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Abstract 
Objective: investors and creditors require financial information to make sound investing 

decisions. One of the main criteria in evaluating company performance is prediction of its 

future cash flow which is an inseparable part of all financial units and the balance between 

cash flow and its money-related requirements is essential for the continuation of financial 

activities in a unit. Considering the fact that here is little direct evidence in prior literature on 

whether discretionary accrual choices enhance or detract from the predictive ability of 

accruals with respect to future cash flows, the present study aimed to examine whether 

management’s motivation for discretionary accrual choices affects the forecasting properties 

of accruals and cash flows with respect to future cash flows. Cash flow prediction is an 

important task for all internal and external organizational users. Investors use this information 

to determine the future value of a financial unit, its stock price in the market and decide to 

whether hold or sell their stock. In other words, possible changes in future cash flow can play 

a significant role in the financial decisions of investors. 
 

Methods: to test our hypothesis, we used multi-regression method. Study sample include 

restated companies in Tehran Stock market from 2003 until 2013. The sample was divided 

using an opportunistic meet-or-beat model (OP-MB). Our predictions for the opportunistic 

group (with 107 observations) and the non-OP-MB group (with 682 observations) were 

obtained using Barth et.al (2001) equation. 
 

Results: Using a sample of restatement firms and a meet-or-beat model to classify firms as 

making discretionary accounting choices for opportunistic meet-or-beat (OP-MB) reasons, 

we show that originally reported earnings and accrual components are less predictive for 

future cash flows relative to the restated numbers. We find the opposite is not true for firms 

classified as making discretionary accounting choices for non-OP-MB reasons. To 

distinguish between the informational and efficient contracting explanations of the results for 
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Abstract 
 

the non-OP-MB sample we split the non-OP-MB sample into those cases where the 

discretionary accounting choices are income- decreasing versus income-increasing. We find 

no difference between forecasting properties of originally reported earnings and accrual 

components and their restated counterparts in the income-increasing non-OP-MB sample. In 

income-decreasing non-OP-MB sample, restated data have more predictive power than 

originally reported earnings and accrual components. 
 

Conclusion: our first hypothesis was not confirmed since there was no significant difference 

between the adjusted R-square in two models. Moreover to justify the rejection of hypothesis 

2, it could be said that without a proper approach to directly identify the various reasons for 

choosing a specific accounting method in non-OP-MB companies, it would be difficult to 

understand managers’ motives to use discretionary accruals in these companies. 
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ی نقدی عملیاتی با توجه به هاجریان بینیپیشبررسی توان اقالم تجدید ارائه شده در 

 های حسابداری توسط مدیرانانتخاب روش
 

 امید پورحیدری
 مهدی بهارمقدم

 پوررضا شریف

 چکیده

های زهانگی ی نقدی با توجه به تاثیرهاجریان بینیپیشارائه شده درهدف این پژوهش، بررسی چگونگی توانایی اقالم تجدید هدف: 

 .استمدیران دردو رویکرد فرصت طلبانه و غیر فرصت طلبانه 
 

ی پذیرفته شده هاشرکت جامعه آماری این تحقیق ه شده است.ه بهره بردمتغیرها ازروش رگرسیون چند برای آزمون فرضیه روش:

از در نمونهه فرصهت طلبانهه    خود را بینی پیش این پژوهش .است 2831الی 2831دوره زمانی بورس اوراق بهادار تهران طی در 

 (1002بارس و همکاران )مشاهده با استفاده از معادله  231از طریق آزمون  طلبانهفرصت و در نمونه غیرمشاهده  701طریق آزمون 

 نمود.بررسی 
 

ههای  های فرصهت طلبانهه اقهدام بهه انترها  روش     یی که با انگیزههاشرکت دهدکه برایها نشان میمون فرضیهنتایج آز ها:یافته

ی نقدی عملیاتی نسبت بهه اقهالم   هاجریان بینیپیشکنند، توانایی سود و اقالم تعهدی اولیه )تجدید ارائه نشده( در حسابداری می

ههای اختیهاری   یی که با انگیزه های غیر فرصت طلبانه اقدام به انترا  روشهاشرکتتجدید ارائه شده بیشتر است، همچنین برای 

الم ی نقدی عملیاتی نسهبت بهه اقه   هاجریان بینیپیشکنند توانایی سود و اقالم تعهدی اولیه )تجدید ارائه نشده( در حسابداری می

 تجدید ارائه شده کمتر است.
 

ن تعهدیل  یبین ضهری  تعیه   رمعنادا فرضیه اول به دلیل عدم تفاوت شود.نمی تأییددر این پژوهش فرضیه اول و دوم  :گیرییجهنت

یه کرد، که به دلیل عدم امکان روشی برای شناسهایی مسهتقی    توجگونه توان اینمی رد فرضیه دوم را شاید و شد ل ردشده دو مد
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تهوان مشهرک کهرد    ینمشوند، می طلبانهفرصتها که مربوط به بعد غیر ی حسابداری شرکتهاروشدالیل اصلی برای انترا  

 چه بوده است. طلبانهفرصتهای مدیران در بکارگیری اقالم تعهدی در نمونه غیر انگیزه
 

های مالی، رویکرد فرصت طلبانه، رویکهرد غیهر   ی نقدی عملیاتی، تجدید ارائه صورتهاجریاناقالم تعهدی،  : های کلیدیواژه

 .فرصت طلبانه

 JEL: .G15, M20, M12 یبندطبقه
 

 .پژوهشی نوع مقاله:
 

ی هها جریان بینیپیش(. بررسی توان اقالم تجدید ارائه شده در 2400، رضا. )پورشریف، امید؛ بهارمقدم، مهدی؛ پورحیدری استناد:

 .241-222(، 2)2 ،توسعه و سرمایهمجله نقدی عملیاتی با توجه به انترا  روش های حسابداری توسط مدیران. 

 مقدمه

 هاا شارکت نیاز به اطالعات در باره وضعیت ماایی   هاشرکتی در گذارسرمایهدهندگان جهت گذاران و اعتبارسرمایه

ی نقادی توجاه کنناد. باه عباارت دیگار مناا          هاا جریاان دارند از ایا  رو بایاد باه اطالعاات باا ارزشای ازجملاه ساود و         

ی نقدی آتی می باشد و اطالع از ای  منا   مورد تقاضاای  هاجریانان در یک شرکت شامل سود های آتی و گذارسرمایه

ی نقدی نیاز دارند زیرا هاجریاندر مورد ارزش سهام خود به اطالعات ان برای قضاوت گذارسرمایهان است. گذارسرمایه

ی نقدی مورد انتظار آتی قرار دارند. بر ای  اساس اطالعاات  هاجریانهای ارزشیابی سهام بر مبنای ارزش  علی اغلب مدل

ان اسات.  گاذار سارمایه ی در ساهام ماورد درخواسات    گاذار سارمایه ی نقدی آتای باه عناوان دو من عات     هاجریانسود و 

آماده را   دستبهمندند و اغلب سود ی نقدی آتی واحد تجاری عالقههاجریاندهندگان به ارزیابی ان و اعتبارگذارسرمایه

ان گاذار سارمایه برند. های نقدی آتی واحد تجاری به کار میبینی جریانبرای کمک به ارزیابی قدرت سودآوری و پیش

ذشته حدس بزند در آینده وضعیت شرکت چگونه خواهد بود. ایبته ای  تنها یک حادس و  توانند با مطایعه اطالعات گمی

اند باشد. به هر حاال وجاود اطالعاات موداب دربااره      است و شاید وضعیت آینده مت اوت با آنچه که حدس زده بینیپیش

 ندگان قرار دهد.کنهتواند در اختیار است ادآینده بسیار با اهمیت است و ای  اطالعات را مدیریت می

ی نقادی  هاا جریاان  بینای پایش با توجه به مطایب مطرح شده در ای  تحقیب به بررسی توان اقالم تجدید ارائاه شاده در   

. درادامه ابتدا مبانی نظری وادبیات پیشای   شودمیهای حسابداری توسط مدیران پرداخته عملیاتی با توجه به انتخاب روش

صای ی  . به مراتب روش پژوهش و آزمون  رضیات ونتاای  آماار تو  شودمیگردد.سپس  رضیات پژوهش مطرح می مرور

 شود.گیری پرداخته میتجزیه و تحلیل و در بخش نهایی به نتیجه ،نتای   رضیات داده های گردآوری شده ارائه؛ 

 مبانی نظری

برخای از  ای اسات.  مانی دارای اهمیات ویاژه  بارون سااز  گاان درون و  هدی نقدی برای است اده کننا هاجریان بینیپیش

های گزارشگری ماایی بار ایا  باورناد کاه باا اسات اده از ساود         کننده مبانی نظری و هدف صاحب نظران و مراج  تدوی 

ی هاا جریاان  بینای پایش ان باا اسات اده از   گاذار سرمایهکرد. بینیپیشی نقدی را هاجریانحسابداری و اجزای آن می توان 

کنند و با توجه به انتظارات خاود نسابت باه    ورد میآی ارزش بازار هر واحد تجاری و ارزش بازار هر سهم عادی را برنقد

ی نقادی آتای در تصامیمات    هاا جریاان کنناد یعنای انتظاارات مرباو  باه      می گیریداری سهام خود تصمیمیا نگه روش 
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های اقتصادی برای پیشبرد اهداف خود به شناسایی تک تاک  امروزه سازمان ای ای ا می کند.ی نقش برجستهگذارسرمایه

تواناد تاادیر بسازایی در دساتیابی باه اهاداف       پردازند. یکای از عاواملی کاه مای    عوامل تادیرگذار بر توسعه آن سازمان می

یاک واحاد   ای را بارای  تواند مشاکالت عدیاده  ریزی در رابطه با آن میسازمانی داشته باشد، وجه نقد است و عدم برنامه

تار  دقیاب  بینای پایش هاای ماایی را قاادر باه     گاان از صاورت  اقتصادی به وجود آورد.گزارشگری مایی باید اسات اده کنناده  

ی نقدی سازد. ای  موضوع در چارچوب نظری گزارشگری ماایی کاه تعیای  کنناده اهاداف گزارشاگری ماایی        هاجریان

 شده است. تأییداست به صراحت 
 الیی مهاصورتتجدید ارائه 

 نیسات،  گذشاته  دوره مشاکالت عملکارد   بیاانگر   قط مایی هایصورت ارائه تجدید اخبار ،انگذارسرمایه دیدگاه از

 انگاذار سرمایه اطمینان سلب موجب و شودمی محسوب آن و مدیریت شرکت برای آتی مشکالت بینیپیش نوعی بلکه

ایا   . (1331کااممی و همکااران،   ) دگارد مای  شاده  گازارش  ساود  کی یت کاهش و مدیریت و شایستگی اعتبار به نسبت

بدی  صورت بیان شده است که بازار به ا زایش سود تجدیاد ارائاه شاده باه      (2002و همکاران ) 1کل موضوع در تحقیب 

های ماایی کاه   درباره دالیل تجدید ارائه صورت دهد.ینمهای حسابداری واکنش من ی نشان یهرودییل تغییر در اصول و 

نشان داد که ناوع   (2012و همکاران ) 2بادرتچرپژوهش  .استناشی از اشتباهات، عدم رعایت قوانی  و مقرارات و تقلبات 

و همکااران   3هانس و همچنای  تحقیاب    اطالعات حسابداری دارد بینیپیشعلت تجدید ارائه تادیر قابل توجهی بر توانایی 

ای که ناشی از اشتباه یا عادم رعایات   گذران نسبت به اقالم تجدید ارائه شدهنیز نشان داد که عکس ایعمل سرمایه (2003)

 .استای مت اوت به صورت قابل مالحظه استقوانی  مقرارت 

شود، اغلب توسط محققای  باه عناوان    های مایی میبه تجدید ارائه صورتهای اختیاری مدیران که منجر دالیل انگیزه

 طبقه بندی شده اسات  گروه 3، در قایب (2004) 4پایمروس و شویزشوند که، توسط های  رصت طلبانه شناخته میانگیزه

ها تمایال  . ای  شرکتهستندآوری و نقدینگی کم هایی که دارای مشکل سودشرکت که عبارتند از،گروه نخست، انگیزه

بیشتری دارند تا با انجام اقدامات متقلبانه و مرتکاب شادن اشاتباه نتاای  ماایی خاود را بهباود بخشاند. گاروه دوم، انگیازه           

وم، انگیزه های بازار را برآورده سازند و گروه سبینیپیشهایی که تمایل دارند با انجام تقلب و اشتباه، انتظارات و شرکت

  .ردادها استناشی از برخی قرا
 تعدیالت سنواتی

گاذاران، اخباار تعادیالت سانواتی  قاط      تعدیالت سنواتی برای بازار، حاوی اطالعات جدیدی است. از دیادگاه سارمایه  

بینی مشکالت آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب بیانگر مشکالت عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش

گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کااهش کی یات ساودهای گازارش     شود و موجب سلب اطمینان سرمایهیم

های مایی باه  . در حقیقت تعدیالت سنواتی و متعاقب آن ارائه مجدد صورت(1312پورحیدری و هوشمند، )گرددشده می

هاا  های گذشته و کی یات پاایی  آن  های مایی دورهصورتصورت ش اف و صریح، پیام و عالئمی درباره قابل اتکا نبودن 

، 5شایا د )یابهای نقدی آتی تغییر میگذاران در ارتبا  با جریاندهد. بنابرای  متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایهارائه می

2006.) 
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کاه   هاا شرکتهای مایی رتای صویعنی تعدیل سود انباشته ابتدای دوره و تجدید ارائه اقالم مقایسه سنواتیتعدیالت 

ی پذیر ته شده در باورس  هاشرکتهای مایی مطایعه صورت .شودمیداری و اصالح اشتباه ناشی ی حساباز تغییر در رویه

حاوی تعدیالت سانواتی اسات.برخی از تحقیقاات     هاشرکتهای مایی بیشتر دهد که صورتاوراق بهادار تهران نشان می

یر ته شده در باورس اوراق بهاادار تهاران حااوی تعادیالت سانواتی       ذدرصد شرکت پ 35 های ماییدهد صورتنشان می

  (.1336همکاران مشیر  اطمی و ) است.
 ی نقدیهاجریان

های اقتصادی و مایی مهم و تادیرگذار است. به دییل نقاش  بینی جریان نقدی موضوعی است که در بسیاری از تصمیمپیش

هاای نقادی را   مناد هساتند کاه کی یات جریاان     عالقاه  محققی های مختلف، گیری گروههای نقدی در تصمیمجریانمهم 

هاای نقادی عملیااتی بارای تصامیم      جریاان (. 1315پناهیان و شا یعی،  بینای نمایناد)  های نقد آتی را پیشارزیابی و جریان

هاایی  هاای آیناده و بازپرداخات بادهی    تامی  مایی پروژه کنند که مربو  بهگیرندگان هنگامی که تصمیماتی را اتخاذ می

 بنجااامی  و ) .دهااد، بساایار مهاام اسااتکنااد و سااودآوری را ا اازایش ماایهااای تجاااری حمایاات ماایاساات کااه از  عاییاات

 توجاه  ماورد  دیربااز  از اقتصاادی،  یاک رویاداد   عناوان  باه  آن تغییارات  و نقادی  یهاجریان بینیپیش (.2020، 6همکاران

ی نقدی را باه نحاو   هاجریاناگر بتوان  .است بوده و اعتباردهندگان مایی تحلیلگران مدیران، گذاران،پژوهشگران، سرمایه

عارب  ) ی نقادی تاامی  خواهاد شاد    هاجریانکرد ، بخش درخور توجهی از نیازهای اطالعاتی مرتبط با  بینیپیشمناسبی 

 (.1336 مازار یزدی و همکاران،

 بینای پایش ی نقادی جااری بارای    هاا جریاان توان تنها از بر اساس آنچه که در چارچوب نظری بر آن تاکید دارند نمی

ی نقادی  هاا جریانی نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از هاجریان بینیپیشاست اده نمود و به کار گیری اقالم تعهدی در 

 دهد.را ا زایش می بینیپیش، قابلیت شودمیجاری است اده 
 قالم تعهدیا

خواهاد  یما تواند نشان دهنده ای  باشد که مدیریت تاا چاه حاد    یمهای نقدی آتی یانجرمربو  بودن اقالم تعهدی با 

های نقادی تحقاب یا تاه تاا چاه      یانجرهای آتی به ییداراارزش اقتصادی شرکت را با صداقت نشان دهد و ای  که تبدیل 

 .(1331مدرس و همکاران، ) تر باشد تحقب بخشی بیشتر خواهد بودیقو بینیپیشحد است. هر چه ای  توانایی 
 مدیریت سود 

مدیریت سود به عناوان یکای از مشاکالت حر اه حساابداری مطارح گردیاده اسات.مدیریت ساود           اخیردر چند دهه 

ان باید از آن مطل  باشند پنهان می گذارسرمایهدهد و اطالعات مربوطی را که ها را نشان نمیوضعیت مایی واقعی سازمان

های حساابداری بارای نیال باه     ها و رویهانتخاب سیاست» کند:تعریف میمدیریت سود را اینگونه  .(2001، 1اسکات) کند

 .«اهداف ویژه

ی مربو  به ساود  هایداورستکاری سود توسط مدیریت، به منظور دستیابی به قسمتی از پیش د :رویکرد فرصت طلبانه

 .پذیردان صورت میگذارسرمایهمورد انتظار، که برای حداکثر سازی منا   خود و نه 

 پاذیرد ستکاری سود توسط مدیریت، که به منظور حداکثر سازی منا   خود صورت نمای د :طلبانه رویکرد غیرفرصت

 (.1114، 3 رن و همکاران)
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 ادبیات پیشین پژوهش

 یبررسا  مورد یآت نقد یهاانیجر بینیپیش در را یدیکلیر غ و یدیکل ینقد یهاانیجر نقش (3200) 1یهای و چنگ

ر د یمت ااوت  اطالعاات  ،یدیا کلیار  غ اجازاء  باه  نسابت  ینقاد  انیا جر یدیکل اجزاء :که نتای  تحقیب نشان داد .دادند قرار

 . کندمی منعکس یآت ینقد یهاانیجر خصوص

 نقدی هایجریان بینیپیش در سودهای حسابداری تعهدی و نقدی اجزا نقش بررسی به (2003)10همکاران و بروچت

 بینای پایش  جااری ی اتیا نقد عمل یهاجریان به نسبت تعهدی اقالم متوسط طور بهنتای  تحقیب نشان داد که  .پرداختند آتی

 .بخشندیم بهبود را آتی نقد یهاانیجر

ی نقدی پرداختند. نتای  تحقیاب نشاان   هاانیجر بینیپیشبه بررسی نقش اقالم تعهدی در  (2011)11آرندو و همکاران 

 است. تر ییپا ی نقدیهاانیجرمدل مبتنی بر اقالم تعهدی به طور معنی داری از مدل مبتنی بر  بینیپیشداد که خطای 

باا توجاه باه     یاقالم تعهد بینیپیش ییو توانا یاریاخت یحسابدارانتخاب در تحقیب خود  (2012بادرتچر و همکاران )

سودهای گزارش شده اصالی   کنندگی بینیپیشنشان دادند که قدرت د. را مورد مطایعه قرار دادن ندهیآ ینقد یهاانیجر

 ت. و اقالم تعهدی برای جریان نقدی آتی نسبت به اقالم تجدید ارائه شده کمتر اس

ای به بررسی رابطه اقالم تعهدی و جریان نقادی آتای پرداختناد. محققای  اینگوناه      در مطایعه (2011)12 رشاد و موم 

بحث نمودندکه تمرکز تنها بر اقالم تعهدی در مطایعات مبتنای بار تعهادی منجار باه از دسات ر ات  اطالعاات از اجازای          

تعهدی سارمایه در گاردش، اقاالم تعهادی غیار      . بنابرای ، محققی  اهمیت نسبی اقالم شودتعهدی و جریان نقدی سود می

دادناد. نتاای  حاصال از     های نقدی عملیاتی آتی ماورد بررسای قارار   جاری و اقالم تعهدی تامی  مایی را باتوجه به جریان

 هاای نقاد آتای مهام     جاری برای توضیح جریانهای استراییا نشان داد که سرمایه در گردش و اقالم تعهدی غیرتحلیل داده

 ند، اما سهم اقالم تعهدی تامی  مایی قابل توجه نیست.هست

به بررسی قابلیت سود و جریانهای نقدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی: مطایعه در زمینه عربساتان   (2011) 13سنان

هاای نقادی   بینای جریاان  و تقسیم سود را برای پایش  های نقدیو جریان سعودی پرداخت. محقب توانایی سودهای جاری

را مورد بررسی قرار داد. نتای  نشاان داد کاه رابطاه مثبات      2015تا  2006شرکت عربستانی از سال  45عملیاتی آتی برای 

های نقد عملیاتی آتای وجاود دارد. همچنای  نتاای  نشاان داد کاه  کاه        بینی جریانو پیش معنی داری بی  سودهای جاری

بینای جریاناات نقادی آتای اسات، در حاایی کاه        بیشاتری بارای پایش    بینای تقسیم سود به اقالم تعهدی دارای قابلیت پیش

 بینی را کاهش داده است.سودهای ت کیک شده به سایر اجزای تعهدی قدرت پیش

 هاای نقادی آتای: تاادیر بحاران جهاانی      بینای جریاان  به بررسی رابطه اقالم تعهدی و پیش (2020) 14حسی  و همکاران

 هاای نقادی آتای را بطورقابال    دهد که اقالم تعهدی تجزیه شده بارآورد جریاان  شان میای  مطایعه ن درپاکستان پرداختند.

بینی جریانات نقدی آیناده تحات تاادیر    های مایی کاهش داده است همچنی  نتای  نشان داد که پیشتوجهی به جز دارایی

 قرار گر ت. 2001-2003بحران قبل و بعد از مایی 
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های نقدی عملیاتی آتی با است اده از اطالعات حسابداری مبتنی بینی جریانپیشبه بررسی  (2020) 15نگوی  و نگوی 

های نقدی و اقالم تعهدی ها نشان داد که سود و جریانشواهد تجربی از ویتنام پرداختند. یا ته ،بر اقالم تعهدی و نقدی

های نقدی عملیاتی همراه با جریان های نقدی آتی بوده و مدلبینی جریانتجمعی دارای توانایی قابل توجهی در پیش

 می  داشته است.های پذیر ته شده در بورس هوشیبینی را برای شرکتتوانایی پیش ی راقالم تعهدی تجمعی مودرت

هاای نقاد عملیااتی، ساود و اقاالم      های نقد آتی براساس جریانبینی جریانبه بررسی پیش (2020) بنجامی  و همکاران

. نتاای   اسات  2016-1111شرکت غیر مایی  هرست شده  رانسوی در طای باازه زماانی     61تعهدی پرداختند. نمونه شامل 

م تعهادی تجمعای دارای قادرت    های نقدی عملیاتی هماراه باا اقاال   نشان داد که صرف نظر از دوره، مدل مبتنی بر جریان

 .های نقدی عملیاتی آینده استبینی جریانتری برای پیشقوی

های نقدی آتی پرداخت. ای  مطایعه بینی جریانهای نقدی در پیشسود در مقابل جریانبه بررسی  (2021) 16شاراوی

های نقدی بینی جریانهای نقدی در پیشنقش سودهای تعهدی برآمده از مبنای حسابداری تعهدی را در مقایسه با جریان

شرکت  55های غیر مایی در مصر و عربستان سعودی مورد بررسی قرار داد. با است اده از نمونه ای از عملیاتی آتی شرکت

، نتای  نشان  OLS( و با است اده از تجزیه و تحلیل رگرسیون2015-2011سال ) 5شرکت سعودی در مدت  35مصری و 

های نقدی عملیاتی آتی در هر دو کشور را دارند. با ای  بینی جریانهای نقدی هر دو توانایی پیشجریان داد که سود و

های نقدی عملیاتی آتی نسبت به سود در هر دو ینی بهتری از جریانبهای نقدی پیشدهد که جریانحال، نتای  نشان می

و  مطایعه برخالف ادعای هیئت استانداردهای حسابداری ماییهای کشور دارند. محققی  اینگونه بحث نمودند که یا ته

 بینی بهتری برای جریانات نقدی آتی است.پیش ،است که سود هیئت مدیره استانداردهای حسابداری بی  ایمللی

 تهاران  بهاادار  اوراق باورس  در شده پذیر ته هایشرکت مدیران هایانگیزه بررسی به (1335) نیپورحیدری و ا الطو

دهاد کاه هموارساازی      ای  مطایعه نشان مینتای .اندپرداخته اختیاری تعهدی اقالم از است اده با سود هموارسازی منظور به

 .دگیرهای ایرانی صورت میاست اده از اقالم اختیاری توسط مدیران شرکتسود با 

 نظار  در باا  عملیااتی،  ی نقدیهاانیجر بینیپیش در مایی متغیرهای توانایی به بررسی (1331)پور و پور احمد خدامی

و  آتای  دوره عملیااتی  ی نقادی هاا انیا جر که بای   ای  بود از حاکی تحقیب خاص پرداختند. نتای  زمانی یهاوق هگر ت  

 مشهود رابطه همواره وجود گذشته و جاری یهادوره به مربو  اقالم تعهدی و عملیاتی ی نقدیهاانیجر و عملیاتی سود

 است.

های نقادی آتای   بینی جریانبه بررسی نقش اقالم تعهدی حسابداری در پیش (1312جبارزاده کنگریویی و همکاران )

های پذیر ته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتای  تحقیب نشاان داد کاه باا ا ازودن اقاالم تعهادی       در شرکت

 .ا زایش می یابد ی نقدی آتیهابینی جریانهای نقدی جاری، قدرت توضیحی مدل در پیشحسابداری به مدل جریان

آتای باا اسات اده از ساود عملیااتی در       هاای نقادی  بینای جریاان  بررسای تاوان پایش   باه   (1316خمر و خلیلای عراقای )  

در ایا  تحقیاب از تاوان مادل رگرسایونی ساری زماانی        پرداختند. های پذیر ته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت

درصاد چنای  ادباات شاده      5در ساطح  . آتی اسات اده شاد   های نقدیجریانبینی نسبت به مدل رگرسیونی مقطعی در پیش
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آتای باا اسات اده     های نقدبینی جریاناست که توان مدل رگرسیونی سری زمانی نسبت به مدل رگرسیونی مقطعی در پیش

 .از سود عملیاتی  علی و گذشته بیشتر است

و حساابداری تعهادی در    نقادینگی، جریاان نقادی عملیااتی    های کاربرد نسبتبه بررسی  (1313رشیدی و همکاران )

  شرکت پذیر ته شده در بورس اوراق بهادار تهران 146جامعه آماری شامل پرداختند.آتی  بینی جریان نقدی عملیاتیپیش

تاای  نشاان داد کاه جریاان نقادی      انتخااب گردیاد. ن   1312-1333بعنوان نمونه در طای باازه زماانی    شرکت  63که  است

هاای نقادی عملیااتی آتای رابطاه ی معنااداری داشاته و تاوان         باا جریاان   های نقادینگی یاتی، سود حسابداری و نسبتعمل

 .های نقدی تاریخی بیش از سود استبینی جریانپیش

 بینای پایش  در تعصاب  بار  ساود  بینای پایش  در نظار  تجدیاد   اکتورهاای  تاادیر  بررسای  باه  (1313علیزاده و همکاران )

 121 پرداختناد. تعاداد   1315 تا 1311 تهران از سال بهادار اوراق بورس در شده پذیر ته های شرکت درنقدی  هایجریان

 در تعصاب  بار  ساود،  بینای پایش  در نظار  تجدید  اکتورهای داد نشان نتای  .گردید انتخاب آماری نمونه عنوان به شرکت

 در نظار  تجدیاد  نقادی  هاای جریاان  بینای پایش  در تعصاب  باه  باازار  عاالوه  است. بهرتادیرگذا نقدی های جریان بینیپیش

 نظار  تجدید  اکتورهای بی  که داد نشان نتای  نهایت در .است کارا بازار نظریه با همراستا که دهدمی پاسخ سود بینیپیش

 .دارد وجود معناداری رابطه مرکب یا ته تحقب بازده سود بینی پیش در

هاای نقادی آتای باا میاانجیگری      رابطه میان اقالم تعهدی غیرعاادی و جریاان   به بررسی (1313خوشکار و همکاران )

شرکت پذیر ته شاده در باورس اوراق بهاادار تهاران در باازه       120به ای  منظور اطالعات  پرداختند.ریسک ورشکستگی 

بینی کننادگی  پیشمورد بررسی قرار گر ت. نتای  نشان داد که اقالم تعهدی غیرعادی دارای قدرت  1311تا  1310یزمان

 ..های نقدی آتی می باشد؛ اما ریسک ورشکستگی بر رابطه مثبت میان آنها تادیر من ی داردجریان

 های پژوهشفرضیه

 : استتوجه به مطایب مطرح شده ای  پژوهش دارای دو  رضیه با 

هنگاهی که اقالم تعهدی تحت تادیر انگیزه های  رصت طلبانه جهات رسایدن باه اهاداف از پایش تعیای         رضیه  اول: 

ی نقدی عملیاتی نسابت باه اقاالم تجدیاد ارائاه      هاجریان بینیپیششده باشند ، اقالم تجدید ارائه نشده توانایی کمتری در 

 شده دارند .

های غیر رصت طلبانه باشند اقالم تجدیاد ارائاه نشاده تواناایی     زه: هنگامی که اقالم تعهدی تحت تادیر انگیدوم  رضیه

 ی نقدی عملیاتی نسبت به اقالم تجدید ارائه شده دارند.هاجریان بینیپیشبیشتری در 

 و جامعه آماری شناسی پژوهشروش

تاا   1332ابتدای سال که از ت.اس تهران بهادار اوراق بورس در شده ی پذیر تههاشرکت کلیه تحقیب آماری ای  جامعه

یی مورد بررسی قرارمی گیرند که حداقل یکباار  هاشرکت)الزم به توضیح است  در بورس  عال بوده اند 1312پایان سال 

ز یحااد طارح   وا ف کااربردی پاژوهش حاضار ازیحااد هاد    اقدام به تجدید ارائه صورت های مایی خود نماوده باشاند(.   

توصای ی   ناوع  از روش و ماهیات  یحااد  از .ترویکرد پاس رویادادی اسا    ازی آن از نوع نیمه تجربی و با است اده پژوهش
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)نمونه( نسابت باه   ه ی استقرایی است، که با مشاهده اجزایی از جامعهاپژوهشاز یحاد استدالل از نوع  پژوهش است. ای 

 اطالعاات  بار  و حسابداری ادباتی یهاپژوهش حوزه در پژوهش ارائه ایگویی برای کل جامعه اقدام نماید، و همچنی  ای 

 .بتنی استم هاشرکت مایی یهاصورت واقعی

 متغیر های پژوهش

بارای مقایساه و   . اسات ی نقادی عملیااتی   هاجریان بینیپیشپژوهش، توان اقالم تجدید ارائه شده در  ای وابسته  متغیر

هاای نقادی و اقاالم    ارقام اصلی در مقابل سود تجدید ارائه شده و اجزای آن، ماا در ابتادا جریاان    بینیپیشآزمون قدرت 

جریان نقد که مجزا برای هار دو نموناه    بینیپیشکنیم و در معادیه می  و سود تجدید ارائه تعهدی را جایگزی  سود اصلی

 .هیمدیمنظر گر ته شده، قرار ر ( دطلبانه رصتو غیر  طلبانه رصت)
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CFjt+1جربان های نقدی عملیاتی مربو  به سال آینده : 

 CF
jt

orginal
 ی نقدی عملیاتی اویبههاجریان: 

CFjt
restated  :ی نقدی عملیاتی نجدبد ارائه شدههاجریان 

 ACC
jt

orginal :اقالم تعهدی اوییه 

 ACC
jt

restated :اقالم تعهدی تجدید ارائه شده 

ی تعهادی  هاا روشارائه شده، برای آزمون ای  که آیا  (2001)11بارس و همکاران سپس از چارچوبی که در تحقیب و 

مت ااوتی بارای    بینای پایش دارای تواناایی   طلباناه  رصات هساتند در مقابال دالیال غیار      طلباناه  رصتکه تحت تادیر روش 

  بریم.یمهره ب های نقدی هستند،جریان

 4و  3ی هاا مادل کنیم که یموارد  2و  1اقالم تعهدی را در مدل  ما پن  جز (2001) بارس و همکارانمطابب با تحقیب 

 :استنتیجه آن 

 (3مدل )
CFjt+1 = a0

O + b1
O

CFjt
O + b2

O
∆ARjt

O + b3
O

∆INVjt
O + b4

O
∆APjt

O + b5
O

DPAMTjt
0 + b6

O
OTHERjt

O + ϵjt
O 

 

 (4مدل )

CFjt+1 = a0
R + b1

R
CFjt

R + b2
R

∆ARjt
R + b3

R
∆INVjt

R + b4
R

∆APjt
R + b5

R
DPAMTjt

R + b6
R

OTHERjt
R + ∈

jt

R
 

 Rیاا اطالعاات تجدیاد ارائاه      O نشان دهنده اطالعات واقعای  k به ترتیب نشان دهنده شرکت و سال و tو  jکه در آن 

 .هستندشده 
OTHERK = EARNK -(CFK + ∆ARK + ∆INVK - ∆ARK - DPAMTK) 

𝐶𝐹𝑗𝑡+1 جریان نقد عملیاتی مربو  به سال بعد : 
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∆ARK   تغییر در حساب های دریا تنی : 

 ∆INVK موجودی ها: تغییردر 

 ∆APK  تغییر در حساب های پرداختنی : 

 DPAMTK :هزینه استهالک 

 EARNK.درآمد قبل از اقالم غیرمترقبه و عملیات متوقف شده می باشد : 

 های مستقل تحقیب حاضر، ر تارهای مدیریت به یحاد  رصت طلباناه و یاا غیار  رصات طلباناه باودن آن اسات.       متغیر

 هاشرکتمایی  گزارشگری در طلبانه رصت شناسایی ر تارهای برای مدیی تبیی  معر ی وه ب (2012)ن همکارا و بادرتچر

 هادف  با یی کههاشرکت دسته دو بها ر هاشرکتایشان  شده نمودند، ارایه تجدید سود و اوییه سود رقم مقایسه اساس بر

 گزارشاگری ه اقدام ب سود کاهش هدف با یی کههاشرکت و ،اندداشته طلبانه رصتمایی  گزارشگری ر تار سود ا زایش

 (RI) شاده  ارایاه  تجدید سود از رقم شرکت یک (OI)ه اویی سود رقم اگر .نمایدیم میتقس نمودند،یم طلبانه رصتمایی 

 ساود  از کمتر شده ارایه تجدید سود و (MF) شده مدیران بینیپیش سود از بیشتر اوییه سود چنانچه آنگاه باشد، بیشتر آن

 ر تاار  ماایی خاویش   درگزارشگری که گیردیم یی قرارهاه شرکتزمر در شرکت آن باشد(MF) شده مدیران  بینیپیش

 ) رصت طلبانه ا زایشی(.اندداده بروز طلبانه رصت
OIit ≥ MFit > PIit 

ب از طریا  گزارشاگری   رآیناد  در اختیار اعمال و طلبانه رصتر تارهای  بروز با است توانسته شرکت دیگربه عبارت 

 خصاوص  در خاود  بینیپیشب تحق به  t زمانی دوره یاری که منجر به ا زایش سود شده باشد، دراختانتخاب اقالم تعهدی 

 بپردازد. حسابداری سود

 مجموعاه  از عضاوی  عناوان  شرکت به شده، ارایه تجدید سود از اوییه سود مبلغ بودن بیشتر وجود با در دو حایت زیر

 شود)غیر  رصت طلبانه ا زایشی(.ینمبندی  طبقه اندداده بروز خود از طلبانه رصت ر تار یی کههاشرکت

 (1) OIjt > RIjt ≥ MFjt 

 (2) MFjt > OIjt > RIjt 

 شاده  بینای پایش  ساود  رقام  از بیشتر دو، هر شده، ارایه تجدید سود هم و اوییه سود هم که آن است نشانگر (1) رابطه

 بینای پایش  رقام ساود   از کمتر دو، هر شده، ارایه تجدید سود هم و اوییه سود هم که است آن نشانگر (2) رابطه و اندبوده

 .اندبوده شده

 همانناد  تاوان یما  نیاز  را اناد داده باروز  طلباناه  رصات ماایی   گزارشاگری  ر تار سود کاهش هدف با یی کههاشرکت

 ر تاار  ماایی خاویش   گزارشاگری  در ایشاان  آیاا  نماود  مشاخص  و داده، بررسی قرار مورد اول مجموعه زیر یهاشرکت

 از ر تاار  برخاوردار  یهاا شارکت  زماره  شرکتی در (2012)ن همکارا و بادرتچر دیدگاه از یا خیر. اندداشته طلبانه رصت

 :باشد داشته مصداق آن با رابطه در زیر شرایط همزمان که گیردیم قرار طلبانه رصت

(3) OIjt ≥ MFjt > RIit                            
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(4)               IBES - Actualjt+1 > Adj - IBES - Actualjt+1 ≥ MFt+1
t 

t+1 در روابط باال
tMF برای سال  بینی سود توسط مدیرانآخری  پیشt+1   ی ماایی ساال  هاا صاورت که قبل از انتشار t 

که  t+1 واقعی سالسود با برابر  jt+1Adj_IBES_Actual مچنی ه و t+1ساله سود واقعی مربو  ب jt+1IBES_Actual است،

 ،t به اضا ه سود تجدیاد ارائاه شاده ساال     t+1 یعنی سود واقعی سال) تعدیل شده است. t با توجه به مدیریت سود در سال

ویای   شدیمگزارش  t در سال ستیبایمشوند، که یمسودهایی محاسبه ، ا است اده از ای  تعدیلب (.t منهای سود اوییه سال

 .را گزارش نکرده و مدیریت سود وارونه )کاهشی( شده است هاآنشرکت 

 :شودیمتلقی  طلبانه رصت مایی شرکت گزارشگری ر تار زیر وجود هر دو شر  صورت در

(5) OIjt ≥ MFjt > RLit 

(6) IBES - Actualjt+1 > Adj - IBES - Actualjt+1 ≥ MFt+1
t  

 زماره  در را شرکت آن توانینم باشد شرکتی برقرار برای زیر شرایط چنانچه (2012همکاران ) و چرتبادر دیدگاه از

  :نمود قلمداد اندداشته طلبانه رصت ر تار یی کههاشرکت

         RIjt > MFjt > OIjt 

 هاروش آزمون فرضیه
 هاتجزیه و تحلیل توصیفی داده

در برگیرنده خالصه  طلبانه رصتو غیر  طلبانه رصتی هانمونهتوصی ی مربو  به  شامل  اطالعات آمار 2و 1جداول 

ی اوییه و تجدیاد  هار دادهاز متغیرها دک مربو  به میانگی ، میانه و انحراف معیار هر برای هر ی اطالعات آماری توصی ی

 .است های اوییه و تجدیدارائه شدهدادههای یانگی مهای و یانهمارائه شده و ت اضل میان 
 طلبانهفرصتخالصه آمار توصیفی نمونه . 1جدول 

 اوییه تجدید ارائه شده اختالف اوییه و تجدید ارائه
 متغیر

 میانگی  میانه انحراف معیار میانگی  میانه انحراف معیار میانگی  میانه

 سود 1233/0 0116/0 0143/0 1053/0 0363/0 1453/0 0225/0 0133/0

 ی نقدیهاجریان 0361/0 0651/0 0131/0 0363/0 0631/0 1333/0 0006/0 -0024/0

 اقالم تعهدی 0414/0 0341/0 1512/0 0115/0 0113/0 1614/0 0211/0 0143/0

 های دریا تنیحساب -054/0 -0352/0 1025/0 -0523/0 -0363/0 0113/0 -0012/0 0016/0

 موجودی کاال -0162/0 -0251/0 0314/0 -0111/0 -0251/0 034/0 -0001/0 0006/0

 های پرداختنیحساب 0223/0 011/0 0136/0 0261/0 0145/0 0111/0 -0046/0 -0035/0

 استهالک 0231/0 0216/0 0214/0 023/0 0215/0 0214/0 0001/0 0001/0

 اقالمسایر  0216/0 002/0 1204/0 0045/0 -0155/0 1313/0 0111/0 0115/0

ی هاا دادهمقایساه باا   در ( 0116/0)1233/0 طلباناه  رصتهای اوییه مربو  به نمونه یانه( سود حاصل از داده)م میانگی 

هاا از  یای داراکال   020225. ای  نتای  نشان دهنده ای  است که ساود باه میازان    ( است0363/0) 1053/0ه تجدید ارائه شد

ی قارار گر تاه در نموناه    هاا شارکت یش داده شده است. در ای  زمینه بایاد بیاان شاود کاه تماامی      ا زاطریب اقالم تعهدی 

 طلباناه  رصات بودند در حایی که در نمونه غیار  ه شد ارائهطلبانه دارای سود اوییه بیشتری در مقایسه با سود تجدید  رصت
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اناد ذاتاا دارای تاوان ساودآوری     ارائاه شاده  هایی که به صورت غیر  رصت طلبانه تجدید چنی  نبوده است، ضمنا شرکت

 اند.باالیی بوده
 طلبانهفرصت. خالصه آمار توصیفی نمونه غیر 2 لجدو

 اوییه تجدید ارائه شده اختالف اوییه و تجدید ارائه
 متغیر

 میانگی  میانه انحراف معیار میانگی  میانه انحراف معیار میانگی  میانه

 سود 1115/0 1133/0 1106/0 1046/0 1021/0 1363/0 0061/0 0102/0

 های نقدیجریان 0114/0 0613/0 1351/0 0305/0 0631/0 1333/0 -0011/0 -0011/0

 اقالم تعهدی 0321/0 0322/0 1632/0 0241/0 0234/0 1601/0 003/0 0033/0

 های دریا تنیحساب -0463/0 -0412/0 1042/0 -0442/0 -0331/0 0105/0 -0021/0 -0023/0

 موجودی کاال -0255/0 -0212/0 0331/0 -0253/0 -0116/0 0313/0 -0003/0 -0016/0

 های پرداختنیحساب 0222/0 0101/0 0111/0 0223/0 0131/0 016/0 -0006/0 -0024/0

 استهالک 0251/0 0201/0 /0206 0256/0 0201/0 0203/0 0001/0 0002/0

 سایر اقالم 0032/0 002/0 1233/0 0026/0 -0015/0 1143/0 0056/0 0035/0

 نتایج آزمون فرضیات
 نتایج آزمون فرضیه اول . 3ل جدو

 شده بینیپیشعالمت  ریتغم
 اطالعات تجدید ارائه شده اطالعات اوییه

 tآماره  ضریب tآماره  ضریب

C 06/1 03/0 1/0 03/0 ؟ 

CF + 34/0 33/1 3/0 14/6 

ΔAR + 53/0- 12/3- 51/0- 15/3- 

ΔINV + 3/0- 6/3- 14/0- 3241- 

ΔAP - 53/0- 31/2- 5/0- 2241- 

DPAMT + 62/0- 13/0- 55/0- 63/0- 

OTHER 15/0 15/0 35/1 23/0 ؟ 

 33/0 41/0  شدهضریب تعیی  تعدیل

 101 101  مشاهدات

 F  0000/0 0000/0 آماره

 33/1 2  آماره دوربی  واتسون

 23/1(=value-211/0)  آماره ونگ

 تجدیاد  یاا  اصالی ) حسابداری ارقام مجموعه کدام کنیم مشخص که کندمی  راهم را امکان ونگ ای  اجرای آزمون

 05/0ز کاه ا  211/0دارند و با توجه به مقدار معناداری آن  عملیاتی آتی نقد جریان برای بیشتر اکتشا ی قدرت( شده ارائه

هاای حساابداری اتخااذ شاده توساط مادیریت تحات تاادیر         شود که در زمانی که روشبزرگتر است ای  نتیجه حاصل می

هاای نقادی   بینی جریاان باشد ارقام اصلی )مدیریت شده( گزارش شده توانایی معناداری در پیشطلبانه  رصتهای انگیزه

 شود.نمی تأییدتحقیب  اول  رضیه ترتیب بدی  )مدیریت نشده( ندارند وه نسبت به ارقام تجدید ارائه شد
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 نتایج آزمون فرضیه دوم .4ل جدو

 شده بینیپیشعالمت  ریتغم
 اطالعات تجدید ارائه شده اطالعات اوییه

 tآماره  ضریب tآماره  ضریب

C 3/3 05/0 1/3 05/0 ؟ 

CF + 16/0 34/2 11/0 41/2 

ΔAR + 2/0- 31/2- 23/0- 33/2- 

ΔINV + 12/0- 36/01- 11/0- 13/2 

ΔAP - 36/0- 15/03- 45/0- 01/5- 

DPAMT + 4/0 61/0 21/0 51/0 

OTHER 11/1 03/0 36/0 -002/0 ؟ 

 46/0 45/0   شدهضریب تعیی  تعدیل

 مشاهدات

 

  632 632 

 F   0000/0 0000/0آماره 

 35/2 41/2   آماره دوربی  واتسون

 -43/0(=value-626/0)  آماره ونگ

شاود کاه   تر است ای  نتیجه حاصل میبزرگ 05/0ز ه اک 626/0آن و با توجه به مقدار معناداری  ونگ اجرای آزمون

طلباناه باشاد، در ایا     هاای غیار  رصات   های حسابداری اتخاذ شده توسط مدیریت تحت تاادیر انگیازه  در زمانی که روش

های نقادی نسابت باه ارقاام تجدیاد      بینی جریانبیشتری در پیش صورت ارقام اصلی )مدیریت شده( گزارش شده توانایی

 شود.تحقیب رد می دوم  رضیه ترتیب بدی  )مدیریت نشده( ندارند وه ارائه شد

 گیریجهیبحث و نت

ت ر ای  صورد باشد،طلبانه  رصتهای یزهانگحسابداری اتخاذ شده توسط مدیریت تحت تادیر  یهاروش کهیهنگام

ه های نقدی نسبت به ارقام تجدیاد ارائاه شاد   جریان بینیپیش)مدیریت شده( گزارش شده توانایی کمتری در  ارقام اصلی

باارس و  با است اده از معادیاه   طلبانه رصتمشاهده در نمونه  101ا انتظار خود را از طریب آزمون م )مدیریت نشده( دارند..

 آورد کاه   راهم را امکان ای  %15 در سطح معناداری ونگ . نتای  حاصل از اجرای آزمونانجام دادیم (2001همکاران )

آتای   نقاد  بارای جریاان   اکتشا ی بیشاتر  قدرت( شده ارائه تجدید اصلی یا) حسابداری ارقام مجموعه کدام کنیم مشخص

باود، ایا  نتیجاه    ر تا بازرگ  05/0، کاه از  211/0ونگ، و اینکه مقادار معنااداری آن    ذا با اجرای آزمونی عملیاتی دارند ،

هاای حساابداری اتخااذ    حاصل شد که ت اوت معناداری بی  ضریب تعی  تعدیل شده دو مدل وجود ندارد، و اینکاه روش 

)مدیریت شده( گزارش شده تواناایی   باشد ارقام اصلیطلبانه  رصتهای شده توسط مدیریت زمانی که تحت تادیر انگیزه

 اول  رضایه  ترتیاب  بدی  )مدیریت نشده( ندارند وه های نقدی نسبت به ارقام تجدید ارائه شدنی جریانبیکمتری در پیش

هااای غیاار یاازهانگی حسااابداری اتخاااذ شااده توسااط ماادیریت تحاات تااادیر هاااروشهنگااامی کااه  نگردیااد. تأییاادتحقیااب 

)مادیریت شاده( گازارش شاده      ام اصلیر ای  صورت ارقد طلبانه )بعد اطالعاتی مدیریت سود غایب باشد( باشد، رصت

 )مدیریت نشده( دارند.ه های نقدی نسبت به ارقام تجدید ارائه شدجریان بینیپیشتوانایی بیشتری در 
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مشااهده   632، ما پبش بینی خاود را از طریاب آزماون     شود.یمبیان  طلبانه رصتدر ای  بخش نتای  مربو  نمونه غیر 

 ونگ انجام دادیم. نتای  حاصل از اجرای آزمون (2001بارس و همکاران )با است اده از معادیه  طلبانه رصتدر نمونه غیر 

 ارائه تجدید اصلی یا) حسابداری ارقام مجموعه کدام کنیم مشخص آورد که  راهم را امکان ای  %15 در سطح معناداری

آن  و اینکاه مقادار معنااداری    وناگ  آتی عملیاتی دارند، یذا با اجرای آزمون نقد برای جریان اکتشا ی بیشتر قدرت( شده

های حسابداری اتخاذ شده توسط مادیریت  تر است ای  نتیجه حاصل شد که در زمانی که روشبزرگ 05/0که از 626/0

 رت ارقاام اصالی  طلبانه )بعد اطالعاتی مادیریت ساود غایاب باشاد( باشاد، در ایا  صاو       های غیر  رصتتحت تادیر انگیزه

)مادیریت  ه های نقدی نسبت به ارقاام تجدیاد ارائاه شاد    بینی جریان)مدیریت شده( گزارش شده توانایی بیشتری در پیش

یه کارد، کاه باه دییال عادم      توجگونه توان ای تحقیب رد شد. شاید دییل آن را می دوم  رضیه ترتیب بدی  نشده( ندارند و
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