپایین

ها بیانگر آن است های آنگذاران پرداختند. یافتهبینی سود از دیدگاه سرمایهتوانایی پیش
 گرفته قرار رسیدگی مورد حسابرسی سازمان توسط هاشرکت مالی زمانی که صورتهای

 نتایج این این حال، با هستند. آینده بهتر سودهای بینیپیش به قادر گذارانسرمایه است،

 ندارد. کاربرد قابلیت شرکتهای زیان ده در
های نقدی بینی جریان( نقش اقالم تعهدی در پیش1392جبارزاده کنگرلویی و دهقان ) 

های تعهدی به مدل جریانها نشان داد که افزودن اقالم آتی را بررسی نمودند. نتایج آن
های نقدی آتی را افزایش داده و همچنین قدرت بینی جریاننقدی جاری، قدرت پیش

های نقدی آتی، در شرایط وجود بینی جریانتوضیحی اقالم تعهدی حسابداری در پیش
( تأثیر مدیریت 1393یابد. تاری وردی و همکاران )دستکاری اقالم حسابداری، کاهش می

ها برای دقت های نقدی عملیاتی آتی را بررسی نمودند. آنبینی جریاندقت پیشسود بر 
های نقدی عملیاتی آتی از طریق اجزای سود عملیاتی از مدل تعدیل شده بینی جریانپیش

( استفاده نمودند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که مدیریت سود 2001بارث و همکاران )
شود  های نقدی عملیاتی آتی میبینی جریاناهش دقت پیشاز طریق اقالم تعهدی باعث ک

طلبانه های مالی و منافع فرصت گیری به سمت تحریف گزارشو انجام مدیریت سود جهت
 دارد.
گذاری باالی سهام بر رابطه بین کیفیت ( تأثیر ارزش1394نیا و میرزائی )ایزدی 

های اندازه مؤسسه از متغیرحسابرسی و اقالم تعهدی اختیاری را بررسی نمودند و 
حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و حسابرس متخصص در 
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های کیفیت حسابرسی استفاده کردند. نتایج  صنعت با طول دوره تصدی باال به عنوان معیار
این پژوهش نشان داد که میزان اثر منفی کیفیت حسابرسی بر اقالم تعهدی اختیاری در بین 

 یابد.  گذاری باالی سهام کاهش میهای با ارزشتشرک

 

 های پژوهشفرضیه
با توجه به  مطالب بیان شده در بخش مبانی نظری و پیشینه و در جهت دستیابی به اهداف 

 شود: های پژوهش به صورت زیر تدوین میپژوهش فرضیه
عملیاتی های نقدی بینی جریانفرضیه اول: بین تخصص مؤسسه حسابرسی و دقت پیش

 آتی، رابطه معناداری وجود دارد.
های نقدی عملیاتی آتی، بینی جریانفرضیه دوم: بین اندازه مؤسسه حسابرسی و دقت پیش

 رابطه معناداری وجود دارد.
های نقدی عملیاتی بینی جریانفرضیه سوم: بین تداوم دوره تصدی حسابرس و دقت پیش

 آتی، رابطه معنادارای وجود دارد.

 

 پژوهش روش
 همبستگی است. با نوع از روش، و ماهیت براساس و توصیفی نوع رو از پیش پژوهش

 مورد گذاران سرمایه تصمیم گیری فرایند در تواندمی حاضر پژوهش کهاین به توجه

 رود. می شمار به کاربردی هایپژوهش نوع از گیرد، استفاده قرار
کتاب ها و مجله های تخصصی فارسی و در این پژوهش برای تدوین مبانی نظری، از   

 بورس شرکت رسمی آن، پایگاه های داده گردآوری برای التین استفاده شده است و

آورد نوین استفاده بورسی و نرم افزار ره هایشرکت های مالی بهادار تهران، صورت اوراق
 و بندیجمع برای آماری داده های آوری جمع از پس مرحله این شده است. در
 Eviews افزار نرم از هاداده و تحلیل تجزیه برای و اکسل افزارنرم از نیاز، محاسبات مورد

 استفاده گردیده است.  8نسخه  
جامعة آماری این پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،  

 دسترس در هایداده کل از نمونه انتخاب برای که هستند 1392تا  1386های  بین سال

 شرکت گیرینمونه در توانستندمی که هاییشرکت تمام اول، گام شده است. در استفاده

 واجد که هاییشرکت موجود، هایشرکت کلیه بین از دوم گام شدند. در انتخاب کنند
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 برای مانده باقی هایشرکت درنهایت و شده اند، حذفنبوده زیر شرایط از یک هر

  :اندشده انتخاب هاآزمون فرضیه
  اسفند ماه باشد. 29سال مالی شرکت منتهی به 
 ها و لیزینگ( نباشد. ها، سرمایه گذاریگری مالی )بانکهای واسطهجزء شرکت

ها دستکاری سود از طریق اقالم تعهدی اختیاری کمتر در این گونه شرکت
ها انجام ها و سایر روشگذاریگیرد و بیشتر از طریق فروش سرمایهصورت می

 (.1393شود )تاری وردی و همکاران، می

 های مورد بررسی موجود باشد.های مورد نیاز پژوهش برای شرکتکلیه داده 

 .معامالت سهام شرکت بیش از یک ماه در بورس اوراق بهادار متوقف نباشد 

 تغییر سال مالی نداده باشد. 1392تا  1386های شرکت طی سال 

نمونه  هایشرکت تهران، بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 97در نهایت تعداد 
 دادند.  تشکیل را این پژوهش

 

 های پژوهشمدل و متغیر
 شده برآورد (1مدل ) پژوهش، هایفرضیه آزمون منظور به مشاهدات، گردآوری از پس

 :است
تخصص  SPECهای نقدی عملیاتی آتی، بینی جریاندقت پیش CFOFAکه در آن 

اندازه  AUDITSIZEدوره تصدی حسابرس،  TENUREمؤسسه حسابرسی در صنعت، 
 باشند. شاخص رشد می MTBاندازه شرکت و  FIRMSIZEمؤسسه حسابرسی،  

 

 متغیر وابسته 
در این پژوهش از مدل  :(CFOFA)های نقدی عملیاتی آتیبینی جریاندقت پیش

های نقدی عملیاتی آتی استفاده بینی جریان( برای تعیین دقت پیش2001بارث و همکاران )
( این مدل را 1389( و مهدوی و صابری )1393شود. همچنین تاری وردی و همکاران) می

های بورس های نقدی عملیاتی در میان شرکتبینی جریان برای پیش به عنوان مدل برتر

= 𝐶𝐹𝑂𝐹𝐴𝑡 (1مدل   𝛾0𝑆𝑃𝐸𝐶𝑖𝑡 + 𝛾1𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛾2𝐴𝑈𝐷𝐼𝑇𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡
+ 𝛾3𝐹𝐼𝑅𝑀𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛾4𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡 + 𝜀𝑡 
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 باشد: اند. مدل مذکور به شرح زیر میاوراق بهادار تهران در پژوهش خود استفاده نموده

تغییر  t ،∆ARitدر سال  iجریان نقدی حاصل از عملیات برای شرکت  CFOitکه در آن 
های تغییر در حساب APit∆ها، تغییر در موجودی INVit∆های دریافتنی،   در حساب

های ثابت مشهود و نامشهود هزینه استهالک دارایی DEPRitهای معوق،  پرداختنی و بدهی
 ،OTHERit ( محاسبه می1خالص سایر اقالم تعهدی است که طبق رابطه ) :شود 

OPit های ابتدای دوره ( با استفاده از دارایی2های مدل )سود عملیاتی است. همچنین متغیر
 اند.همگن شده

-های نقدی عملیاتی آتی، قدر مطلق پسماندبینی جریانگیری دقت پیشمعیار تجربی اندازه

𝐶𝐹𝑂𝐹𝐴( یعنی 2) های مدل = |𝜀𝑖𝑡| های نقدی ها عدم ارتباط جریانباشد. این پسماندمی
ها کمتر کند. هر قدر اندازه پسماندهای عملیاتی جاری را منعکس می عملیاتی آتی با سود

 باشد. های نقدی عملیاتی آتی می بینی جریان قت پیشگر باالتر بودن دباشد، نشان

 

 های مستقلمتغیر

 موهومی متغیر یک حسابرسی مؤسسه اندازه (AUDITSIZE):اندازه مؤسسه حسابرسی

 عدد باشد، گرفته قرار رسیدگی مورد حسابرسی سازمان سوی شرکت از اگر که است

 (.1389یگانه و همکاران، پذیرد ) حساس صفر را می عدد صورت این غیر در یک و

در این پژوهش از سهم بازار به عنوان شاخصی  :(SPEC)تخصص حسابرس در صنعت 
گیری تخصص حسابرس درصنعت استفاده شده است. هر چه سهم بازار  برای اندازه

ی آن نسبت به دیگر رقبا بیشتر ی حسابرسی بیشتر باشد، تخصص صنعت و تجربهمؤسسه
های تمام صاحبکاران یک مؤسسه حسابرسی مجموع دارایی هاست. سهم بازار مؤسس

کاران در این های صاحبحسابرسی خاص در یک صنعت خاص تقسیم بر مجموع دارایی
؛ اعتمادی و همکاران، 2013، 1)سان و لیو: صنعت است و فرمول آن به شرح زیر است

1388) 

                                                                                                                   
1. Sun and Liu 

 مدل

2) 
𝐶𝐹𝑂𝑖,𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽1𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 + 𝛽2∆𝐴𝑅𝑖𝑡 + 𝛽3∆𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + 𝛽4∆𝐴𝑃𝑖𝑡

+ 𝛽5𝐷𝐸𝑃𝑅𝑖𝑡 + 𝛽6𝑂𝑇𝐻𝐸𝑅𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

𝑂𝑃𝑖𝑡 (1رابطه  − (𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 + ∆𝐴𝑅𝑖𝑡 + ∆𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + ∆𝐴𝑃𝑖𝑡 + 𝐷𝐸𝑃𝑅𝑖𝑡) 
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مجموع  TAام؛ kام در صنعت iی حسابرسی سهم بازار مؤسسه MSikکه در آن،  
نماد  kکار؛ نماد شرکت صاحب jی حسابرسی؛ نماد مؤسسه iکاران؛  های صاحب  دارایی

ام و k ام در صنعت  iی حسابرسی کاران مؤسسهنماد تعداد صاحب Jikصنعت مورد نظر؛ 
Ik  نماد تعداد موسسات حسابرسی در صنعتk( و 2013. با پیروی از سان و لیو )ام است

(، مؤسساتی در این تحقیق به عنوان متخصص صنعت در نظر 1388اعتمادی و همکاران )
 شوند که سهم بازارشان بر اساس معادله زیر برقرار باشد:گرفته می

ام است. بنابراین، اگر شرکت kهای موجود در صنعت تعداد شرکت NKکه در آن،  
، در غیر این SPEC=1توسط مؤسسه حسابرسی متخصص صنعت حسابرسی شده باشد 

 صورت صفر خواهد بود.
( بر این باورند که تداوم انتخاب 1997) 1میزر: (TENURE)دوره تصدی حسابرس

های پیاپی است که یک حسابرس مسئولیت حسابرسی یک شرکت را حسابرس، تعداد سال
عهده می گیرد. برای گردآوری اطالعات تداوم انتخاب حسابرس، از گزارشهای بر

ها از سال ها استفاده می شود. با توجه به در دسترس بودن این گزارش حسابرسی شرکت
 .است شده انتخاب پایه سال منزله به سال این 1376

 

 متغیرهای کنترلی
های شرکت دفتری جمع داراییبرابر با لگاریتم  ارزش  :(FIRMSIZE)اندازه شرکت

 باشد.می
برابر نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری  :(MTB)شاخص رشد

 باشد.حقوق صاحبان سهام می

 

 های پژوهشیافته
                                                                                                                   
1. Moizer 

 (2رابطه
MSik =

∑ TAijk
Jik
j=1

∑ ∑ TAijk
Jik
j=1

Ik
i=1

 

 (3رابطه 
MSik >

1

NK
∗ 1.2 
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 آمار توصیفی
 در شده، مهم متغیرهای محاسبه خصوصیات از کلی نمایی قراردادن اختیار در برای

 انحراف میانه، میانگین، شامل متغیرها، این توصیفی آمار مفاهیم از ( برخی1جدول )

 اند. حداقل و حداکثر مشاهدات درج شده معیار،

 های توصیفی متغیرهای پژوهشآماره (1جدول)

 انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین نماد هامتغیر

هایبینیجریانپیشدقت
نقدیعملیاتیآتی

 
CFOFA


065/0



061/0


227/0


000/0


048/0

 AUDITاندازهمؤسسهحسابرسی
SIZE213/0000/00000/1000/0410/0

SPEC390/0000/0000/1000/0489/0تخصصحسابرس

TENUR786/3000/3000/9000/1464/2دورهتصدیحسابرس

 FIRMاندازهشرکت
SIZE 

336/13462/13209/15337/11826/0

MTB524/2931/1571/8467/0816/1شاخصرشد

 
است. میانگین و میانه تخصص صنعت  061/0و  065/0بینی میانگین و میانه متغیر دقت پیش

است و نشان  78/3و صفر است. میانگین دوره تصدی حسابرس  39/0حسابرس برابر 
اند. از ندادهسال حسابرس خود را تغییر  4ها مورد بررسی تقریبا برای دهد بیشتر شرکت می
باشد جا که متغیر اندازه مؤسسه حسابرسی یک متغیر موهومی )صفر و یکی( میآن

های میانگین و میانه برای آن معنایی نداشته و ارائه نشده اند. به طور کلی نزدیک  آماره
های پژوهش از توزیع نرمالی دهد که دادهها نشان میبودن میانگین و میانه متغیر

 برخوردارند.

 

 آمار استنباطی
 های نقدی عملیاتی آتیبینی جریانبرآورد دقت پیش

 2های نقدی عملیاتی آتی )متغیر وابسته( مدل بینی جریانابتدا برای محاسبه دقت پیش
های بینی برای آزمون فرضیههای آن به عنوان معیار دقت پیشماندهاست و باقی برآورد شده
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 .شود ( مشاهده می2در جدول) 2رآورد مدل است. نتایج ب پژوهش استفاده شده

 های نقدی عملیاتی آتیبینی جریانبرای تعیین دقت پیش 2برآورد مدل  (2جدول)

 VIF معناداری تی استیودنت ضریب هامتغیر

001/0057/0954/0064/1عرضازمبدأ

CFO 
*525/0327/8000/0189/1

∆AR 
*309/0639/3000/0292/1

∆INV*389/0921/3000/0089/1

∆AP 
*545/0242/5000/0080/1

DEPR 813/0124/1262/007/1

OTHER 
*380/0098/4000/0062/1

 درصد32/42ضریبتعیینتعدیلشدهدرصد90/48ضریبتعیین
(00/0)73/6*آمارهفیشر)معناداری(27/2واتسون-دوربین

(27/0)20/1پاگان)معناداری(-آمارهبروش(08/0)06/2آمارهچاو)معناداری(

 درصد 1* معناداری در سطح 
 

( نشان 20/1) 2پاگان-( و بروش06/2) 1های چاو( معنادار نبودن آماره2با توجه به جدول )
های های ترکیبی به ترتیب  بر رویکرددهد برای برآورد مدل مذکور رویکرد داده می
های دهد ضریب متغیرارجحیت دارد. همچنین نتایج نشان می 4و تصادفی 3های ثابت اثر

(، تغییرمانده 309/0های دریافتنی )(، تغییرمانده حساب525/0های نقدی عملیاتی)جریان
( و سایر اقالم 545/0های پرداختنی )(، تغییرمانده حساب389/0مواد و کاال ) موجودی
نیز  5مقادیر آماره عامل تورم واریانس درصد معنادارند. 1( همگی در سطح 380/0تعهدی )
عامل زمانی که مقدار آماره ندارند.   6خطیهای مستقل با هم مشکل هم دهد متغیر نشان می

نیز ذکر شده است( باشد،  10)در برخی دیگر از منابع عدد  5کمتر از  تورم واریانس
د )افالطونی، شواهدی از وجود همخطی چندگانه بین متغیرهای مستقل مدل وجود ندار

درصد بیانگر معناداری کل مدل است.  1( در سطح 01/3معناداری آماره فیشر )(. 1392
درصد  42های مستقل حدود دهد متغیرنشان می 7شدهضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل

                                                                                                                   
1.Chow test 
2. Breusch-Pagan test 
3.Fixed effects 
4.Random effects 
5. Variance Inflation Factor (VIF) 
6. Multicolinearity 
7. Adjusted R-squared 
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( نیز نشان 920/1) 1واتسون -ه دوربینکنند. مقدار آمار از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می
های نقدی عملیاتی بینی جریاندهنده دقت پیش ( که نشان2های مدل )مانده دهد باقیمی

آتی هستند، خود همبستگی سریالی ندارند. لذا نتایج بدست آمده کاذب نیست و برای 
 توان بدان اتکا نمود.محاسبه متغیر وابسته در این پژوهش، می

 

 هانتایج حاصل از آزمون فرضیه
( 3( برآورد گردیده که نتایج آن در جدول )1ه فرضیه پژوهش مدل )برای آزمون هر س

( 30/105پاگان ) -( و بروش48/1های چاو )ارائه شده است. با توجه به معنادار بودن آماره
های ثابت و تصادفی  های اثردهد برای برآورد مدل مذکور به ترتیب رویکرد نشان می

دهد ( نشان می51/19) 2آماره آزمون هاسمن های ترکیبی ارجحیت دارند ورویکرد داده
( 1) های تصادفی ارجحیت دارد. نتایج برآورد مدلهای ثابت بر رویکرد اثرکه رویکرد اثر

 شود.  ( مشاهده می3با رویکرد اثرات ثابت در جدول)

 های اول، دوم و سومبرای آزمون فرضیه 1برآورد مدل  (3جدول)

 VIF معناداری تی استیودنت ضریب هامتغیر

217/1599/23000/0002/1*عرضازمبدأ

SPEC 
**109/0096/2040/0108/1

TENURE**015/0-074/2041/0068/1

AUDITSIZE 
**084/0123/2034/0005/1

FIRMSIZE 
*310/7722/2007/0260/1

MTB 
*009/0-059/5-000/0003/1

(00/0)81/2*آمارهفیشر)معناداری( درصد99/37ضریبتعیینتعدیلشده

(00/0)51/19* آمارههاسمن45/2واتسون-دوربین

(00/0)30/105*پاگان)معناداری(-آمارهبروش(02/0)48/1**آمارهچاو)معناداری(

   

 درصد 5درصد. ** معناداری در سطح  1*معناداری در سطح 

(، دوره 109/0دهد که  ضریب متغیرهای تخصص حسابرس در صنعت ) نتایج نشان می
درصد معنادارند و  5( و اندازه حسابرس همگی در سطح -015/0تصدی حسابرس )

                                                                                                                   
1. Durbin-Watson 
2. Hausman Test 
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( و ارزش بازار به ارزش دفتری 310/7(، اندازه شرکت )217/1های عرض از مبدأ )ضریب
مقدار شاخص عامل تورم واریانس نیز نشان  درصد معنادار هستند. 1( نیز در سطح -009/0)

دهد که متغیرهای مستقل با هم مشکل همخطی شدید ندارند. معناداری آماره فیشر  می
دهنده معناداری کلی مدل برآورد شده است. مقدار آماره درصد نشان 1( در سطح 81/2)

ه اول در ( حاکی از عدم وجود مشکل خودهمبستگی سریالی مرتب45/2دوربین واتسون )
اجزای اخالل مدل برآورد شده است. لذا نتایج مدل برآورد شده کاذب نیست و برای 

های اول و دوم و سوم )در حالت رابطه خطی(، قابل اتکاست. ضریب تعیین آزمون فرضیه
درصد از تغییرات متغیر وابسته  38دهد که متغیرهای مستقل حدود  شده نیز نشان می تعدیل

 یند.نما را تبیین می

دهد که تخصص مثبت و معنادار بودن ضریب تخصص حسابرس در صنعت نشان می 
های نقدی عملیاتی آتی رابطه مثبت و بینی جریانحسابرس در صنعت با دقت پیش
هایی که از سوی حسابرسان  متخصص درصنعت  معناداری دارد. در نتیجه شرکت

ها با مقادیر واقعی انحراف نی شده آنبی  های نقدی عملیاتی پیششوند، جریانحسابرسی می
کمتری دارد. بنابراین وجود حسابرسان متخصص در افزایش کیفیت گزارشگری مالی و 

های نقدی عملیاتی نقش مهمی ایفا می کند. این موضوع بینی جریانافزایش دقت پیش
 بیانگر عدم رد فرضیه اول پژوهش است.  

غیر اندازه مؤسسه حسابرسی بیانگر آن است که همچنین مثبت و معنادار بودن ضریب مت 
های نقدی عملیاتی آتی رابطه مثبت و بینی جریانبین اندازه مؤسسه حسابرسی با دقت پیش
های بزرگ حسابرسی هایی که از سوی مؤسسهمعناداری وجود دارد. در نتیجه شرکت

واقعی انحراف کمتری ها با مقادیر بینی شده آنهای نقدی عملیاتی پیششوند، جریان می
دارد.آنان معتقد هستند که مؤسسه های حسابرسی بزرگ، به دلیل حفظ حسن شهرت 

شوند که در خود، موجب کاهش ریسک اطالعاتی و افزایش کیفیت گزارشگری می
های نقدی عملیاتی آتی و صحت آن اطمینان پیدا گذاران نسبت به جریاننتیجه، سرمایه

 نگر عدم رد فرضیه دوم پژوهش است.  کنند. این موضوع بیامی
( منفی و معنادار بودن ضریب دوره تصدی حسابرس 3از سویی دیگر با توجه به جدول) 

های نقدی عملیاتی آتی بینی جریاندهدکه بین دوره تصدی حسابرس بادقت پیش می نشان 
حسابرسی، دقت  کند که با افزایش تداومرابطه منفی و معناداری وجود دارد. نتایج بیان می

یابد. بنابراین بر اساس دیدگاه اول تداوم های نقدی عملیاتی کاهش میپیش بینی جریان
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حسابرس، رابطه بلندمدت میان صاحبکار و حسابرس، موجب نزدیکی بیش از حد آنان 
شده و این نزدیکی، به استقالل حسابرس آسیب رسانده و موجب کاهش کیفیت حسابرسی 

بینی کنندگی اطالعات حسابداری برای آن، کاهش قدرت پیش شده است که نتیجه
های نقدی عملیاتی آتی است. مثبت بودن ضریب اندازه شرکت و منفی بودن جریان

ترتیب رابطه مستقیم و معکوس با دقت ضریب نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری،  به
 دهند.میرا نشان های نقدی عملیاتی بینی جریان پیش

 

 گیری نتیجه
های نقدی عملیاتی مورد انتظار به بینی جریانسود حسابداری از ارقام با اهمیت در پیش

رود. با افزایش تضاد منافع میان مدیران و مالکان و بروز مسائل نمایندگی، کیفیت شمار می
ها با استفاده از اقالم تعهدی اختیاری، رود. مدیران شرکتسود حسابداری زیر سوال می

شود کنند تا منافع خود را حداکثر نمایند. این موضوع سبب میرا دستکاری می هاسود
میزان کیفیت اطالعات حسابداری، به ویژه سود تعهدی کاهش یابد. در این میان نقش 
حسابرسان مستقل در محدود کردن اعمال نظرات فرصت طلبانه از سوی مدیریت سبب 

گردد. بنابراین با افزایش کیفیت ری میافزایش کیفیت سود و قابلیت اتکای گزارشگ
یابد و حسابرسی، کیفیت اطالعات حسابداری به ویژه کیفیت اقالم تعهدی سود افزایش می

های نقدی عملیاتی آتی نیز افرایش یابد. بینی جریانرود به پشتوانه آن دقت پیش انتظار می
ه معیار تخصص حسابرس در بر همین اساس در این پژوهش تالش گردید تا با استفاده از س

صنعت، اندازه مؤسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس، اثر مستقیم کیفیت حسابرسی بر 
های نقدی عملیاتی آتی بررسی گردد. نتایج حاصل شده حاکی از بینی جریاندقت پیش

های حسابرسی بزرگ، به دلیل برخورداری از منابع، امکانات و شهرت این است که مؤسسه
دهند و در نتیجه کیفیت اطالعات  بیشتر، خدمات حسابرسی را با کیفیت بیشتری انجام می

یابد. های نقدی عملیاتی آتی افزایش میها برای جریانبینی کنندگی آنمالی و دقت پیش
(، ابراهیمی 2010(، جردن و همکاران )2003های کیم و همکارن )و این نتیجه با پژوهش

( سازگاری دارد. در حالی که با 1391( و پورحیدری و همکاران )1387کردلر و سیدی )
 ( سازگار نیست.1389نتایج پژوهش حساس یگانه و همکاران )

نتایج همچنین نشان داد که حسابرسان متخصص در یک صنعت، به دلیل شناختی که از  
ئه شده برای توانند تأثیر بسزایی بر  قابلیت اتکای اطالعات اراپیچیدگی صنعت دارند، می
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گذاران داشته باشند. این نتیجه با نتایج های نقدی عملیاتی آتی برای سرمایهبینی جریانپیش
(، علوی طبری و همکاران 1383زاده و آقایی )(، مجتهد2008های لی و رودن )پژوهش

 ( سازگاری دارد. 1391( و آقایی و ناظمی اردکانی )1388)
گر این است که تداوم انتخاب حسابرس به دلیل ایجاد در مورد دوره تصدی نتایج بیان 

روابط نزدیک با صاحبکار منجر به کاهش استقالل حسابرس شده یا سبب آشنایی بیشتر 
تواند سبب فایق های رسیدگی و نظرات حسابرس گردیده است که میصاحبکار با رویه

مدیریت سود گردد که  آمدن مدیران بر حسابرسان در استفاده از اقالم تعهدی اختیاری و
 هایبینی جریانشود و در نتیجه دقت پیشموجب کاهش کیفیت گزارشگری مالی می

( 1390نقدی عملیاتی آتی کاهش یابد. این موضوع با نتیجه پژوهش کرمی و همکاران )
( در مورد دوره تصدی حسابرس با نتیجه 2006سازگار است. در مقابل نتیجه مطالعه فالتح )

های توان معیارش همسو نیست. به طور کلی بر اساس نتایج بدست آمده، میاین پژوه
کیفیت حسابرسی را معیاری منطقی برای اتکا به اطالعات حسابداری دانست. به این 

های نقدی عملیاتی که با کمک اطالعات حسابداری رسیدگی شده از سوی ترتیب، جریان
تر خواهد شد، اما این به واقعیت نزدیکشود،  بینی میحسابرسان متخصص و مشهور پیش

 کند. موضوع در مورد دوره تصدی حسابرس صدق نمی

 

 پیشنهادهای حاصل از نتایج پژوهش
. با توجه به نتیجه پژوهش مبنی بر تأثیرمثبت اندازه مؤسسه حسابرسی و تخصص حسابرس 1

حسابداران رسمی پیشنهاد های نقدی عملیاتی، به جامعه بینی جریاندر صنعت بر دقت پیش
های حسابرسی را بر اساس اندازه و تخصص آنها در صنایع مختلف  گردد که مؤسسهمی

 طبقه بندی نمایند.
های پژوهش نشان داد، طوالنی شدن مدت تصدی حسابرس، موجب کاهش . یافته2

یشنهاد ها پتوان به مجمع عمومی شرکتشود. با توجه به این یافته میکیفیت حسابرسی می
های مالی استفاده های متمادی از حسابرسان متفاوتی برای حسابرسی صورتکرد طی سال

 کنند.

 

 های آتیپیشنهاد برای پژوهش
های نقدی عملیاتی آتی با بینی جریانبه بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر دقت پیش  .1
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اظهار نظر حسابرس، های دیگری از کیفیت حسابرسی نظیر استقالل، نوع  توجه به معیار
های حسابرسی از بندی کیفی مؤسسهپیشگان، رتبههای حسابرسی، بررسی همسابقه مؤسسه

 نظر جامعه حسابدارن رسمی و حق الزحمه حسابرسی، پرداخته شود.
بینی . به بررسی اثر نوع مدیریت سود )از طریق اقالم تعهدی مثبت و منفی( بر دقت پیش2

 ی آتی پرداخته شود.های نقدی عملیاتجریان
هایی چون نرخ بهره و نرخ رشد اقتصادی . تأثیر شرایط اقتصادی با در نظر گرفتن شاخص3

 های نقدی عملیاتی بررسی گردد.بینی جریانبر اطالعات حسابداری در پیش
های نقدی عملیاتی آتی در میان بینی جریان. تأثیر کیفیت حسابرسی بر دقت پیش4

( به طور جداگانه ای، بانکی، لیزینگ، بیمهگذاریگری مالی )سرمایه واسطههای شرکت
 بررسی گردد.

 

 پژوهش هایمحدودیت
های عضو جامعه با توجه به در دسترس نبودن اطالعات کافی در مورد مؤسسه .1

حسابداران رسمی در بازه زمانی پژوهش، فقط سازمان حسابرسی برای معیار اندازه مؤسسه 
بندی، در های بزرگ جامعه حسابدران رسمی در این طبقه  سی انتخاب شد و مؤسسهحسابر

 های کوچک قرار گرفت.دسته مؤسسه
های شرکت برای نمونه انتخاب شد، این احتمال وجود دارد که نمونه 97جایی که . از آن2

در  ایهای بورسی نباشد، بنابراین امکان دارد مؤسسهانتخابی معرف کل صنایع شرکت
های آن صنعت در نمونه، صنعت متخصص باشد، ولی به دلیل وجود تعداد کم شرکت

 حسابرس متخصص اعالم نشود.
های پذیرفته شده در بورس اوراق . با توجه به محدود بودن جامعه آماری به شرکت3

 ها باید با احتیاط انجام شود.بهادار، تسری نتایج به سایر شرکت
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 منابع
های نقدینگی، جریان نقدی و (. کاربرد نسبت1389محمد علی و شاکری، امیر. )آقایی، 

های پذیرفته شده در بینی جریان نقدی عملیاتی آتی شرکتحسابداری تعهدی در پیش
 .1-16:  5،  سال سوم، شماره فصلنامه حسابداری مالیبورس اوراق بهادار تهران. 

(. تخصص حسابرس در صنعت و 1391آقایی، محمد علی؛ ناظمی اردکانی، مهدی. )
 .4-17:  46، سال دوازدهم، شماره دانش حسابرسیمدیریت اقالم تعهدی اختیاری. 

(. نقش حسابرسان مستقل در کاهش 1387ابراهیمی کردلر، علی و سیدی، سید عزیز. )
: 5 سال پانزدهم شماره 15، سابرسیهای حسابداری و حبررسیاقالم تعهدی اختیاری. 

16-3. 
مدیریت سود و تأثیر کیفیت سود بر  (.1392احمدپور، احمد و شهسواری، معصومه.)

مطالعات تجربی ورشکسته بورس اوراق بهادار تهران ،  سودآوری آتی شرکتهای
 37-58: 41، سال یازدهم، شماره  حسابداری مالی

 تخصص نقش (. بررسی1389ردکانی، مهدی. )اعتمادی، حسین؛ آذر، عادل و ناظمی ا

. دانش آتی عملیاتی عملکرد و واقعی سود مدیریت بر صنعت در حسابرس
 .9-28: 1سال اول شماره  ،حسابداری

 بین رابطه (. بررسی1388اعتمادی، حسین؛ محمدی، امیر و ناظمی اردکانی، مهدی. )

 اوراق بورس شده در پذیرفته شرکتهای در سود کیفیت و حسابرس صنعت تخصص

 .17-32: 1، سال اول شماره های حسابداری مالی. پژوهشتهران بهادار

های حسابداری و در پژوهش Eviews(. تجزیه و تحلیل آماری با 1392افالطونی، عباس )
 .انتشارات ترمهمدیریت مالی، تهران، 

گذاری باالی سهام بر رابطه بین (. تأثیر ارزش1394نیا، ناصر و میرزائی، مهدی. )ایزدی
، سال مطالعات تجربی حسابداری مالیکیفیت حسابرسی و اقالم تعهدی اختیاری. 

 .73-96:  45سیزدهم شماره 
حسابدار (. کیفیت حسابرسی. 1392زاده، بهرام. )نیا، ناصر؛ علی مرادی، افسر و غنیایزدی

 .59-68:  21، رسمی
 ارتباط (. بررسی1391زی، محمد صادق و تاکر، رضا. )زاده مهریپورحیدری، امید؛ زارع

دانش حسابداری . نگذاراسرمایه دیدگاه از سود بینیپیش توانایی با حسابرسی کیفیت
 .15-25:  4سال اول شماره 1، و حسابرسی مدیریت
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(. تأثیر مدیریت سود بر 1393فرد، مهدی و رستمی، مریم. )وردی، یداله؛ مرادزادهتاری
های پژوهش .های نقدی عملیاتی آتیبینی جریانبینی سود بر دقت پیشدقت پیش

 . 141-172: 21، سال ششم، شماره حسابداری مالی و حسابرسی
(. نقش اقالم تعهدی 1392جبارزاده کنگرلویی، سعید؛ دهقان، سعید و خانقاهی، بیتا. )

در بورس اوراق های پذیرفته های نقدی آتی در شرکتبینی جریانحسابداری در پیش
 .32-47:  6، سال دوم شمارهمطالعات حسابداری و حسابرسی. بهادار تهران

تعهدی  اقالم بین (. رابطه1389فاطمه. ) نژاد، فرخی قاسم و بولو، یحیی؛ یگانه، حساس
 6-21:  3سال دهم ، شماره  ،حسابرسی دانش حسابرسی. گزارش و اختیاری

(. مالی شرکتی پیشرفته رویکرد کاربردی. بدری، احمد؛ 2010دمودران، آسوات. )
-512، چاپ اول، تهران، 1392، انتشارات نصفرهادی، روح اله و شهریاری، سارا. 

489 . 
(. تأثیر کیفیت حسابرسی بر بازده آتی 1392رمضان احمدی، محمد و جمالی، کامران. )

های حسابداری و بررسیرس اوراق تهران. های پذیرفته شده در بوسهام شرکت
 .1-20: 4، سال بیستم شماره حسابرسی

(. کیفیت 1388علوی طبری، سید حسین؛ خلیفه سلطان، سید احمد و شهبندیان، ندا. )
 .22-35:  3،سال اول ، شماره تحقیقات حسابداریبینی سود. حسابرسی و پیش

(. بررسی رابطه بین دوره تصدی 1390ر. )رضا؛ بذرافشان، آمنه و محمدی، امیکرمی، غالم
 .65-82:  4، سال دوم، شماره دانش حسابداریحسابرس و مدیریت سود. 

 از مستقل حسابرسی کیفیت بر مؤثر عوامل (1383پروین. ) آقایی، ویدا؛ مجتهدزاده،

، سال حسابرسی و حسابداری هایبررسیکنندگان. استفاده مستقل و حسابرسان دیدگاه
 .53-76: 38شماره یازدهم 

(. نقش اقالم تعهدی 1384مشایخی، بیتا؛ کرمی، غالمرضا؛ مهرانی، کاوه؛ مهرانی، ساسان. )
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. اختیاری در مدیریت سود در شرکت

 .61-74: 42، سال دوازدهم شماره های حسابداری و حسابرسیبررسی
های نقدی بینی جریان(. تعیین مدل بهینه پیش1389مهدی. ) حسین و صابری،مهدوی،غالم

های پیشرفتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. عملیاتی شرکت
 .199-255: 58، سال سوم شماره حسابداری

(. بررسی مدیریت سود در 1384نوروش، ایرج؛ سپاسی، سحر؛ نیکبخت، محمدرضا. )
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، سال علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیرازهای پذیرفته شده در بورس تهران. شرکت
 . 1-21: 2بیست و دوم شماره 

(. رابطه بین 1389علی اکبر؛ جبارزاده کنگرلویی، سعید و پورکریم، یعقوب. ) نهر،نونهال
های حسابداری و بررسیکیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقالم تعهدی. 

 .53-68: 61هفدهم شماره ،سال حسابرسی
 های گزارش کیفیت بر مؤثر عوامل بررسی (.1388نژاد، احمد و امیری، محمد. ) یعقوب

 سود تغییرات و قیمت تغییرات همبستگی ضریب بر عوامل مذکور تأثیر و حسابرسی

 .55-74: 1سال اول شماره 1، و حسابرسی مالی حسابداری های. پژوهشسهام
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