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 چکيده
رود.ایکلیدیازافشابهشمارمیکندوجنبهبینیسودمدیران،اطالعاتیدربارهسودموردانتظارشرکتارائهمیپیش

عنوانمطلع مدیرانبه برونبطوریکه افراد به را اطالعاتخود آتیشرکت، وضعیتفعلیو از سازمانیترینافراد
طلبانه،کنند.ازطرفدیگربرپایهرویکردفرصتعدمتقارناطالعاتیمیکنندوازاینطریقاقدامبهکاهشمخابرهمی

هایافشابرایجلوگیریازمشکالتکار،تهدیدازدستدادناعتبارمدیریتوبهخاطروجودمدیربااستفادهازسیاست
دستبهپیش ی،درزماندرماندگیمالمشکالتمالی اما، استقاللببینیسودخوشبینانهبپردازد. وشتریحسابرسانبا

مدیتبان بطوریکهدر.شوندیمیتیریمدهایگزارشموجبنظارتبهتربرهافیدرکشفتحرییوتواناریکمتربا
بینیسودمدیرانپیشنهیدرزمیاریبسیهاپژوهشکند.بینیسودخوشبینانهرامحدودمیزماندرماندگیمالی،پیش

ول بینیسودمدیرانودرماندگیمالیبهبررسیتاثیرکیفیتحسابرسیبررابطهبینپیشتاکنونیانجامشدهاست،
پرداخته است. بررسن،یبنابرانشده به مدینیبشیپیپژوهشحاضر تاکرانیسود با مالی درماندگی کدیو تیفیبر
همپردازدیمیحسابرس در نمونهنی. یاراستا طرفتهیشرکتپذ401مشتملبر بورساوراقبهادار زمانیدر یبازه
نتاانتخابوآزمونشده4314-4316 استفاجیاست. درماندگیکهدهدینشانمرهیچندمتغونیدهازروشرگرسبا

بررابطهیرینوعدومتاثیخطااریبامعیحسابرستیفیکشود.اما،بینیخوشبینانهمدیرانمیمالیسببافزایشپیش
ندارد.یریتاثرانیمدنانهیبخوشینیبشیمالیوپدرماندگی

بینیسود،درماندگیمالی،کیفیتحسابرسی،خطاینوعدومحسابرسی.پیشکليدی: واژگان



 مقدمه
عنوانمهمترینشاخصاندازه به ویژهسود کنونجایگاه تا دیرباز اقتصادیاز یکواحد درگیریعملکرد را یخود

درحقیقت،سهامدارانجهت(.4314وخالقیمقدموآزاد،4311کردهاست)حاجیهاوچناریبوکت،مباحثنظریحفظ
هایصحیحومناسب،نیازمنداطالعاتیسودمندهستند.دراینمیان،اطالعاتمربوطبهسودهرسهمواتخاذتصمیم

پیش سهام استفادهسود از بسیاری نظر از استکه مقیاسی شده، درکنبینی و شده تلقی مربوط اهمیتو با ندگان
هایخودازآناستفادهمیگیریتصمیم اقتصادینقشهایرییگمیدرتصمینیبشیپ(.4311کنند)مرادیوصاحب،
ایمهم سرماکیدرسطح.کندیمفایرا اقتصادی، اعتبارهیبنگاه کنندگانازاستفادهریوساتیریمددهندگان،گذاران،

پیهایمالصورت هایینیبشیبه مگرانیدایخود آنجاندینمایاتکا از یهایمالکنندگانصورتاستفادهشتریبکه.

دار
ساب

ح
داز
مان

چش
ی

مد
و

یری
ت

م(
هار

چ
ره
دو
(

 

ره
ما
ش


11/

ان
ست
زم

41
00


لد
)ج


جم

پن
ص

ص
/)

41-
82

 

 
 بينی سود مدیران: با تاکيد بر کيفيت حسابرسی درماندگی مالی و خطای پيش
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اطالعاتمالمیمستق پیدسترسیبه به ناچار به متیریمدتوسطشدههیاراهایینیبشیندارند همکنندیاتکا در نی.
اوراقبهادارکشورشرکت سازمانبورسو تایهایبورسراستا ملزمنمود بیآتینیبشیپرا را رایکاهشعدمسود

4)چانگوهمکاراندهندهیاراتقارناطالعاتی ،8002 پیش4310ومشکیوعاصیربانی، اینرو، از از(. بینیسود
ازمتغیرهایموثر آیدکنندگانبهحسابمیهایاستفادهگیریهاوتصمیمبرقضاوتاهمیتزیادیبرخورداراست،زیرا

(.4311)آلبوشوکهوبهشتی،
مدبینیپیش اطالعاتیاجباریافشاینوعتیریسود که میاست، شرکتارائه انتظار مورد ویدرخصوصسود کند
تیریمدکهدهدمینشانهاشازپژوهیاریبسجهی.هرچندنت(8،8002)هرستدیآمیازافشابهحسابیدیکلیاجنبه
همراهییتواندباخطاهایافشامنیایول،دهدیقرارمگانکننداستفادهاریرادراختیافشا،اطالعاتارزشمندقیازطر

3باشد)گانگ کهمحیطیکهشرکت(8001وهمکاران، چرا درآنفعالیتمی؛ بیها با کنندبهعلتتغییراتهمواره
ثباتیهمراهاستوبههمینسببمدیرانازدورنمایتجاریشرکتارزیابیدرستیندارندوازاینرو،خطاهایعادی

اجتناب اختیاریآنها افشایاجباریو در همکاران، سلطانیو است)خلیفه اهمیتسود4321ناپذیر دیگر، منظر از .)
بینییآندارد،وابستهاست.هرچهمیزاناینانحرفبیشترباشد،پیشبینیشدهبهمیزانانحرافیکهبامقدارواقعپیش

1ازدقتکمتریبرخوردارخواهدبود)ریسوکریشنان بینیشدهکمترازسودپیشیکهسودواقعیدرصورت(.8001،
باشد،اعتبارنیشدهبیازسودپیششتریبیکهسودواقعیورتودرصنانهیببینیراخوشباشد،نوعپیشتیریتوسطمد

بینیسودالزماستکهبهعواملموثربرآنازرود.باتوجهبهاهمیتپیششرکتدربرآوردنانتظاراتزیرسوالمی
قبیلدرماندگیمالیپرداختهشود.

ب تجاریدریمنفتیوضعکیانگریدرماندگیمالی طواحد ارزشبدهیاستکه ارزششیشرکتبیهایآن از
یکامل)ناتوانیمنجربهورشکستگتیدرنهاایبودهویممکناستموقتتیوضعنی.اباشدیآنمیهاییمتعارفدارا

ازیریگهابههدررفتنمنابعوعدمبهرهشرکتیوورشکستگیمالیدرماندگگر،ید(شود.بهعبارتتیفعالیدرادامه
بهدنبالیگذارهیسرمایهافرصت پداردرا الگوهاشاخصیطراحاییمالیدرماندگینیبشی. و تواندیمناسبمیها

یمناسباستیهشدارهاسنیآگاهسازدتاباتوجهبهایوورشکستگیمالیرانسبتبهوقوعدرماندگواحدهایاقتصادی
یهاشرکتیمالتیودانشنسبتبهوضعیآگاهازمندیوبازارپولنهیفعاالنبازارسرماگر،یدی.ازسوندیرااتخاذنما
(.4311مهدوهمکاران،ی)بنباشندیآنهامییموجودوکارا

تهدیدخاتمهشغلیویامادامیکهتحتفشارزیادیازنظریهاینگرانرفع،ارزشافزودهشیافزایبراهامدیرانشرکت
شرکتو پیشانحاللشرکتفعالیتدر از میخوشهایبینیهستند، استفاده )کبینانه 1چوکنند ،8008 هاینگرانی(.

انتشار منظور به مدیران در انگیزه مالیسببایجاد درماندگی زمان در خصوصا قراردادها و کار کسبو در موجود
ارزششرکتمیبینیپیش هایخوشبینانهسودبرایتغییرادراکدرباره حدازشیبینیبپیشباکهدیامنیبهاشود.
بهتاخیربیاندازند.نانهیخوشب فرصتیبرایبهبودعملکردآتیشرکتبهدستآورندواخراجخودرا اثر، درعینحال،

ازدستدادنفرصت نادرستمانندازدستدادناعتبار، افشا برایانتشار واقداماتقانونیبرایپیامدها هایشغلی،
باشد.زیراآنهادراینشرایطبااحتمالکمتریموقعیتخودرابهمدتمیهایدچاردرماندگیمالیکممدیرانشرکت

کنند.طوالنیحفظمی
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بیانمی4121)4مکنیکولس کاملهیاگرسرمایحتکند( جینتاگذارانبتوانندبهطور تحلیلکنند، تیریمدشرکترا
،تفکرارائهاطالعاتنادرستاستچراکهبامیرمستقیغسودخوشبینانهبصورتبینیپیشیبرایزیادیهازهیانگدارای
افشایهااستیسکند.بهعالوهمدیربااستفادهازرامنحرفمیشرکتیخارجذینفعانایکنندگان،ونیتامان،یمشتر

بنابراینمدیریتیمنفیمالریتصوکیطرفکردنهبرتواندبمیزین داراییهاشرکتدرموردعملکردخودبپردازد.
ممکناستدارایدرماندگیمالییهاشرکترانیمدپردازد.مینانهیبخوشاریبسیهاانتشارگزارشدرماندگیمالیبه
رانیکهمدشودمیاحتمالنیامرمنجربهانیراتجربهکنند.اکاهشفروششرکتسهامویهاییکاهشارزشدارا

کند.خوداستفادهواعتبارمنابعنجاتیبرایبهعنوانفرصتخوشبینانه،سودبینیدورهپسازپیشازتواندیم
الشعاعتحتیحسابرستیفیازجملهکیتوسطعواملمختلفبینیسوددرماندگیمالیوخطایپیشنیارتباطبمتعاقبا،
م ردیگیقرار ک4124)8آنجلوید. احتمالتوانایحسابرستیفی( از استنباطبازار کشفتحرییرا یهافیحسابرسدر
.واضحداندیکشفشدهمتیبااهمیهافیصاحبکاروگزارشتحریحسابدارستمیسایویمالیهادرصورتتیبااهم

.شودیکنندگانارائهمشفافبهاستفادهوربهطتیریومباشرتمدیباشد،حسابدهشتریبیحسابرستیفیاستکهاگرک
استقاللبگر،یازمنظرد مدیوتبانشتریحسابرسانبا موجبنظارتبهتربرهافیدرکشفتحرییوتواناریکمتربا
پیش.شوندیمیتیریمدهایگزارش سودهای اتکا افزایشقابلیت سبب باال کیفیتحسابرسی ولذا، )لی شده بینی
شود.ازاینتیدرشرایطدرماندگیمالیمی(ح4311وودیعیوهمکاران،1،8002؛بهنوهمکاران3،8006همکاران

شود:رو،سوالپژوهشبصورتذیلتدوینمی
گذارد؟بینیسودمدیریت)خوشبینانه(اثرمیآیادرماندگیمالیبرخطایپیش

گذارد؟بینیسودمدیریت)خوشبینانه(اثرمیآیاکیفیتحسابرسیبررابطهبیندرماندگیمالیوخطایپیش

 

 نظری مبانی
عاملکیآنبهعنوانراتییوتغیسودحسابدارینیبشیپ.استیاقتصادیهایریگمیدرتصمیعاملمهمینیبشیپ
تحلیلهیسرماموردعالقهربازیازدیاقتصادیهایریگمیبرتصمرگذاریتاث محققانواعتباردهندگان،یگرانمالگذاران،

سرمااستبوده بازار در میارزشجارهی. به آن سهام و سویآتیسودهازانیشرکت به شرکت جانب از یکه
شرکتندهیدربارهسودآیتااطالعاتدارندلیگذارانتماهیروسرمانیداردازایداشتبستگخواهدانیسهامدارانجر
پ باشند. راهیآتیسودآورینیبشیداشته کهیمختلفانجاممیهاشرکتاز توسطینیبشیآنپنیمهمترشود سود

یداراکهیدرصورتیاطالعاتمالریهمچونساشدهانجامینیبشیپ.(4311)رضاییورضیکاظمی،استتیریمد
فرآیفیکیهایژگیو ازمییانیکمکشایمالیکنندگانازصورتهااستفادهیریگمیتصمندیالزمباشدبهبهبود کند.

کندواجدیکمکمیمالیهاکنندگانازصورتاستفادهبهیواحدتجارندهیآیابیشدهدرارزینیبشیآنجاکهسودپ
تیقابلیفیکیژگیباشدواجدوزیجانبدارانهنالتیتماازاشتباهویکهعاریمربوطبودناستودرصورتیفیکیژگیو

برخیاوقاتمدیرانبرایدستیابیبهمنافعخودشد.خواهدواقعدیکنندگانمفاستفادهیریگمیبودودرتصمخواهداتکا
زنند.بینیسودمیدستتحریفاطالعاتمالیازجملهپیش
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اینفشارها،ازدستدادنجملهتحتفشارزیادیازداردیفیکهعملکردضعیزمانانریمدکند(بیانمی8008)4کوچ
مطالعاتمتعددقبلینشاندادهاستکهتغییراتغیرند.باششرکتمی،انحاللشرکتیاتحریمجایگاهخوددرشرکت

عملکردضعیفمالعادی گیمدیریتبا بهعنوانمثال، بیانمی4121)8لسونیمرتبطاست. سیرئکندنسبتتغییر(
دیتجدایفرض،ورشکسته،وشیکهبهطورپییهاشرکتبرایسالهردرصددر18عاملشرکت،ریمدره،یمدئتیه

بده نسبتتغییریساختار و اند در41داشته یهاشرکتبرایسالهردرصد هستند،معرضدرماندگیمالیکهدر
داند.میدرصددرسال4411هایبدونمشکالتمالیایننسبترابرایشرکت(4122)3برعکس،وارنر،واتسوورک

اخیردرسراسرجهانبیشازهرزماندیگریاست.دردودهههایباتوجهبهاینکهمیزانوقوعدرماندگیمالیدرسال
ویکیازسابقهدهندهافزایشبیاخیرارقاماقتصادینشان ایازمیزاندرماندگیمالیوبهتبعآنورشکستگیاست؛

مدیرانشرکتراه قهاییکه )به ضعیفخود صدهایدارایدرماندگیمالیممکناستبرایمخفیکردنعملکرد
کسبفرصتوبهتاخیرانداختنورشکستگی(ازآناناستفادهکنند،دستکاریافزایشسودحسابداریاست)اعتمادیو

 (.1،8003وراسنر4311عبدلی،

بایهاینگران رابطه در مدیران خود منصب از مدبرکناری است یهاشرکترانیممکن مالی ناتوانی دردارای را
کند،خوشبینانهسودبینیپیش اتر دیامنیبه که نانهیازحدخوشبشیبینیبپیشبا عملکرد فرصتیبرایبهبود تیآ،

بهخاطرسودتیریمدکه(نشاندادند4112)1وهمکارانایآرشرکتبهدستآورندواخراجخودرابهتاخیربیاندازند.
بهخاطرایناستسودتیریمدیتقاضابراشود.مدیرانایجادمیگیریمالکاندررابطهباتحلیلتصمیمییعدمتوانا
بهتاخیربیندازدتوانندیمرانیکهمد یکسطحباالترازسودموردجهیدرنتسودراطوریافشاکنندکهاخراجخودرا

می نظر در سود نمایش برای را مالکان نیلهولزانتظار مک راستا، این در م4121)6گیرند. بیان ی( اگریحتکند
کاملهیسرما طور به بتوانند جینتاگذاران کنند، تحلیل را مشتریان،تیریمدشرکت تفکر کردن منحرف انگیزه با
ذینفعانبهپیشتامین یا خوشبینانهمیکنندگانو بینیسود بعالوه، دپردازند. و بیانمی4111)1چفیبورستهلر کنند(
اطالعاتمالیزیادتر،بیشترپردازشیهانهیهزودارایتردهیچیوپینالطویمالهایرشباانتشارگزاتوانندیمرانیمد

افشایهااستیسبعالوهمدیربااستفادهازپردازندزیراذینفعانتوانتحلیلایناطالعاتراندارند.بهمدیریتسودمی
بمیزین برتواند بنابراینمدیریتیمنفیمالریتصوکیطرفکردنه بپردازد. خود عملکرد مورد براشرکتدر یها

اریبسیهاانتشارگزارشوجوددرماندگیمالیدرشرکتبهدرارتباطبایکننده،مشترنیازمشکالتکار،تامیریجلوگ
پردازد.مینانهیخوشب
راکاهشفروششرکتسهامویهاییممکناستکاهشارزشدارادارایدرماندگیمالییهاشرکترانیمدبنابراین

 کنند. کوچتجربه اینراستا، بیانمی8008)2در پیش( اعتبارکند دستدادن از تهدید تاثیر از خوشبینانه، بینیسود
خودمدیریتبهخاطروجودمشکالتمالیشرکتمی رفتناعتبار هدر از تا کهمدیرفرصتبیشتریدارد کاهدچرا

 کند. جلوگیری انیات،ینهادر به منجر نیامر میاحتمال مدشود میرانیکه تواند پیشاز پساز سودبینیدوره
کند.بنابراینفرضیهاولپژوهشبصورتذیلتدوینخوداستفادهواعتبارمنابعنجاتیبرایبهعنوانفرصتخوشبینانه،

شود:می

                                                           
1
 Koch 
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 Gilson 

3
 Warner, Watts   & Wruck. 

4
 Rosner 

5
 Arya, Glover  &  Sunder. 

6
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7
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تراست.بینیسودمدیریتخوشبینانههایبادرماندگیمالی،پیشدرشرکتفرضيه اول:

کنندگانازاستفادهبایدبرایهابازارسرمایهاست.اطالعاتاینصورتصورتهایمالیمنبعاولیهاطالعاتموردنیازدر
بیطرفیاطالعاتاینصورتهاووهایمالیازصحتحسابرسانباارزیابیمستقلصورت.اعتبارمنطقیبرخوردارباشد

از(.48001بهنوهمکاران،)بخشندمیدهندوبهآناعتبارپذیرفتهشدهحسابداریگزارشمیتهیهآنبراساساصول
افزایشاحتمالکشفاشتباهاتبااهمیتومواردهایمالی،گزارشحسابرسیبهدلیلکنندگانصورتدیدگاهاستفاده

ارزشاسترعایتاصولعدم با حسابداریبسیار شده همکاران،)پذیرفته 4310نمازیو این(. کیفیتباالیرو،از
کاهشخطاهای با را گزارشگری اتکای قابلیت غیرعمدیحسابرسی، و عمدی همکاران،دهدافزایشمی، و 8)بکر

بینیپیشمناسبیبرای،شاخصهایمالیهایقبلدرصورتاعالنشدهدردورهاطالعاتسودهای(.ازطرفی،4112
آتیتوسط )اسکیپر،کنندگانمیاستفادهسود 34114باشد میاستفادهلذا(. بهتر اینکه، بر عالوه میزانکنندگان، توانند

کنند.لذامیبینیرانیزبهترپیشبینیسودتشخیصدهند،درماندگیمالیشرکتخوشبینیمدیرانرادرهنگامپیش
وهمکاران،ی)ل،هنگامدرماندگیمالیمیکاهدمدیرانبینیسودپیشوجودحسابرسیباکیفیت،ازنگرشخوشبینیانه

.بنابراینفرضیهدومپژوهشبصورتذیلتدوینشدهاست.(4311وهمکاران،یعیوود8002کاران،؛بهنوهم8006

کاهد.بینیسودخوشبینانهمدیریتمیپیشکیفیتحسابرسی،ازهایبادرماندگیمالی،رشرکتدفرضيه دوم:

 

 پيشينه پژوهش
وریسکپیشهایپیشینعدیدهیافته نمازیوشمسالدینی)ایدرحوزهخطا رشد(بین4326بینیسودوجوددارد.
وجودرابطهسود،بینیپیشدقتوسهامقیمتمالی،اهرمگذشته،درشدهپیشبینیسودداراییها،رشدفروش،رشدسود،
کهدادنشاننتایجهمچنین.نیستایرابطهسود،بینیپیشدقتشرکتبااندازهوپرداختیسهامسودبینامادارد؛
وی(رابطهارزشافزودهاقتصاد4322)یکردستاندارد.وجودرابطهسود،بینیپیشدقتبامالیاهرمسودورشدبین
دریونقدیدهدارزشافزودهاقتصادیپژوهشنشانمنیاجیقرارداد.نتایسودموردبررسینیبشیپیراباخطاینقد
براساسدادهیبینپیشیخطا درپیشینسبیاطالعاتیمحتوایدارایقیتلفیهاسود و دریبینبوده سودمنداست.
اقتصادجهینت خطایارزشافزوده ارتباطبا ارزشافزوده،یاتینسبتبهسودعملیسودشاخصبهتریبینپیشیدر

 .استیاتیووجهنقدعملینقد

بینیسودمدیریتواقالمتعهدیارتباط(درپژوهشخوددریافتندکهبینخطایپیش4321خلیفهسلطانیوهمکاران)
محیطتجارینامطمنفعالیتمیهایییکهمثبتهستودرشرکت وکننداینارتباطقویدر فرد مرادزاده تراست.

سودبینیپیشخطایبینمعنادارمنفیرابطهوجودازحاکیپژوهش(درپژوهشخوددریافتندکهنتایج4318همکاران)
جهتمدیریتبینیپیشکهاست،مطلباینگویایفرضیاتسایراست.نتایجبودهاختیاریتعهدیکلاقالمومدیریت
ایجادمدیریتسودبینیپیشخطایبامثبتاختیاریتعهدیاقالمبینمعنادارمثبترابطهبدهی،طریقمالیازتأمین

.کندمی
یجدرماندگیمالیپرداختندونتایدارایهاسودشرکتتیفیسودبرکتیریمدریتاثیبررس(4318)ایطالبنوپورهاشم

تیفیک؛یبحرانمالیدارایهاسوددرشرکتتیریمدشتریوجوداعمالباستکهبانیازایحاکپژوهشنیحاصلازا
ندارد.یوتفاوتبودهکسانیمشروطدرهردوگروهیکارمحافظهاریشدهبامعیریگسوداندازه

                                                           
1
 Behn. B. K, Choi. J. H & Kang. T 

2
 Becker, C. L., DeFond, M. L., Jiambalvo, J. and Subramanyam, K. R. 

3
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یجسودپرداختنددرانتهانتاتیریوقوعمدیبرایبهعنوانعاملیمالیدرماندگیبهبررس(4311)وهمکاراناینیزدیا
درآمدهایدستکار)یاقالمواقعیبهدستکاریشرکتدرسالقبلورشکستگتیریدهدکهمدینشانمپژوهشیآمار

.ندینمایدرگردشمبادرتنمهیسرمایاقالمتعهدیامابهدستکارپردازند،یمی(دیتولیهانهیهزیودستکار
شنهادیآنهاپجیقراردادند.نتایموردبررستیریسودمدینیبشیرادرپیکاراثرمحافظه(8001وهمکاران)4یهویوا
عنوانیکندکهعملبهحسابداریم به کارانه بهکاهشعدمتیریمدیهاینیبشیپیبرانیجانشمحافظه استو

.بموقعاخبارنامساعدمنجرگرددیگزارشگرقیازطرییدربازار،کاهشبالقوهدعاوىقضایتقارناطالعات
دریموردمطالعهقرارداد.وتیریسودمدینیبشیپیرادربرآوردخطاتیریمدینیبشینقشدقتپ(8001)8فانگ

هست.تیریمدینیبشیپیوخطاینیبشیدقتپنیبیومنفتیبااهمیکهرابطهادیرسجهینتنیپژوهشخودبها
همراهینیبشیازدقتپیاستکهباسطحکمترنانهیبخوشییهاینیبشیسازگاراستکهپهیفرضنیهابااافتهینیا

 .قویتراست،یطوالنیباافقزمانیهاینیبشیپیرابطهبرانیانیباشد.همچن

8001)3هاتن چگونگیهاینیبشیپیهایژگیو( شرکتو قبلیهاینیبشیدقتپریتأثیثبتشده پاسخیسود در را
آینیبشیگذارانبهپهیسرما بررسندهیسود مورد ایرا به پژوهشخود در آنها دادند. رفتاردندیرسجهینتنیقرار که

.شودجادیاعتباروشهرتاهاینیبشیپیدهدتابرایشرکتاجازهمیقبلیهاینیبشیپ
ندهیسالآیبرسودهایکامالبرانعکاساقالمتعهدتیریسودمدینیبشیکردچگونهپیبررس(8001)1هونگزویو

در او پافتیداللتدارد. تعهدینیبشیکه اقالم به وابسته پیجانبدارانه محدوده مهاینیبشیدر بر حد چه زانیتا
دعاوىقضارانیمدیطلبفرصت ترساز اریتأثییو سرانجام و قدیرسجهینتنیدارد نادرستاقالمیگذارمتیکه
بینیهاییکهنقطهپیشکنند،مصداقداردوبرایشرکتهارامنتشرمیبینیهاییکهمحدودهپیشبرایشرکتیتعهد

نمایند،مصداقندارد.رامنتشرمی
تیریمدینیبشیپیبهطورمعکوسباخطایبینتپیشدقدهدکه(نشانمی8040وهمکاران)1نتیجهبررسیچویی
دقتنیتراست.همچنیاخبارخوبقوینیبشیاخباربدنسبتبهزمانپیبینارتباطدرزمانپیشنیدرارتباطاست.ا

خطاینیبشیپ زمانزینینیبشیپیبا و خطایارتباطمعکوسدارد ایمنفینیبشیپیکه ارتباطمعکوسنیاست،
 شود.یمدیشدت

تیریسودتوسطمدینیبشیعاملوصحتپریمدییجابجانینشاندادندکهبدرپژوهشخود(8048)وهمکاران6یل
یوقدرمطلقخطارعاملیمدییاحتمالجابجانیباستفیعملکردشرکتضعیوقتنیمثبتوجوددارد.همچنرابطه

ازشتریشدهبینیبشیسودپ)ینیبشیمثبتپیخطایرابطهمثبتهمبرانیسودرابطهمثبتوجودداردواینیبشیپ
برا(باشدعیواقسود هم پ)ینیبشیپیمنفیخطایو واقعشدهینیبشیسود سود از آنها(باشدیکمتر دارد. وجود
دقتپرهیمدئتیهکهافتندیدر میهاییتوانایابیارزیبرایاریبهعنوانمعرعاملیمدینیبشیاز استفاده کندویاو
پردازند.یمنادرستخودرابابرکنارشدنازسمتخودینیبشیپنهیهزرانیمد
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 Wow Hui 
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ورشکستهبهریغیهاازشرکتییتا30ورشکستهویهاازشرکتییتا30نمونهکییبابررس(8043)4یفرانچشت
یبهطورقابلمالحظهدستکاریخودراقبلازورشکستگیدرآمدهازانیورشکستهمیهاکهشرکتدیرسجهینتنیا
.ندینمایم
سهسالآنها،یوورشکستگیشرکتقبلازورشکستگیهایژگیوانینشاندادندکهارتباطم(8043)8ولوواتانیگر

،یدردوسالقبلازورشکستگمتفاوتاست.ساختارنموده،دیتجدایمنحلویهابهشرکتنسبتیقبلازورشکستگ
مثبتراتییاقدامبهتغیهاسالقبلازورشکستگاندوشرکتدادهرییتغ(مثبترییتغیعن)یرابهسمتباالیتعهداقالم

اند.نمودهیاقالمتعهد

 

 فرضيه های پژوهش

تراست.بینیسودمدیریتخوشبینانههایبادرماندگیمالی،پیش:درشرکتفرضيه اول

کاهد.بینیسودخوشبینانهمدیریتمیپیشکیفیتحسابرسی،ازهایبادرماندگیمالی،درشرکت:فرضيه دوم

 

 روش شناسی پژوهش
به انتخابخواهدشد. آماری، جامعه طریقروشحذفسیستماتیکاز از نمونه اینپژوهش، نمونه،ایندر ترتیبکه

 :هایموجوددرجامعهآماریاستکهحائزمعیارهایزیرباشندمتشکلازکلیهشرکت

.بهطورکاملوپیوستهدردسترسباشد4314آنهاازسال(اطالعاتصورتمالی4
نباشد. هایبیمه،بانک،لیزینگوهلدینگ(جزوشرکت8
(شرکتطیبازهزمانیپژوهشسالمالیخودراتغییرندادهباشد.3

عنواننمونهآماریاینپژوهششد.شرکتبه401توجهبهشرایطذکرشده،منجربهانتخاب

 

 غييرهای پژوهشمدل و مت
ا مدلرگرسنیدر از استفاده آزمونفرضیونیپژوهشبا انجام طبقشودیمهپژوهشپرداختاتیحداقلمربعاتبه .

بهشرحزیرتدوینشدهاست.(8008کوچ)پژوهش
:(4فرضیهاولمدل)

                                                                   

 ∑                                


:(8فرضیهدوممدل)

                                                                         

                                  ∑               
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 :     بينی سود مدیران  پيشمتغير وابسته: 
گردد:میتوسطمدیرانبهسهامدارانازطریقذیلمحاسبهگزارشسودآتیشرکت

      
(      )

 
 

eps:بینیشدهمدیران.سودپیش
mfسودواقعیشرکت:.

P:است.کردهیبینسودراپیشتیریکهمدیروزنیهادراولسهامشرکتمتیق

 

 :    متغير مستقل: درماندگی مالی 
FC)درماندگیمالی میورشکستگیبینپیشیآلتمنبرا(: تیدروضعیاکنندهنیینقشتعهکینسبتمال88انیاز

کهمهتر1شرکتدارندتیوتداومفعالیتوانمال بهیورشکستگیبیندرخصوصپیشیمالیهانسبتنینسبترا
 (:4311مهدوهمکاران،یارائهنمود)بنریروندانتخابکرد.ومدلخودرابهصورتزشمارمی

Z-SCORE =1.2 X1+1.4 X2+0.3 X3+0.6 X 4+0.99X5 

X1ییدرگردشبهکلداراهی:نسبتخالصسرما.  

X2یی:نسبتسودانباشتهبهکلدارا. 
X3ها.ییبهکلدارااتی:نسبتسودقبلازبهرهومال  

X4یی:نسبتارزشبازارسهامبهکلدارا. 
X5یی:نسبتفروشبهکلدارا.  

شاخص براحاصلهرچه وضعیشده باشد کمتر بیمالتیشرکت شرکت آن در بطورشترینامطلوب کهیاست
یباالیهاشرکت از باالتر مالیدارا811شاخصزد شرکتیسالمت شاخصپایهاو نترییبا عنوان811از به
.باشدیورشکستهمشرکتاشدب412اگرشاخصالتمنکمترازنیوهمچنشودیمیتلقیدرماندهمالیهاشرکت

 

 :               گر: کيفيت حسابرسی  متغير تعدیل
آنجلو،ی)دباشندیصاحبکارمیحسابدارستمیحسابرسدرکشفوگزارشتخلفدرسییاستنباطبازارازاحتمالتوانا

بخشدمیمالیحسابرسبهصورتگیریکیفیتحسابرسیحسابرسیدشواراستزیرا،میزاناعتباریکه.اندازه(4124
شود.میبهسادگیقابلمشاهدهنیست.دراینمطالعهازخطایحسابرسینوعدوماستفاده

سالگزارشمقبولصادرکندودرسالخطایحسابرسینوعدومیاخطرپذیرشنادرست،چنانچهحسابرسدریـک
صورت ارائـهشـومالیبعد، تجدید هایمالیصاحبکار نظـرگرفتـه4د، امیدر غیر در و استشود ینصورتصفر
(.8042صالحواحمد،دم)محمدرضایی،مح

 

 متغيرهای کنترلی

.کلیهاییبهدارایمجموعبده نسبتبدهی،؛      

.کلیهاییبردارامیمحاسبهشدهبادرنظرگرفتندرآمدخالصتقس،یگذارهیبازدهسرما؛     
.زیاندهبودن،اگرشرکتدرسالجاریزیانداشتهباشدعددیکودرغیراینصورتصفر؛      
.سنشرکتیعیطبتمیلگار؛قدمتشرکت،      
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.کلیهاییازدارایعیطبتمیگارل اندازهصاحبکار،؛       

.هاییبهکلداراعملیاتینقدییمجموعموجودنسبتنقدینگی،؛      

&IndustryDumYearDum:متغیرمتغیرسالصنعت ده  اثر کنترل برای پنجمتغیر صنعتو اثر کنترل برای :

درطولزمان. تغییرات

 

 یافته های پژوهش
ها،آشناییباآمارتوصیفیمربوطبهمتغیرهاالزموتحلیلدقیقآنمنظوربررسیمشخصاتعمومیمتغیرهاوتجزیهبه

دهد.هایمربوطبهمتغیرهایمورداستفادهدرپژوهشرانشانمیآمارتوصیغیداده(،4است.جدول)
هاینمونهموردبررسیبیشترنگاهشرکتاندهد،مدیردرصداستکهنشانمی1پیشبینیسودمدیراندارایمیانگین

شرکت مالی درماندگی میانگین همچنین دارند خوشبینانه می41206ها همچنین میباشد نیمیمشاهده که ازشود
هادرسالمتوتردیدمالیوباشدبدینترتیبنیمیازشرکتمی411هاکمترازونیمیازشرکت411هابیشترازشرکت

مضافاًنیمیدرورشکستگیوتردیدمالیبهسرمی برند. دارا، مهاییبازده دهندهآناستکهدرصدنشان1نیانگیبا
تواندیمهایی.نسبتبازدهداراکندیکسبماریتحتاختیهاییازمنابعودارایدرصدسودوبازده1یتجاریواحدها

 باشد.شرکتتیریمدییوکاراتیکفایابیارزیبراییشاخصنها

60حدودواحداستکه416هادارایقدمتیحدوداینشرکتدهد،ینشانمیموردبررسیهادرشرکتیفیتوصآمار
مال منابع طریدرصد از را، اکنندیمیمالنیتامیبدهقیخود به توجه با مکینزدیاانهیمنکهیو دارد،نیانگیبه

توانیم که شرکت60عنوانکرد از ردرصد پذییباالیمالسکیها اندرفتهیرا ازمتغیرهمچنین. که شرکت، اندازه
باشد،بدینمعنیکهدرکلنمونهموردمی411413شوددارایمیانگینهامحاسبهمیطریقلگاریتمطبیعیکلدارایی

بررسیداده برایاینمتغیر انحرافمعیار میزان و اند؛ یافته تجمع اینمقدار حول اینمتغیر 41412هایمربوطبه
 هاازمیزانکمیبرخورداراست.اکندگیدادهپرهباشد،بدینمعنیکمی

باشدبدینمعنیکهحسابرسدرصدمی81درپنلمتغیرهایگسستهقابلمشاهدهاستکهخطاینوعدومحسابرسی
همچنین81بطورمیانگینبرای هادچاردرصدازشرکت6درصدازمشاهداتدچارخطرپذیرشنادرستشدهاست.

.اندزیانمالیشده
 آمار توصيفی (:0)جدول 

یرهایپیوستهپنلمتغ

انحرافمعیار کمترین بیشترین میانه میانگین متغییر نماد

01312 41313- 41424 01000 01014  mfc پیشبینیسودمدیران

درماندگیمالی 41206 41104 31111 01311 01216 zscore 

سنشرکت 4601 4618 41112 41811 01412 age 

نسبتبدهی 0601 01684 01163 01816 01410 lev 

بازدهدارایی 01408 01022 01331 -01401 01441 roa 

جریانوجهنقدعملیاتی 01441 01401 01348 -01016 01408 ocf 

اندازهشرکت 411413 411012 461143 481481 41412 size 

پنلمتغییرهایگسسته

111040 حسابرسدرصدعدموجودخطاینوعدوم

811110 درصدوجودخطاینوعدومحسابری Aud-quality 
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131130  شرکتهاییکهزیاندهنبودهاند

61110 شرکتهاییکهزیاندهبودهاند  loss 

 

 آزمون هم خطی بين متغييرها
رابطهشدیبهمعنایخطهم مدلمیمستقلوکنترلیرهایمتغنیبدیوجود در باشدیموجود درصورتوجودهم.
دارایبرآوردبیضرا،یخط نتییباالاریمعیخطایالگو در و بود منیاجهیخواهد باعث تعدادشودیمسئله که
انسیعاملتورمواراریازمعیعدموجودهمخطیررسبیمعادلهبرانی.دراابدیمعناداردرمعادلهکاهشیرهایمتغ

VIFنتایجکه.باشدیمیباشد،نشاندهندهعدموجودهمخط40کمترازانسیوارکهشاخصتورمیاستفادهشد.وقت
مجازخوددمدلپژوهشدرحیمستقلوکنترلیرهایمتغانسیتورموارزانیمدهدینشانمدرجدولزیرارائهشده

 .وجودنداردیبابتمشکلنیقرارداشتهولذاازا

 وکنترلیهم خطی بين متغييرهای مستقل (: 2) جدول
عاملتورمواریانس تلرانس عاملتورم

واریانس
تلرانس متغییر

درماندگیمالی 81130 01366 31080 01334

)خطاینوعدوم(کیفیتحسابرسی   41060 01112

)خطاینوعدوم(*درماندگیمالیکیفیتحسابرسی   41110 01616

 زیانده 41310 01110 41310 01138

سنشرکت 41480 01211 41480 01214

نسبتبدهی 81400 01116 81480 01214

بازدهدارایی 11830 01836 11810 01118

جریانوجهنقدعملیاتی 41360 01131 41310 01831

اندازهشرکت 41120 01633 41600 01138

مقدارثابت  81040  01681

کنترلشد سالوصنعت

 

 مدلتجزیه و تحليل نتایج حاصل ازبرآورد 

 آزمون فرضيه اول

3درجدول".تراستبینیسودمدیریتخوشبینانههایبادرماندگیمالی،پیشدرشرکت"نتایجآزمونفرضیهاصلیاول
 شود.ارائهمی

 آزمون فرضيه اول (:3)جدول 

Tاحتمالآماره Tآماره خطایاستاندارد ضریب متغییر

01000 61810 01083 01411 درماندگیمالی

01001 81610- 01012 01416- زیاندهبودن

01112 01000 01023 01000 سنشرکت

01000 -411800- 01011 41336- نسبتبدهی

01000 11620- 01848 41801- بازدهدارایی
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01348 41040- 01431 01432- جریانوجهنقدعملیاتی

01013 41110 01041 01081 اندازهشرکت

01081 81410 01880 01128 مقدارثابت

 سالوصنعت

ضریبتعیینfآماره Fآمارهاحتمال

01161301120 01000 

0101برابرصفربودهواینمقدارکمترازFآماره درآزمونمدلمقداراحتمالشود،مشاهدهمی3همانطورکهدرجدول
 اطمینان در می11استپسفرضصفر رد درصد معنادار مدل یعنی تعیینمیشود، ضریب به مربوط نتایج باشد.

وسیلهمتغیرهایمستقلوکنترلیمدل،توضیحدرصدحدودتغییراتمتغیروابستهبه16دهدکهنشانمیشدهتعدیل
 توانسایرمتغیرهاراتفسیرنمود.شوند.بدینترتیبمیدادهمی

tاستوهمچنیناحتمالآماره01411هایمالیشرکتضریبمتغیردرماندگ3شدهدرجدولبراساسنتایجمدلارائه

هامعناداردرصد،ضریبمتغیردرماندگیمالیشرکت11دهدکهدرسطحاطمینانمربوطبهمتغیرموردنظرنشانمی
بینیسودمدیریتپیشهاواست.همچنینعالمتمثبتاینضریبنشانازرابطهمستقیمبیندرماندگیمالیشرکت

هایافشابرایجلوگیریازمشکالتکاروتهدیدازتوانبیانکردمدیربااستفادهازسیاستباشد.بدینترتیب،میمی
دستدادناعتبارمدیریتبهخاطروجودمشکالتمالیدرزماندرماندگیمالیدستبهپیشبینیسودخوشبینانه

پسمی بپردازد. فرضیه اساس این بر کرد، بیان شرکت"توان پیشدر مالی، درماندگی با مدیریتهای سود بینی
شود.تأییدمی"تراستخوشبینانه

افزایشمی را دارندسطحاهمیتحسابرسیخود وضعیتمالیشرکتخبر حسابرساناز اینکه به توجه بابا و دهند
پذیرشنادرستهوشیاریبیشتریبهحسابرسیشرکتمی دچارخطر بطوریکه شوندهایمالینمیصورتپردازند

بینانهمدیرانتاثیریبینیخوشبنابراینکیفیتحسابرسیبامعیارخطاینوعدومتاثیریبررابطهدرماندگیمالیوپیش
ندارد.

 

 آزمون فرضيه دوم
 دوم فرضیه آزمون شرکت"نتایج در مالی، درماندگی هایبا از بیپیشکیفیتحسابرسی، خوشبینانه مدیریتنیسود

 شود.ارائهمی1درجدول"کاهدمی

 آزمون فرصيه دوم (:4)جدول 
Tاحتمالآماره Tآماره خطایاستاندارد ضریب متغییر

01000 11160 01081 01432 درماندگیمالی

01830 41800 01082 01033  دوم(کیفیتحسابرسی)خطاینوع

01111 01110 01030 01083  مالیدرماندگیدوم(*کیفیتحسابرسی)خطاینوع

01040 81120- 01012 01411-  زیاندهبودن

 سنشرکت -01001 01023 -01060 01114

01000 411410- 01011 41386- نسبتبدهی

01000 11620- 01844 41411-  بازدهدارایی

01331 01110- 01436 01438-  جریانوجهنقدعملیاتی

01011 41210 01041 01086 شرکتاندازه

01086 81830 01841 01110 مقدارثابت
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 سالوصنعت

ضریبتعیینfآماره Fآمارهاحتمال

01161821310 01000 

0101برابرصفربودهواینمقدارکمترازFآماره درآزمونمدلمقداراحتمالشود،مشاهدهمی1همانطورکهدرجدول
 اطمینان در می11استپسفرضصفر رد میدرصد معنادار مدل یعنی تعیینشود، ضریب به مربوط نتایج باشد.

وسیلهمتغیرهایمستقلوکنترلیمدل،توضیحدرصدحدودتغییراتمتغیروابستهبه16دهدکهنشانمیشدهتعدیل
 شوند.دادهمی

است01083)خطاینوعدوم(*درماندگیمالیضریبمتغیرکیفیتحسابرسی1درجدولهشدارائهبراساسنتایجمدل
می ضریبنشان این عالمتمثبت خطرو و کیفیتحسابرسی منفی رابطه به توجه )با کیفیتحسابرسی که دهد

مربوطtشودامااحتمالآمارهحسابرسی(سببتضعیفرابطهبیندرماندگیمالیوپیشبینیسودخوشبینانهمدیرانمی
باتوجهبهبدینترتیب،باشددرصد،اینضریبمعنادارنمی11دهدکهدرسطحاطمینانرنشانمیبهمتغیرموردنظ

افزایشمی را خود اهمیتحسابرسی سطح دارند وضعیتمالیشرکتخبر از حسابرسان هوشیاریاینکه با و دهند
شرکتمی حسابرسی به پذیرشنادرستصورتبیشتری خطر دچار که بطوری نمیپردازند مالی بنابراینهای شوند

بینانهمدیرانتاثیریندارد.بینیخوشکیفیتحسابرسیبامعیارخطاینوعدومتاثیریبررابطهدرماندگیمالیوپیش
 فرضیه اساس این شرکت"بر در مالی، درماندگی با های از حسابرسی، مدیریتبیپیشکیفیت خوشبینانه سود نی

 .شودتأییدنمی"کاهدمی

 

 نتيجه گيری وپيشنهادات بحث،

کندوبینیسودمدیریت،نوعیافشایاجباریاستکهاطالعاتیدربارهسودموردانتظارهرشرکتخاصارائهمیپیش
میجنبه شمار به افشا )هرستایکلیدیاز 4رود مجرایارتباطیمهم8002، اجباریدو افشایاختیاریو اساسا .)

انتقال برای میمدیران افشاها حال این با است. بیرونی سهامداران به باشداطالعات داشته نیز خطاهایی تواند
)خلیفه همکاران، عبارتسلیس4321سلطانیو به رویکرد(. دو مدیریتسود، با چارچوبنظریحسابداریمشابه تر،

پیش سود ارتباطبا در عبارتمتمایز که دارد وجود رویکردبینیشده از: فرصتاطالعاند رفتار رویکرد طلبانهرسانیو
ترینافرادازوضعیتفعلیوآتیشرکت،اطالعاتخودرابهرسانی،مدیرانبهعنوانمطلعمدیریت.طبقرویکردپیام

کنند.ازطرفدیگربرپایهکنندوازاینطریقاقدامبهکاهشعدمتقارناطالعاتیمیسازمانیمخابرهمیافرادبرون
برندوازسازمانیبهنفعخودبهرهمیطلبانه،مدیرانازعدمتقارناطالعاتیمیانخودواشخاصبرونرویکردفرصت

اینطریقاقدامبهانتقالجریانمنافعبهسمتخودمی وچناری، الزماستکهبه4311کنند)حاجیها اینرو، از .)
 اینمود.بینیسودتوجهویژهیپیشعواملاثرگذار)نظیردرماندگیمالی(برخطا

شود؛بطوریکهدرماندگیمالیاثراتمنفیزیادیبرفروشدهندهیکتهدیدجدیبرایشرکتمحسوبمیبحراننشان
شرکت در بحران یک که هنگامی دارد. شرکت شهرت و سهامداران رفتارهای حمایت و وفاداری بازار، سهم و

رانوپاسخشرکتبهآنحیاتیاست.بنابراینمسئولیتاجتماعیشرکتبهعنوانیکشود،درکعمومیازبحایجادمی
(.مدیراندر4311آید)الریمیوهمکاران،مسئلهمهمبرایارزیابیوضعیتشرکتدرزماندرماندگیمالیبهشمارمی

بنشاندهند.ازاینرو،آنانزماندرماندگیمالیبرایحفظموقعیتشغلیدرصددهستندکهعملکردشرکترامطلو
آورند.بینیسود(رویمیهایمالی)نظیرخطایپیشدرزماناوضاعنابسامانواحدتجاریبهتحریفصورت

                                                           
1
 Hurst 
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هابایدحسابرسیشودوحسابرسانبایددربارهبینیشدهشرکتقانونبازاراوراقبهادارایران،سودپیش1براساسماده
4314بینیسودومعقولبودناینمبانیاظهارنظرکنند)عزیزخانیوصفروندی،استفادهبرایپیشارزیابیمبانیمورد

بنابراینحسابرسینقشمهموتاثیرگذاریدردقتوقابلیتاتکاسودپیش4311وودیعیوهمکاران، بینیشدهو(.
اعتباردهی سطح که آنجا از توسطمدیریتدارد. واقعیگزارششده کیفیتحسابرسیمیسود باشد؛حسابرسیتابع

بینیسودکمترباشد.نتایجپژوهشبنابراینهراندازهکیفیتحسابرسیبیشترباشد،درنتیجهآنبایدمیزانخطایپیش
افزایشخطایپیش سبب مالی درماندگی استکه آن از میحاکی سود اثربینی کیفیتحسابرسی طرفی، از شود.

بینیسودندارد.بطهبیندرماندگیمالیوخطایپیشمعناداریبررا
ولیبهوعملی،مجموعهشرایطومواردیوجوددارندکهخارجازکنترلواختیاراتمحققمیپژوهشعلمی باشند،
توجهبتواندنتایجپژوهشوتعمیمطوربالقوهمی بامشکلمواجهسازند. تحتتأثیرقراردهندویا هاینپذیریآنرا

یشترسازد.پژوهشحاضربتواندفهمخوانندهرادربرداشتازنتایجپژوهشوتعمیمآنبهمواردمشابههامیمحدودیت
:هاعبارتندازترینمحدودیتنیزازاینمواردمستثنینبودهوبرخیازمهم

هایقبلازبنابراینبایددرتعمیمنتایجپژوهشبهسال،باشدمی4316تا4314قلمروزمانیمطالعهحاضرازسال (4
بااحتیاطعملشود.4316وبعداز4314

استومنجربهحذفبرخیگیریاستفادهشدهازآنجاییکهدراینپژوهشازروشحذفسیستماتیکبراینمونه (8
.جبهکلصنایعبایداحتیاطالزمبهعملآیداست،لذادرتعمیمنتایهایمالیشدهگریجملهواسطهازصنایعمن

شود:درراستایپژوهشانجامشدهونتایجبدستآمدهازآنبرخیازپیشنهادهایپژوهشبهشرحزیربیانمی

 هایاینپژوهش،بهحسابرسانونهادهایناظرمالینظیرسازمانهایحاصلازآزمونکلیهفرضیهبرمبناییافته
بینیسودراموردتوجهقراردادهوهایخودنقشخطایپیشریزیشودکهدربرنامهبهادارتوصیهمیبورساوراق

قوانینومقرراتیرادراینبارهاتخاذنمایند.

 خطایپیش به مربوط میاطالعات سود تصمیمبینی به بازپرداختتواند خصوصتوان در اعتباردهندگان گیری
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 هایرفتاریمدیرانبینیسود:باتاکیدبرنقشتعدیلگرویژگیدرماندگیمالیوخطایپیش.
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