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Abstract
In this research, we aimed to study the relationship between earnings management and
forecast error in earnings of listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE). For the
calculation of earnings management, we employed discretionary accruals using the Jones
model. Hypotheses were tested in the both level of annual and interim financial statements.
Therefore, the data of 75 firms for a five-year period (2009-2013) were studied. The
multivariate panel regression model is used to test the hypotheses. The results show that there
is no significant relationship between earnings management and earnings forecast error in the
annual financial statements. This can reject the fundamental hypothesis that the optimistic
predictions are associated with lower levels of forecast accuracy. Also in the interim financial
statements, there is a negative significant relationship between earnings management and
earnings forecast error as increased accruals leads to decreased forecast errors. It can be said
that to compensate for the poor performance of the firms, managers do the earnings
management through accruals increase which leads to decreased earnings forecast error.
Keywords: Earnings Management, Earnings Forecast Error, Interim Financial Statements,
the Jones Model
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چکیده
هدف این پژوهش ،مطالعة ارتباط بین مدیریت سود و خطاي پیشبینی سود در شرکتهااي پذیرفتاهشاده در باورس
اوراق بهادار تهران است .براي محاسبة مدیریت سود از اقالم تعهدي اختیاري مدل جونز استفادهشده است .فرضایة ماورد
مطالعه هم در سطح صورتهاي مالی ساالنه و هم میاندورهاي آزمون شده است .در راستاي انجاام پاژوهش اعالعاات 1
سالة ( )3111-3132هفتادوپنج شرکت مورد مطالعه قرار گرفت .براي آزمون فرضیه از رگرسیون چند متغیره ،با دادههاي
تابلویی استفادهشده است .یافتههاي حاصل از پژوهش نشان میدهد که باین مادیریت ساود و خطااي پایشبینای ساود در
صورتهاي مالی ساالنه ارتباط وجود ندارد که این یافته فرضیه بنیادي را رد مایکناد؛ مبنای بار ایانکاه پایشبینایهاایی
خوشبینانه است که با سطح کمتري از دقت پیشبینای هماراه اسات .هامچناین در صاورتهااي ماالی میااندورهاي باین
مدیریت سود و خطاي پیشبینی سود ،ارتباط معکوس و معنیدار وجود دارد؛ بهعوريکه افزایش اقالم تعهدي منتهای باه
کاهش خطاي پیشبینی میشود .بهعبارتی می توان گفت مدیریت براي جباران ضاعع عملکارد واحاد تجااري اقادام باه
مدیریت سود از عریق افزایش اقالم تعهدي میکند که منجر به کاهش خطاي پیشبینی سود میشود.
واژههای کلیدی:مدیریت سود ،خطاي پیشبینی سود ،صورتهاي مالی میاندورهاي.

* نویسنده مسؤول
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مقدمه

صاحبان سرمایه ،اعتباردهندگان و سایر استفادهکنندگان

یکاای از مسااا ل مهاام در حسااابداري کااه از دیرباااز
تاکنون جایگاه ویاژ خاود را در مباحا

نراري حفا

براي تصمیمگیري در زمیناة خریاد ،فاروش ،نگهاداري
سااهام ،اعطاااي وام ،ارزیااابی عملکاارد ماادیران و سااایر

کاارده ،سااود اساات .در دورههاااي ملتلااع از ابتااداي

تصمیمهاي اقتصادي مهم باه اعالعاات ماالی مرباوط و

پاااژوهشهااااي تجربااای حساااابداري کاااه بااار اسااااس

قابل فهم نیاز دارند .]1

روششناسی علمی ا اثباتی همواره بررسای شاده اسات،

برنامهریزيهاي کوتاهمادت در زمیناههااي ملتلاع

سودمندي اعالعات مرتبط با سود است و سود هم یکی

بااراي تااداوم فعالیاات واحاادهاي اقتصااادي و نیااز اتلااا

از مهم ترین عوامل مؤثر بر تصمیمگیريهااي اقتصاادي

تصمیمهاي اثربلش سرمایهگذاري و تأمین مالی توسط

است .آگاهی استفادهکنندگان از قابل اتکاا باودن ساود

ماادیران ،صاااحبان سااهام ،اعتباردهناادگان و سااایرین

میتواند آنها را در اتلاا تصامیمهااي بهتار در ماورد

ضروري است .برنامهریزي امکان بهرهبرداري مناسب از

سااودآوري و تحلیاال صااورتهاااي مااالی و هاامچنااین

فرصتهاي موجود را فراهم میآورد و با استفاده از آن

برآوردهاي آتی یاري دهاد  .]39بارآورد و پایشبینای

مایتاوان قبال از مواجاهشادن باا رویادادهاي اقتصاادي

سود ،نوعی افشاي اجباري اسات کاه اعالعااتی درباار

نامطلوب واکنشهاي مناساب نشاان داد .باراي افازایش

سود مورد انترار شرکتها ارا ه میکند و جنباة کلیادي

اثربلشی برنامهریزي باید تواناایی پایشبینای صاحیح و

اصل افشا به شمار میرود  .]13وجاود اعالعاات ماالی

مسااتمر را کااه الزمااة آن اساات ،بهبااود بلشااید .]33

شاافاف و قاباال مهایسااه ،رکاان اصاالی پاسااخگااویی و

پیش بینای از ایان نرار کاه عنصار بنیاادین و کلیادي در

تصمیمگیريهاي اقتصادي آگاهانه است .صاحبان سهام

تصااامیمگیاااري اساااتفادهکننااادگان درونساااازمانی و

اعتباردهنااادگان و ساااایر اساااتفادهکننااادگان باااراي

برونساازمانی محساوب مایشاود ،مهام اسات .بار ایان

تصمیمگیري در زمینة خرید ،فروش ،نگهاداري ساهام،

اساس کارایی و اثربلشای نهاایی هار تصامیم باه نتاایج

اعطاي وام ،ارزیابی عملکرد مدیران و سایر تصمیمهاي

رویدادهایی بستگی دارد که باهدنباال هار تصامیم روي

اقتصادي مهم به اعالعات مالی مربوط و قابال فهام نیااز

میدهد .بدینترتیب تصمیمی کاارا و اثاربلش خواهاد

دارنااااد  .]1میاااازان اعالعااااات افشاشااااده بااااراي

بود که بر اساس پیشبینیهایی انجام گیرد که مبناي آن

مشارکتکنندگان در بازار سرمایه بر میزان برآورد سود

صحیح بوده باشد .یکی از این پایشبینایهاا ،پایشبینای

تأثیرگذار است .این یافتهها به افشاي اعالعات در رابطه

سود بوده که باید اعالعاتی منطهی ،قابل اتکا و باهموقا

با تحلیل مدیریت راهبردي حسابداري گسترشیافتهاناد.

را فراهم آورد و قابل فهم و مربوط باشد .پیشبینیهااي

در نهایاات ایاان یافتااههااا داللاات باار ایاان دارنااد کااه

دقیاااق و باااهموقااا  ،موجاااب بهباااود تصااامیمگیاااري

شرکتهایی که اعالعات بیشتري افشا میکنناد ،میازان

استفادهکنندگان از گزارشهااي ماالی مایشاود  .]2در

دقت پیشبینی و برآورد سود بیشتري دارناد  .]1وجاود

حالاات کلاای افشاااي اختیاااري و اجباااري دو مجااراي

اعالعااات مااالی شاافاف و قاباال مهایسااه رکاان اصاالی

ارتبااااعی مهااام مااادیران باااراي انتهاااال اعالعاااات باااه

پاسخگویی و تصمیمگیريهاي اقتصادي آگاهانه است.

سرمایه گذاران برون ساازمانی اسات .هار چناد اصاول و

رابطة مدیریت سود و خطاي پیشبینی سود (با تأکید بر صورتهاي مالی میاندورهاي و پایان دورهاي) 13 /

مبانی فراوانی بیان میکند که افشاي اجباري و اختیااري

و قابل اتکاا باشاد مفیاد دانساته ،بیاان مایدارد کاه ایان

اعالعات مهم و مربوعی را دارا است و تأثیر معنیداري

گزارشها باید اعالعات مفیدي در رابطه با توان کساب

بر قیمت اوراق بهاادار دارد ،ولای باههرحاال ایانچناین

سود ،ایجاد جریانهاي نهدي ،شرایط ماالی و نهادینگی

افشاهایی میتواند خطاهایی را در پی داشاته باشاد .]13

واحااد تجاااري بااراي اسااتفادهکنناادگان ارا ااه کنااد.

به دلیل نوسانهااي اقتصاادي و تجااري کاه شارکتهاا

اسکات )3331(3به مدیریت سود بهعنوان اختیار شرکت

همواره با آن روبهرو هستند ،محیط اقتصادي با بیثبااتی

در انتلاب سیاست هاي حسابداري براي دساتیاابی باه

و یا ثبات اندکی همراه است و بههمین دلیال اسات کاه

برخی اهداف خاص مدیریت واحد انتفاعی اشاره دارد.

ماادیران ارشااد ،ارزیااابی صااحیحی از آینااد تجاااري

دي )3311( 2بیان کرده که شاواهد حااکی از آن اسات

شرکت ها ندارند و بناابراین وجاود خطاهااي عاادي در

که مدیریت ساود عمادتان نشاات گرفتاه از عادم تهاارن

چنین افشاگريهایی دور از انترار نیست .مدیریت ساود

اعالعاتی است .این نرر ،کانون توجه تعریع ارا هشاده

هنگامی اتفاق میافتد که مدیریت واحاد انتفااعی باراي

توسط اسکات است .همچنین دي ،دو مسئلة مهام را در

گزارشااگري مااالی از ق اااوت شلصاای خااود اسااتفاده

ارتباط با موضاو مادیریت ساود مطارو نماوده اسات:

می کناد و هادف از ایان کاار ،گماراه کاردن برخای از

الع) باراي افازایش پااداش مادیران ارشاد کاه توساط

سهامداران دربار عملکرد واقعای اقتصاادي و یاا باراي

سرمایهگذاران تأمین میشود ،ساود مادیریت مایشاود؛

انحااراف در نتااایج قراردادهااایی اساات کااه بااه ارقااام

ب) سرمایهگذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت

حسابداري گزارششده بساتگی دارناد  .]11اماروزه باا

بهتااري از ارزش شاارکت داشااته باشااد .بنااابراین انتهااال

رشااد بازارهاااي ساارمایه و افاازایش ساارمایهگااذاري در

ثروت بالهوه از سرمایه گذاران جدید به سارمایهگاذاران

اوراق بهادار ،شرکتهاي پذیرفتهشده در باورس اوراق

قدیمی که عامل تهاضااي داخلای باراي مادیریت ساود

بهادار ملزم به ارا ة صورتهااي ماالی میااندورهاي نیاز

هستند ،بهوجود میآید .ازاینرو همه گروهها تمایال باه

شده اند .تهیة صورتهاي مالی میاندورهاي میتواند بار

مدیریت سود دارند و سرمایهگذاران جدید ممکن است

به موق باودن اعالعاات حساابداري و از ایان عریاق باه

از آن بیش از همه لطمه ببینند .بهخصوص هادف اصالی

ارزیابی صحیح و بهموق اوراق بهادار شرکتها کما

ایاان پااژوهش ارا ااة جایگاااه نرااري بااراي انگیااز ویااژ

کنااد .بااهعبااارت دیگاار ،ارا ااة صااورتهاااي مااالی

مدیران ارشد در مدیریت سود در راستاي دستیابی باه

میاندوره اي با کاهش فواصل زمانی ارا اة اعالعاات باه

پاداش اسات و در ایان راساتا پایشبینایهااي ساود نیاز

بازار سرمایه ،امکان سوءاستفاد برخای افاراد را کاه باه

ابزاري براي دستیابی به هدف مزبور است  .]1هادف

اعالعات خاص دسترسی یافتهاند ،کاهش داده و از ایان

از این پژوهش ،مطالعة ارتباط مدیریت ساود باا خطااي

عریق بستر مناسبی را براي کاارایی نسابی باازار سارمایه

پیش بینای ساود مادیران شارکتهااي پذیرفتاهشاده در

فراهم می نماید .استاندارد حسابداري شامار  22ایاران،

بورس اوراق بهادار تهران در گزارشاگري میااندورهاي

تهیة صاورتهااي ماالی میااندورهاي ا چاه باهصاورت
فشرده و چه بهصورت کامل ا را در صورتی که بهموقا

1. Scot
2. Day
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و کاماال اعالعااات مااالی اساات .بااهعبااارت دیگاار ،آیااا

این باورناد کاه کااهش در عادم تهاارن اعالعااتی باین

مدیریت سود منتهی به خطاي پیشبینی ساود مایشاود

مدیران درونسازمانی و سارمایهگاذاران بارونساازمانی
کاهش فرصت برخی سرمایهگذاران براي استفاده

الزم به کار اسات کاه مطالعاة ایان موضاو مایتواناد

باع

موجب درک بهتر ارزش افشاي اعالعات شاود و باراي

از اعالعات خصوصی براي رسیدن به سود بیشتر شده و

ساارمایهگااذاران و مراج ا تاادوین اسااتاندارد نیااز قاباال

در نتیجه کاهش عدم تهاارن اعالعااتی موجاب کااهش

استفاده باشد .علت تمرکز بر برآورد و پایشبینای ساود

هزینههاي سرمایهگذاري میشاود .هامچناین عباق نرار

توسط مدیریت این است کاه ایان بارآورد انعکاسای از

دیاموند و وریکیا ( )3333کاهش عدم تهارن اعالعااتی

عملکارد ماادیران اسات کااه بار ارزیااابی وضاعیت آتاای

موجب افزایش نهد شاوندگی ساهام شارکت و کااهش

شرکت مبتنی است و هامچناین کمای و قابال پاژوهش

هزینااة ساارمایه ماایشااود .در سااال  3113بااورس اوراق

است.

بهااادار تهااران عبااق بنااد ز ماااد  1آیاایننامااة افشاااي
اعالعات ،شرکتها را مکلع به ارا ة اعالعات مرباوط

مبانی نظری پژوهش

به پیشبینی سود هر سهم در انتهاي هار  1مااه کارد .]3

در چارچوب نراري حساابداري مشاابه باا مادیریت

واکاانش بااازار در مهاباال سااود پ ایشبین ایشااده توسااط

سود ،دو رویکرد متمایز در ارتباط با سود پیشبینیشاده

مدیریت و یا سود گزارششده ،به روشای بساتگی دارد

وجود دارد که عباارتاناد از :رویکارد اعاال رساانی و

که این اعالعات توسط فعاالن بازار پاردازش مایشاود.

رویکاارد رفتااار فرصااتعلبانااة ماادیریت .عبااق رویکاارد

عبق فرضیة بازار کارا در حالت نیماهقاوي ،قیماتهااي

پیامرسانی ،مدیران بهعنوان مطل ترین افاراد از وضاعیت

اوراق بهااادار کلیااة اعالعااات در دسااترس را ماانعکس

فعلاای و آتاای شاارکت ،اعالعااات خااود را بااه افااراد

می کنند .برخالف اهمیت مفاهیم نرري فرضیة بازارهاي

برونسازمانی ملابره میکنناد و از ایانعریاق اقادام باه

کارا ،بلومفیلد )2332( 3اشاره کرد که جامعةدانشاگاهی

کاهش عدم تهارن اعالعاتی میکنند .از عرف دیگر بار

نارضایتی فزاینده اي را در برابر این فرضیه از خود نشاان

پایة رویکرد رفتار فرصت علبانه ،مدیران از عادم تهاارن

داده است .او فرضیة جایگزینی باراي فرضایة بازارهااي

اعالعاتی میان خود و اشلاص برونسازمانی بهنف خود

کارا با عنوان فرضیة افشاي ناقص ارا اه کارد .عباق ایان

بهره می برند و از این عریق اقدام به انتهال جریاان منااف

فرضیه ،ارقامی که استلراج آنها از اعالعاات عماومی
و

مستلزم صرف هزینة بیشتري است ،کمتر به شکل کامال

بااه ساامت خااود ماایکننااد  .]39عبااق نراار چاناا

همکاران ( )2331اعالعاات مرباوط باه پایشبینایهااي

در قیمااتهاااي بااازار ماانعکس ماایشااوند .یکاای از

مدیران نهش مهمای در کااهش عادم تهاارن اعالعااتی

کاربردهاي این فرضیه ،رفتار گزارشگري مالی مادیران

موجود بین مدیران و سرمایهگذاران بازي میکند .آنها

است .بلومفیلد ( )2332بیان کرد که مدیران ،قیمتهاي

همچنین با استناد به پژوهشهاي انجاامشاده در گذشاته

باالتر سهام و نیز بازدههاي باالتر را باراي شارکتهاایی

اثبات کردند که پیشبینیهاي مدیران شاامل اعالعاات

که مدیران آن هستند ،ترجیح میدهند؛ زیرا این عوامال

مربوط و سودمند است .لینوکس و همکاران ( )2333بر
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بر حهوق و مزایاي آنها تأثیر میگذارد .بر پایاة فرضایة

باال دشوار است  .]3نرخ بازده دارایی باهمنراور کنتارل

افشاي ناقص مدیران انگیزه دارند تصمیمهاایی را اتلاا

آثار بالهو عملکرد شرکت بر خطاي پایشبینای ساود و

کنند که آشکار ساختن اعالعاتی را که نمیخواهاد بار

اقالم تعهدي نرخ بازده دارایی بایستی کنتارل شاود  9و

قیماات سااهام شاارکت تااأثیر بگااذارد ،دشااوار سااازد .از

 3و .]11

مهمترین این تصمیمهاا ،گازارش ساود پایشبینایشاده
توسط مدیریت اسات .میازان اعالعاات افشاشاده باراي

پیشینة پژوهش

مشااارکتکنناادگان بااازار باار دقاات پاایشبیناای سااود

پژوهش هاایی در راساتاي ارتبااط مادیریت ساود و

و

خطاي پیش بینی سود صورت پذیرفته که برخی از آنها

تحلیاالگااران تااأثیر ماایگااذارد .بااراي مالااال الناا

الندهولم ( )3333به این نتیجه رسیدند کاه میازان دقات
پیشبینی با افزایش در میازان افشااي اعالعاات شارکت

به شرو زیراست:
چن ا

و واسااتون )2339( 3بااه بررساای رابطااة بااین

افزایش مییابد .این یافتهها باه افشااي اعالعاات درباار

معامالت گزارش نشده سهام توسط افراد درونسازمانی

تجزی اهوتحلی ال ماادیریت (بااارون و همکاااران،)3333 ،

و سودهاي آتی و خطاي پیشبینی سود پرداختند .آنها

خط مشیهاي حسابداري و غیاره گساترشیافتاهاناد .در

نشان دادند که این معاامالت باعا

کااهش ساود آتای

مجمو این یافتهها بر آن داللت دارند که شرکتهاایی

شرکت و افزایش خطاهااي پایشبینای ساود مایگاردد
2

کاااه اعالعاااات بیشاااتري باااراي اساااتفادهکننااادگان

 .]23گاریاادو میاارالس و سااانابریا ( )2339بااه بررساای

برونسازمانی منتشر میکنند داراي دقت پیشبینی ساود

پیااااروي داوعلبانااااه از اسااااتانداردهاي حسااااابداري

بیشتري هستند .]3

شرکتهاي اسپانیایی در مهایساه باا اساتانداردهاي ملای

عوامل ملتلفی بر دقت پایشبینای ساود شارکتهاا
تأثیرگذار است که برخی از آنها به شرو زیر است:

اسپانیا روي نموناهاي از شارکتهااي فهرسات شاده در
بازار سرمایة اساپانیا پرداختناد .نتیجاة بررسای نشاان داد

بااه دلی ال

پاایشبیناایهاااي سااود توسااط تحلیاالگااران مااالی در

استهرار سیستمهاي کنترلی و نرارتی دقیق ،بهکاارگیري

شاارکتهااایی کااه بااهعااور داوعلبانااه اسااتانداردهاي

کارکنااان و ماادیران متلصااص پاسااخگااویی بااه عیااع

بااینالمللاای را بااه کااار گرفتااه بودنااد خطاااي پاایشبیناای

گسااتردهاي از ساارمایهگااذاران ،بسااتانکاران و کارکنااان

کمتري نسابت باه ساایر شارکتهاا داشات .ایان نتاایج

ازجمله دالیل لزوم دقت بیشتر در پیشبینی ساود اسات.

خصوصان در مورد شرکتهایی که توسط چهار موسساه

فلذا انترار میرود بین انداز شرکت و دقات پایشبینای

باازر

حسابرساای شااده بودنااد ،بهتاار بااود  .]23آسااار

سود رابطة مالبت وجود داشته باشاد  .]3نوساانات ساود

( )2339بااه بررساای تااأثیر قاادرت ماادیریتی باار دقاات

بیااانگر نوسااانات در سااودهاي تاااریلی شاارکت قباال از

پیشبینی سود توسط تحلیلگران مالی پرداخات .نتاایج

پذیرش در بورس اسات .انتراار بار ایان اسات کاه باین

پااژوهش وي نشااان داد دوگااانگی و یفااه ماادیرعامل و

انااداز شاارکت در شاارکتهاااي باازر

تغییرات ساود و دقات پایشبینای ساود ،رابطاهاي منفای
وجود داشته باشد؛ زیرا پیشبینی سود باه دلیال ریسا

1. Chang and Watson
2. GarridoMiralles and Sanabria
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ماایکنااد یافتااههاااي حاصاال از پااژوهش بیااان

ر ااایس هیئاااتمااادیره و قااادرت رمي مااادیریت در

کم ا

هیئت مدیره بهعنوان قدرت مدیریتی رابطة مالبتی با دقت

میکند که پایشبینایهااي میااندورهاي و کوتااهمادت

پاایشبیناایهااا دارد  .]31هااان و همکاااران ( )2331در

بهعور فراوانی منجر به افزایش رابطه باین باازده و ساود

پژوهشی به مطالعة ارتبااط ناهنجااري تعهادي و خطااي

آتی در بلندمدت مایشاود  .]22جونا

1

پیشبینی ساود پرداختناد .در ایان پاژوهش باین خطااي

( )2333ارتباط بین خطااي پایشبینای ساود و مادیریت

پیش بینی سود و اقالم تعهدي ارتباط معنیداري مشاهده

سود را مطالعه و بررسی کردهاند .در این پژوهش اقاالم

شد عوريکه ناهنجاري اقالم تعهادي هنگاامی افازایش

تعهدي سال جاري و پایشبینای مادیریت از ساود ساال

مااییابااد کااه سااطح خطاااي پاایشبیناای سااود بااه دلیاال

آتی را بررسی کردند .آنها اساتدالل مایکنناد کاه در

قیمتگذاري نادرست سرمایه گاذاران از اقاالم تعهادي

ی

محیط عملیااتی ناامطمئن برآوردهااي مادیریت از

اختیاااري افاازایش مااییابااد  .]11ماارادزاده و همکاااران

آینااد تجاااري شاارکت کاماال نیساات و ازآنجاااییکااه

( )2332به بررسی رابطة خطاي پیشبینی سود مادیریت

برآوردهاااي ناااقص ماادیریت هاام فرآینااد ایجاااد اقااالم

و محتواي پیشبینی اقالم تعهدي بر روي نمونهاي شامل

تعهدي و هم پیشبینی سودهاي آتی را تحت تأثیر قارار

 13شرکت عی دوره زماانی  2331تاا  2333پرداختناد.

می دهد فرض میکنند هنگامی کاه اقاالم تعهادي نسابتا

نتایج پژوهش آنها بیانگر رابطة منفای معنایداري باین

باااال یااا پااایین اساات ،پاایشبیناایهاااي ماادیریت از سااود

خطاي پیشبینی مدیریت و جم اقالم تعهدي بود .]92

دربردارند خوش بینای یاا بادبینی بیشاتري هساتند .یافتاة

داس و همکاااران )2333( 3نشااان دادنااد کااه ماادیران از

پژوهش وجود ارتباط مالبت بین خطاي پیشبینی ساود و

مدیریت سود و مدیریت انترارات (مدیریت پیشبینی و

اقالم تعهدي را تا ید میکند  .]13فان

 )2333( 9نهش

برآورد) بهصورت مکمل استفاده مایکنناد ،باهگوناهاي

دقت پیش بینی مدیریت را در برآورد خطاي پایشبینای

که وقتی مدیریت سود دشوارتر باشد مادیران اقادام باه

سود مادیریت ماورد مطالعاه قارار داد .وي در پاژوهش

جایگزین کاردن مادیریت ساود باا مادیریت انتراارات

خود به این نتیجه رسید که رابطهاي بااهمیت و منفی بین

میکنند .هم چنین مطابق با یافتة پاژوهش آنهاا مهایساة

دقت پیشبینی و خطاي پیشبینی وجود دارد .ایان یافتاه

مناف حاصل از مادیریت انتراارات باا منااف حاصال از

با این فرضیه سازگار است که پیشبینیهایی خوشبینانه

مدیریت ساود نشاان داد کاه مادیریت انتراارات بسایار

است که با سطح کمتري از دقت پیشبینی همراه اسات.

پرهزیناااهتااار از مااادیریت ساااود اسااات  .]21چاااوي و

همچنین این رابطه باراي پایشبینایهااي باا افاق زماانی

همکاااران )2333( 2در پژوهشاای بااا عنااوان آیااا هنگااام

عوالنی قويتر است  .]21گارملی ( )2339باا بررسای

پیش بینی سود توسط مدیریت نوسانهااي زیاادي را در

ارتباااط بااین پاایشبیناایهاااي ماادیریت از سااود و اقااالم

باارآورد قیماات سااهام بااهدنبااال دارد و کالاارت چنااین

تعهدي در شرکتهاي بورس دانمارک ،بیاان مایکناد

نوسانهایی به سرمایهگذاران در پیشبینی سودهاي آتی

مدیران شرکتهاي دانماارکی بادون توجاه باه ایانکاه

1. Das et al
2. Choi et al

3. Gong et al
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سود واقعی بیشتر یا کمتر از سود پیشبینیشاده باشاد از

شرکتهاي با مدیریت سود باال ارتباط مالبت معنیداري

اقااالم تعهاادي اختیاااري بااراي کاااهش پاایشبیناای سااود

وجااود دارد و میااانگین بااازده غیرعااادي شاارکتهاااي

استفاده میکنند  .]12مرادزاده فرد و همکااران ()3132

ساااودکاه بیشاااتر از میاااانگین باااازدههااااي غیرعاااادي

در پژوهشی به بررسی خطاي پیشبینی سود مادیریت و

شرکتهاي ارزشآفرین اسات .]1کردساتانی و لطفای

محتااواي اعالعاااتی اقااالم تعهاادي در شاارکتهاااي

( )3133به بررسی ارتباط بین خطااي پایشبینای ساود و

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .این

اقااالم تعهاادي در باااز زمااانی  3111 -3111پرداختنااد.

پژوهش با هدف آشکار نمودن رفتار واحدهاي تجااري

یافتههاي حاصل از پژوهش نشاندهند ارتباط مالبت بین

در آستانة تأمین ماالی از عریاق اقاالم تعهادي اختیااري

اقالم تعهدي و خطاي پیشبینی مدیریت از ساود اسات.

مالباات و منفاای بااا خطاااي پاایشبیناای سااود ماادیریت

هم چنین نتایج نشان میدهاد کاه ایان ارتبااط مالبات در

انجامشده اسات .یافتاه هااي حاصال از پاژوهش بیاانگر

شرکتهایی که داراي نوسان بیشتري در جریاان نهادي

وجود ارتباط معکوس و معنیدار بین خطااي پایشبینای

عملیاااتی هسااتند ،بیشااتر اساات  .]3خلیفااهساالطانی و

سود مدیریت و کل اقالم تعهدي اختیااري باوده اسات.

همکاران ( )3113به بررسی ارتباط بین خطاي پیشبینای

همچنین یافته هاي سایر فرضیه هاي پژوهش گویاي ایان

سااود ماادیریت و اقااالم تعهاادي پرداختنااد .یافتااههاااي

مطلب است که پیشبینی مدیریت جهت تاأمین ماالی از

پژوهش آنها نشان می دهد بین خطاي پایشبینای ساود

عریق بدهیها ارتباط مالبت معنیداري بین اقالم تعهادي

توسط مدیریت و اقالم تعهدي ارتباط معنیداري وجاود

اختیاري مالبت با خطاي پیش بینی ساود مادیریت ایجااد

دارد؛ بهگونهاي افزایش اقالم تعهدي در سال جااري باه

میکند  .]32یعهوبناژاد و همکااران ( )3133باه ارا اة

افزایش خطاي پیشبینی سود سال آتی منجار مایشاود.

الگو براي اندازه گیري مادیریت ساود در شارکتهااي

به عبارت دیگر مدیران زمانی تمایل باه ارا اة پایشبینای

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختناد .در

خوش بینانه (بدبیناناه) ساود ساال آتای دارناد کاه اقاالم

این پژوهش براي محاسبة شاخص مدیریت سود از مدل

تعهدي نسبتا زیاد (کم) باشد .]1

کازنی ا

بااهعنااوان ماادل بهینااه اسااتفاده کردنااد .نتااایج

پژوهش نشان می دهد که متغیرهایی مانند :نسبت بدهی،

روششناسی پژوهش

انااداز شاارکت ،چاارخش (تغییاار) ماادیریت ،شاااخص

دادههاي مورد استفاده از عریق پایگاههاي اعالعاتی

سودآوري و شاخص مدیریت سود سال قبل با شااخص

نرمافزار رهآورد نوین و صورتهاي مالی پذیرفتاهشاده

مدیریت سود ساال جااري ارتبااط مساتهیم دارناد .]31

در بورس اوراق بهادار تهران از ساایت شارکت باورس

فروغی و صفدریان ( )3133به مطالعاة ارتبااط مادیریت

اوراق بهاااادار تهاااران 3گاااردآوريشاااده اسااات .در

سود ،خطاي پیش بینی سود و کسب بازده غیرعاادي در

جم ا آوري اعالعااات از صااورتهاااي مااالی سااالیانه و

شرکتهاي پذیرفتهشده در باورس اوراق بهاادار تهاران

میاندورهاي حسابرسی شد شرکتهاي پذیرفتهشده در

پرداختند .یافتههاي حاصل از پژوهش نشان میدهد کاه

باااورس اوراق بهاااادار تهاااران در بااااز زماااانی فاااوق

باااین مااادیریت ساااود و خطااااي پااایشبینااای ساااود در

 3به آدرس اینترنتی www.rdis.ir
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استفادهشده است ،تا بررسی جام از گزارشاگري ماالی

گونوپولوس )2339( 2و نمازي و شمسالادینی ()3113

صااورت گیاارد و ضااامنان ازآنجاکااه اعالعاااات ماااالی

به عریق زیر محاسبه میشود:

میاندورهاي به دلیل ارا ة بهموق  ،اعالعات مرباوطتاري
براي تصمیم گیري هستند ،در پژوهش حاضر اعالعاات

تفاوت سود پیشبینیشده از ساود واقعای تهسایمبار
قدر مطلق سود پیشبینیشده.

مالی میاندوره اي مورد آزماون قارار گرفتاه اسات و باا

متغیر وابسته مدیریت سود است .جونز تفااوت ساود

اعالعااات سااالیانه نیااز مهایسااه شااده اساات .دور زمااانی

و وجوه نهد حاصل از عملیات را بهعنوان اقاالم تعهادي

پژوهش از سال  3111تا سال  3132در نرر گرفتاهشاده

شناسایی کرده اسات .تفکار حااکم بار ایان عهیاده ایان

اساات .جامعااة آماااري ایاان پااژوهش دربرگیرنااد کلیااة

اساات کااه اعالعااات موجااود در وجااه نهااد حاصاال از

شرکتهاي پذیرفتهشده در باورس اوراق بهاادار تهاران

عملیات معیار عینی تري باراي ارزیاابی عملکارد واقعای

است که از ویژگیهاي زیر برخوردارند:

اقتصادي واحد انتفاعی است و از اینرو کمتر مایتواناد

الع) با توجه به دور زمانی دسترسای باه اعالعاات

مدیریت شود .]31 ،21 ،13 ،21 ،31

( ،) 3111 -3132شرکت قبال از ساال  3111در باورس
اوراق بهادار پذیرفتهشده باشاد و ناام آن تاا پایاان ساال
 3132از فهرساات شاارکتهاااي یادشااده حااذف نشااده
باشاااد؛ ب) باااهمنراااور افااازایش تاااوان هااامسااانجی و
همسان سازي شرایط شارکتهااي انتلاابی ،ساال ماالی
شرکتها باید به پایان اسافندماه هار ساال منتهای شاود؛
پ) به دلیال شافاف نباودن مرزبنادي باین فعالیاتهااي
عملیاتی و تأمین مالی شرکتهااي ماالی (شارکتهااي
سرمایهگذاري و واسطهگري مالی و ،)...این شارکتهاا
از نمونه حذفشدهاند؛ ت) شرکتهاایی کاه اعالعاات
آن ها براي محاسبة متغیرهااي اولیاة صاورتهااي ماالی

TAit = Eit - OCFit

که در آن:
 TAitمعرف مجمو اقالم تعهدي Eit،معرف سود و
 OCFitمعرف جریان نهدي است.
در مدل یادشده در نلستین مرحله ،ارتبااط مجماو
اقالم تعهدي براي ی

دور زمانی مشلص که به دور

رخااداد معااروف اساات بااا متغیرهاااي فااروش ،امااوال ا
ماشینآالت و تجهیزات به شرو زیر برآورد میشود:
TAit / Ait-1 = β1 (1 / Ait-1) + β2 (ΔREVit / Ait-1) +
β3 (PPEit / Ait-1) + εit
()3

ناقص بودهاند از نمونه حاذفشادهاناد؛ ث) شارکتهاا
نباید توقع فعالیت داشته و دور فعالیات خاود را تغییار

در این رابطه TAمعارف مجماو اقاالم تعهاديA ،
مجمو داراییها REV ،مجمو درآماد فاروش وPPE

داده باشند.

اماااوال ،ماشاااینآالت و تجهیااازات ناخاااالص کاااه در
صورتهاي مالی از جم داراییهاي ثابت مشهود بهاره

متغیرهای پژوهش
متغیر مستهل پژوهش خطاي پایشبینای ساود اسات.

گرفتهشده است.

ایاان متغیاار بااه پیااروي از فیاارت 3و اساامیت ( )3332و
1. Firth & Smith

2. Gounopoulos
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در این مدل ابتدا  β1و  β2و  β3پارامترهااي ملاتص
شرکت از عریق روش تلمین حداقل مربعاات بارآورد
شده ،شاخص مدیریت سود در ایان مادل هماان جملاه
خطا ( ))εitاست که محاسابه مایشاود .الزم باه توضایح
است که تحلیل آماري مربوط به محاسبه مدیریت ساود

مدل اصلی پژوهش به شرو زیر است:
Earnings Management = β0 + β1Management
Forecaste + β2Size + β3 Vol EPS + β4ROA+ β5
Horizon + β6 Freq

در این مدل:
Management

 :Earningsماااااادیریت سااااااود،

از روي مدل اقالم تعهدي به دلیال اختصاار ارا اه نشاده

 :Management Forecasteخطاااي پاایشبیناای سااود،

است.

 :Sizeانداز شرکت :Vol EPS ،نوسان ساود هار ساهم،

متغیرهاااي کنتاارل پااژوهش عبااارتانااد از :انااداز
شرکت که از عریق لگاریتم میزان فروش کال شارکت

 :ROAنرخ بازده داراییها :Horion ،افق پیشبینی سود
و  :Freqدفعات پیشبینی سود است.

اندازهگیري میشود  .]1نوسان سود هر سهم کاه باراي
کمی کردن ریس

سود هر سهم ،عباق پاژوهش لای و

همکاران ( )2332انحراف معیار بازدههااي  1دور قبال
از سال مورد نرر محاسبه میشاود؛ یعنای باراي محاسابة
ریس

سود هر سهم در سال  tسودهاي  1دور قبال t-

 6تا t-1را در نرر گرفته و انحراف معیار ساود هار ساهم
را در این دوره محاسبه میکنیم .نرخ باازده دارایای کاه
از تهسیم سود خالص بر کل داراییها اساتفاده مایشاود
 .]3 ،1افق پیشبینی ساود باه فاصالة زماانی باین تااریخ
انجام پیشبینی سود هر سهم و پایان دور مالی بر مبناي
روز افق پیشبینی سود گفته مایشاود (جونا

2333 ،؛

راکو 13 )2333 ،و  .]99دفعات پیشبینای ساود تعاداد
دفعاتی است کاه شارکتهاا اقادام باه پایشبینای ساود
کردهاند .]11 ،33

فرضیههای پژوهش
این پژوهش داراي دو فرضیه در سطح گزارشاگري
مالی ساالنه و میاندوره به شرو زیر است:
فرضیة اول :بین مدیریت سود و خطاي پایشبینای
سود (پایان دوره) ارتباط معنیداري وجود دارد.
فرضیة دوم :بین مدیریت سود و خطاي پایشبینای
سود (میاندوره) ارتباط معنیداري وجود دارد.
یافتههای پژوهش
در جاادول  3میااانگین ،انحااراف معیااار ،چااولگی و
کشیدگی ازجملاه شااخصهااي مرکازي و پراکنادگی
محاسبهشده است.

 / 11مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال چهارم ،شماره دوم ،شماره پیاپی ( )31تابستان 3131

جدول( )1آمار توصیفی دادههای پژوهش
نام متغیر

تعداد

میانگین

میانه

انحرافمعیار

چولگی

کشیدگی

صورتهاي مالی ساالنه
مدیریت سود

111

-3/13132

3/13123

-3/23931

-3/133

32/231

خطاي پیشبینی سود

111

-3/12211

1/13393

-3/91

3/333

1/132

111

1/11113

3/11112

1/13

3/391

3/931

111

133/113

9/9931131E1

313/32

33/332

113/913

111

3/1911

3/23991

3/19

-3/331

32/331

111

139/332

93/33129

113

-2/931

31/213

دفعات پیشبینی سود

111

2/33111

3/11211

2

-3/333

-3/213

*

انداز شرکت

*

نوسان سود هر سهم
نرخ بازده دارایی

*

افق پیشبینی سود

صورتهاي مالی میاندوره
مدیریت سود

111

-3/331113

3/33139

-3/33213

3/311

3/112

خطاي پیشبینی سود

111

-3/13313

1/13332

-3/23311

-3/339

1/111

111

1/13919

3/11332

1/13

3/193

3/311

111

233/3219

113/11113

313/39

1/111

33/139

111

3/333329

3/332131

3/31319

3/231

3/133

111

312/933

23/3133

333

-2/931

31/213

111

3/33331

3/133333

3

2/113

9/113

*

انداز شرکت

*

نوسان سود هر سهم
نرخ بازده دارایی

*

افق پیشبینی سود

دفعات پیشبینی سود

* ارقام به میلیون ریال است

همااانگونااه کااه مالحرااه م ایشااود ،میااانگین مبل ا

براي انجام آزمون اصلی به ترتیب آزمونهاي ریشاة

مدیریت سود در میااندوره کمتار از پایاان دوره اسات.

واحد ،صفر بودن میانگین و ثابت بودن واریاانس جملاة

شاید دلیل آن هزینههاي غیر نهدي نریر استهالک باشاد

خطااا ،کولمااوگروف ا اساامیرنوف ،چاااو و هاساامن

که عمدتان در پایان سال مالی به حساب منرور میشاوند

ارا هشده که نتایج آنها به شرو یل است:

و این هزینهها قابلیت بیشتري براي مدیریت سود فاراهم
میسازند.
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جدول( )2آزمون ریشة واحد
متغیر

نوع آزمون

مدیریت سود

ریشة واحد

آمارۀ t

آمارۀ t

سطح

سطح

(فرضیه )1

(فرضیه )2

خطا

معنیداری

-31/31331

-31/31133

-1/991321

-1/991321

%3

-2/133313

-2/133313

%1

-2/113111

-2/113111

%33

در جدول  2مطابق یافتاة حاصال از آزماون پایاایی،
ازآنجاکه سطح معنیداري کمتر از  %1اسات ،مایتاوان

3/3333

بدین معنی است کاه میاانگین و واریاانس (پراکنادگی)
متغیر وابسته در عول زمان ثابت بوده است.

گفت این متغیر عی دور پژوهش پایا بوده است .پایایی
جدول ( )3آزمون صفر بودن میانگین جملة خطا
آزمون صفر بودن میانگین جملة خطا
سطح معنیداري

نتیجة آزمون

فرضیه

آمار

اول

-3/33E-31

3/333

پذیرش فرضیة صفر

دوم

1/13E-33

3/333

پذیرش فرضیة صفر

t

پیش از ارا ة نتایج حاصل از آزماون رگرسایون باه

میپردازیم .با توجه به یافتههاي حاصل از آزمون ،صافر

دلیااال آنکاااه پساااماندها جهااات اجاااراي آزماااون

بودن میانگین جملة خطاا (پساماندها) ،آماار آزماون و

خودهمبستگی از اهمیات خاصای برخاوردار اسات؛ باه

سطح معنی داري مربوعاه ،فرضایة صافر مبنای بار صافر

ارا ة آزمون صفر بودن میانگین جملة خطاا (پساماندها)

بودن میانگین پسماندها پذیرفته میشود (جدول .)1

جدول ( )4آزمون ثابت بودن واریانس جملة خطا
آزمون ثابت بودن واریانس جملة خطا
سطح معنیداري

نتیجة آزمون

فرضیه

آمار

اول

2/133313

3/3133

پذیرش فرضیة صفر

دوم

3/911111

3/1113

پذیرش فرضیة صفر

t

با توجه به یافتههااي حاصال از آزماون ثابات باودن
واریانس جملة خطاا (پساماندها) کاه ساطح معنایداري

مربوعه بیشتر از  %1است ،فرضایة صافر مبنای بار ثابات
بودن واریانس پسماندها پذیرفته میشود (جدول .)9
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جدول ( )5آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف
آزمون کولموگروف ا اسمیرنوف
فرضیه

متغیر

آمار

سطح معنیداري

t

اول

متغیر وابسته

3/133

3/993

دوم

متغیر وابسته

3/333

3/311

براي نرمال بودن دادههاا از آزماون کولماوگروف ا
اسمیرنوف استفاده میشود .همانعور کاه در جادول 1

وابسته ،بیشتر از  3/31است .بنابراین فارض صافر؛ یعنای
نرمال بودن دادههاي متغیر وابسته تأیید میشود.

مشاااهده ماایشااود ،سااطح معناایداري بااراي متغیرهاااي
جدول ( )6آزمون چاو
سطح معنیداري

نتیجة آزمون

فرضیة صفر (اثرات مهطعی و زمانی معنیدار نیستند)
فرضیة اول

3/113113

3/331331

رد فرضیة صفر

فرضیة دوم

3/333933

3/313913

رد فرضیة صفر

در جدول  3یافتههاي آزمون چاو نشان میدهاد کاه
احتمال باهدسات آماده (ساطح معنایداري) کمتار از 1

آمار

t

درصد است .بنابراین باراي آزماون ایان فرضایه دادههاا
بهصورت تابلویی استفاده شده است.

جدول ( )7آزمون هاسمن
سطح معنیداري

نتیجة آزمون

فرضیة صفر (استفاده از مدل اثرات تصادفی)
فرضیة اول

3/133319

3/119119

پذیرش فرضیة صفر

فرضیة دوم

3/211111

3/23311

پذیرش فرضیة صفر

براي تعیین اینکه براي تلماین پارامترهااي مادل از
مدل اثرات ثابات یاا اثارات تصاادفی اساتفاده شاود ،از

آمار

t

معادلة رگرسایون چناد متغیار پاژوهش از مادل اثارات
تصادفی استفاده کرد.

آزمااون هاساامن اسااتفادهشااده اساات .عبااق جاادول 1

فرضیة اول پژوهش به شرو زیر است:

ازآنجاییکه سطح معنیداري آزمون هاسمن بیشاتر از 1

بین مدیریت سود و خطااي پایشبینای ساود (پایاان

درصااد اساات .بنااابراین فرضاایة صاافر آزمااون هاساامن
پذیرفتااه ماایشااود و بایسااتی بااراي تلمااین پارامترهاااي

دوره) ارتباط معنیداري وجود دارد.
جدول شاماره  1نتاایج آزماون ایان فرضایه را ارا اه
داده است:
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جدول ( )8یافتههای حاصل از آزمون مدل فرضیة اول پژوهش
متغیر وابسته :مدیریت سود
روش آماري :دادههاي تابلویی ا حداقل مربعات ()OLS
Earnings Management= β0 + β1Management Forecaste + β2Size + β3 Vol EPS + β4ROA+ β5 Horizon + β6 Freq

متغیر

ضریب متغیر

انحراف از استاندارد

آمار

t

سطح معنیداري

مهدار ثابت

-3/131319

3/231311

-2/111323

3/3333

خطاي پیشبینی سود

3/331333

3/33931

3/331111

3/1391

اندازه شرکت

3/313391

3/323211

3/131113

3/3911

نوسان سود هر سهم

-3/12E-3

1/31E-3

-3/931211

3/3133

نرخ بازده دارایی

3/339

3/399393

3/312399

3/3391

افق پیشبینی سود

-3/333933

3/333931

-3/331331

3/3123

دفعات پیشبینی سود

3/392131

3/322233

3/323113

3/3991

ضریب تعیین تعدیلشده 3/339131 :آمار آزمون 3/239139 :سطح معنیداري 3/333121 :آمار دوربین ا واتسون3/323321 :

با توجه به ضاریب تعیاین تعادیلشاد مادل بارازش

سطح خطاي قابل قبول  1درصد بیشاتر اسات ،ازایانرو

شده مایتاوان ادعاا کارد کاه حادود  33/91درصاد از

وجااود رابطااة معناایداري بااین اقااالم تعهاادي و خطاااي

تغییرات اقالم تعهدي توسط متغیرهاي مساتهل و کنتارل

پیش بینی سود در شرکتهااي پذیرفتاهشاده در باورس

توضاایح داده ماایشااود .خودهمبسااتگی نهااا یکاای از

اوراق بهااادار تهااران مااورد تا ی اد نیساات و فرضاایة اول

فرضهاي استاندارد الگوي رگرسیون اسات و از آماار

پژوهش پذیرفته نمیشود .از بین متغیرهاي کنترل متغیار

دوربااین ا واتسااون ماایتااوان جهاات تعیااین بودونبااود

انداز شرکت و نرخ بازده دارایای و دفعاات پایشبینای

خودهمبساتگی در الگااوي رگرساایون اساتفاده کاارد .بااا

سود ارتباط مالبت و معنیدار ،افق پیشبینی سود ارتبااط

توجه به آمار دوربین ا واتسون محاسبهشاده ( )3/3کاه

معکااوس و معناایدار و نوسااان سااود هاار سااهم ارتباااط

بااین 3/1-2/1اساات ،خودهمبسااتگی وجااود ناادارد و

معنیداري با مدیریت سود ندارند.

استهالل باقیماندههااي اجازاي خطاا را نشاان مایدهاد.
همااانعااور کااه در جاادول 1مشاااهده ماایشااود سااطح
معنیداري آمار  tبراي متغیر خطاي پایشبینای ساود از

در جدول  3نتاایج آزماون فرضایه اول باه تفکیا
صنای نیز ارا هشده است:
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جدول ( )9یافتههای حاصل از آزمون مدل فرضیة اول پژوهش به تفکیک صنعت
صنعت

آمار

t

سطح معنیداري

دارو

-3/919

3/313

خودرو و ساخت قطعات

3/313

3/131

صنای غذایی

-3/133

3/333

ساخت ماشینآالت

-3/331

3/321

محصوالت شیمیایی

3/133

3/331

استلراج معادن

3/113

3/193

حملونهل

3/333

3/333

فلزات اساسی

-3/131

3/911

ماشینآالت

3/113

3/991

فنی و مهندسی

-3/333

3/133

کانیهاي فلزي

-3/129

3/311

کانیهاي غیرفلزي

3/321

3/193

رایانه

-3/133

3/321

سیمان

-3/133

3/331

-3/133

3/113

محصوالت چوبی

9/121

3/321

کاشی و سرامی

-3/191

3/333

محصوالت کاغذي

3/123

3/133

الستی

و پالستی

صرفنرر از ساطح معنایداري کاه در هماة صانای
بااایش از  % 1اسااات ،اماااا رابطاااه در صااانای غاااذایی،
محصوالت شیمیایی ،فنی و مهندسی و کانیهااي فلازي
قويتر است.
فرضیة دوم پژوهش به شرو زیر است:

بااین ماادیریت سااود و خطاااي پاایشبیناای سااود
(میاندوره) ارتباط معنیداري وجود دارد.
یافتههاي حاصل از آزماون فرضایة دوم پاژوهش باه
شرو زیر در جدول شماره  33ارا هشده است:
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جدول ( )11یافتههای حاصل از آزمون مدل فرضیة دوم پژوهش
متغیر وابسته :مدیریت سود
روش آماري  :دادههاي تابلوییا حداقل مربعات ()OLS
Earnings Management= β0 + β1Management Forecaste + β2Size + β3 Vol EPS + β4ROA + β5 Horizon + β6
Freq

متغیر

ضریب متغیر

انحراف از

آمارۀ t

سطح معنیداری

استاندارد
مهدار ثابت

3/333131

3/313323

3/912913

3/3923

خطاي پیشبینی سود

-1/93E-1

-2/11E-1

-2/131111

3/3233

اندازه شرکت

3/339913

3/333393

3/133911

3/3333

نوسان سود هر سهم

2/33E-1

3/92E-1

3/933331

3/3921

نرخ بازده دارایی

3/323133

3/321391

3/333113

3/1311

افق پیشبینی سود

3/333233

3/333212

3/133311

3/3312

دفعات پیشبینی سود

-3/331331

3/333211

-3/131321

3/3331

ضریب تعیین تعدیلشده 3/331339 :آمار آزمون 3/133112 :سطح معنیداري 3/333319 :آمار دوربین  -واتسون3/133331 :

با توجه به ضاریب تعیاین تعادیلشاد مادل بارازش

خطاي پیشبینی سود در شارکتهااي پذیرفتاهشاده در

شااده ماایتااوان ادعااا کاارد کااه حاادود 33/13درصااد از

بورس اوراق بهادار تهران مورد تا ید است و فرضیة دوم

تغییرات اقالم تعهدي توسط متغیرهاي مساتهل و کنتارل

پژوهش پذیرفته می شود .از بین متغیرهاي کنتارل متغیار

توضاایح داده ماایشااود .خودهمبسااتگی نهااا یکاای از

انداز شرکت و نرخ بازده دارایای و دفعاات پایشبینای

فرضهاي استاندارد الگوي رگرسیون اسات و از آماار

سود ارتباط مالبت و معنیدار ،افق پیشبینی سود ارتبااط

دوربااین ا واتسااون ماایتااوان جهاات تعیااین بودونبااود

معکااوس و معناایدار و نوسااان سااود هاار سااهم ارتباااط

خودهمبساتگی در الگااوي رگرساایون اساتفاده کاارد .بااا

معنی داري با مدیریت سود ندارند .یافتههااي حاصال از

توجه به آمار دوربین ا واتسون محاسبهشده ( )3/13که

آزمااون فرضاایة دوم پااژوهش بااه تفکیاا

صاانعت در

بین 3/1-2/1است ،بیاانگر عادم وجاود خودهمبساتگی

جاادول  33ارا ااهشااده اساات .همااانگونااه کااه مشاااهده

است و اساتهالل بااقیمانادههااي اجازاي خطاا را نشاان

م ایشااود ،فرضاایه دوم در اغلااب صاانای مااورد تأییااد،

میدهد .همانعور کاه در جادول  1مشااهده مایشاود،

بررسی شده است و از  31صنعت مورد بررسی ،فهط در

سطح معنیداري آمار  tباراي متغیار خطااي پایشبینای

صنای غذایی ،محصوالت چوبی و محصوالت کاغاذي

سود از سطح خطاي قابل قباول  1درصاد کمتار اسات،

تأیید نشده است.

بنااابراین وجااود رابطااة معناایداري بااین اقااالم تعهاادي و
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جدول ( )11یافتههای حاصل از آزمون مدل فرضیة دوم پژوهش به تفکیک صنعت
صنعت

آمار

سطح معنیداري

t

دارو

2/132

3/329

خودرو و ساخت قطعات

-2/299

3/311

صنای غذایی

-3/193

3/113

ساخت ماشینآالت

2/923

3/393

محصوالت شیمیایی

-2/113

3/329

استلراج معادن

-2/231

3/393

حملونهل

2/919

3/393

فلزات اساسی

-2/229

3/391

ماشینآالت

1/331

3/333

فنی و مهندسی

1/311

3/311

کانیهاي فلزي

-1/331

3/331

کانیهاي غیرفلزي

-2/131

3/321

رایانه

-3/393

3/333

سیمان

2/991

3/391

-2/231

3/311

محصوالت چوبی

-3/213

3/231

کاشی و سرامی

-2/131

3/393

محصوالت کاغذي

3/133

3/119

الستی

و پالستی

بحث و نتیجهگیری و پیشنهادها

همچنین این رابطه باراي پایشبینایهااي باا افاق زماانی

هدف از این پژوهش مطالعة ارتباط مدیریت سود با

عوالنی قاوي تار نیسات  .]21اماا یافتاههااي حاصال از

خطاي پیشبینی سود مدیران شرکتهااي پذیرفتاهشاده

پژوهش ،بیانگر آن است که بین مدیریت سود و خطاي

در بااورس اوراق بهااادار تهااران در گزارشااگري میااان-

پیشبینی سود (میاندوره) ارتباعی معنایدار و معکاوس

دورهاي و ساالنة اعالعات مالی است .باهعباارت دیگار

وجود دارد ،بهعوريکه افزایش اقالم تعهدي منتهای باه

آیااا ماادیریت سااود منتهاای بااه خطاااي پاایشبیناای سااود

کاهش خطااي پایشبینای مایشاود .یافتاهاي حاصال از

میشود یافتههاي حاصال از پاژوهش بیاانگر آن اسات

آزمون فرضیة اول پژوهش مغایر با یافتههااي حاصال از

که بین مدیریت ساود و خطااي پایشبینای ساود (پایاان

پااژوهش فاناا

( ]21 )2333و یافتااههاااي حاصاال از

دوره) ارتباعی معنیدار وجود نادارد .ایان یافتاه باا ایان

آزمون فرضیة دوم با یافته هاي حاصال از پاژوهشهااي

فرضیه سازگار نیست کاه پایشبینایهاایی خاوش بیناناه

چااوي و همکاااران ( ،]22 )2333جون ا

و همکاااران

است که با سطح کمتري از دقت پیشبینی همراه اسات.

( ،]13 )2333فروغااااای و صااااافدریان ( ]1 )3133و

رابطة مدیریت سود و خطاي پیشبینی سود (با تأکید بر صورتهاي مالی میاندورهاي و پایان دورهاي) 91 /

خلیفه سلطانی و همکااران ( ]1 )3113مطاابق اسات .باا

 .2حهیهاات ،حمیااد؛ بلتیاااري ،مسااعود و محمااد تهاای

توجه به اینکه افزایش (کاهش) اقالم تعهدي منتهای باه

بهشتیپور .)3133(.رتبهبندي عوامل مؤثر بار میازان

نوسان خطاي پیش بینی سود در رابطه باا گازارش اقاالم

دقت پیشبینی ساود شارکتهااي پذیرفتاهشاده در

تعهاادي تاااریلی ماایشااود .در راسااتاي فرضاایة اصاالی

باورس اوراق بهاادار تهااران ،فصالنامة بررسایهاااي

پااژوهش پیشاانهاد ماایشااود کااه ساارمایهگااذاران و

حسابداري و حسابرسی.93-32 ،)31(31 ،

تحلیااالگاااران زماااان بررسااای و واکااااوي اعالعاااات

 .1خلیفه سلطانی ،سید احمد ،مالنرري ،مهنااز و ساجاد

حسابداري اقدام به ارزیابی دقیق پیش بینای ساود کنناد.

دلپااک .)3113( .ارتباااط خطاااي پاایشبیناای سااود

بهعبارت بهتار باه سارمایهگاذاران پیشانهاد مایشاود در

مدیریت و اقالم تعهدي .مجلاة داناش حساابداري،

تصااامیمگیاااريهااااي خاااود در انتلااااب سااابد بهیناااة

.13-13 ،)1 (3

سرمایهگذاري فهط به عواملی مانند بازده سهام یا اعاداد

 .9دستگیر ،محسن و حسین ساجادي .)3113( .عوامال

و نسبتهاي حسابداري برگرفتاه از صاورتهااي ماالی

تأثیرگااذار باار جاناابداري پاایشبیناایهاااي سااود

شرکت اکتفا نکنند و عواملی مانند رویکرد مدیریت در

مدیریت .مجلة علوم اجتماعی و انساانی-3 ،)1(23،

انتلاب رویاههااي مجااز جاایگزین حساابداري ،میازان

.31

اعمال نرر مادیریت در برآوردهاا ،شناساایی ،کیفیات و

 .1ساااربانهااا ،محمدرضااا و علاای آشااتاب.)3111( .

پایااداري اقااالم تعهاادي و میاازان خااوشبیناای و باادبینی

شناساایی عوامال مااؤثر بار خطااي پاایشبینای سااود

مدیریت در پیشبینی سود آتی را در تعدیل تصمیمهاي

شرکتهااي جدیادالورود باه باورس اوراق بهاادار

خود لحاظ نمایند .به پژوهشگران آتی پیشنهاد مایشاود

تهران .پژوهشنامة علاوم انساانی و اجتمااعی علاوم

مدیریت سود محاسبه شده با تفکی

اجزاي اختیااري و

اقتصادي.11-13 ،)21(1 ،

غیر اختیاري اقالم تعهدي بر خطااي پایشبینای ساود را

 .3غالمعلیپور ،رضاا .)3111( .بررسای تواناایی اقاالم

برازش کنند .همچنین شناسایی عوامل ماؤثر بار خطااي

تعهدي غیر اختیاري در پیشبینی سود و جریانهاي

پیشبینی سود میتواند و مهایسه نتاایج ایان پاژوهش باا

نهدي آتی ،پایانناماة کارشناسای ارشاد ،دانشاکد

پژوهشی مشابه که خطاي پیشبینی سودهاي حسابرسای

مدیریت و حسابداري ،دانشگاه شهید بهشتی.

نشده در آن مالک محاسبات باشد ،مایتواناد موضاو
پژوهش آتی باشد.

 .1فروغی ،داریاوش و لایال صافدریان .)3133( .رابطاه
بین مدیریت سود ،خطاي پیشبینای ساود و کساب
بااازده غیرعااادي در شاارکتهاااي پذیرفتااهشااده در

منابع و مآخذ

بااورس اوراق بهااادار تهااران ،فصاالنامة مطالعااات

.3آییننامة افشاي اعالعات شرکتهاي پذیرفتهشده در

تجربی حسابداري مالی.3-31 ،)11(33 ،

بورس .)3113( .سازمان بورس اوراق بهادار .سایت
اینترنتی:
http://www.codal.ir/Provisions/Disclosure.ht
m

 .1کردسااتانی ،غااالمرضااا و علاای آشااتاب.)3113( .
بررسی رابطه باین خطااي پایشبینای ساود و باازده
غیرعادي سهام شرکتهاي جدیدالورود باه باورس
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اوراق بهادار تهران ،فصلنامة بررسیهاي حسابداري

اوراق بهادار تهران ،مجلة توسعه و سارمایه-21 ،3 ،

و حسابرسی.31-331 ،33 ،

.3

 .3کردستانی ،غالمرضا و احمد لطفی .)3133( .بررسی

 .33هاشمی ،سید عباس و نویاد خاالهی .)3133( .تاأثیر

ارتباط بین خطاي پیشبینای ساود و اقاالم تعهادي،

محافرهکااري بار دقات و دفعاات پایشبینای ساود

مجلة پژوهشهاي حسابداري مالی.31-11 ،)2(1 ،

شرکتهااي پذیرفتاهشاده در باورس اوراق بهاادار

 .33مجتهاادزاده ،ویاادا و زهاارا بابااایی .)3133( .تااأثیر

تهااران ،فصاالنامة بااورس اوراق بهااادار– 331 ،33 ،

کیفیت حسابرسی مستهل بر مدیریت ساود و هزیناة
سرمایة سهام ،پژوهشهاي تجربی حسابداري مالی،
.3-21 ،)9(2

.331
 .31یعهوبنژاد ،احمد؛ بنیمهد ،بهمن و اعرم شاکري.
( .)3133ارا ة الگو براي اندازهگیري مدیریت ساود

 .33محماااود ابوالهاسااامی  .)3119(.بررسااای کااااربرد

در شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهاادار

مدلهاي ملتلع سريهاي زماانی پایشبینای ساود

تهاااران ،فصااالنامة علمااای -پژوهشااای حساااابداري

در صاانعت ساایمان ،پایاااننامااة کارشناساای ارشااد،

مدیریت.3-33 ،)32(1 ،

دانشااکد ماادیریت و حسااابداري ،دانشااگاه شااهید
بهشتی.
 .32مرادزاده فرد ،مهادي؛ علای پاور درویاش ،زهارا و
هماد نرري  .)3132(.بررسی خطاي پیشبینی ساود
ماادیریت و محتااواي اعالعاااتی اقااالم تعهاادي در
شرکتهااي پذیرفتاهشاده در باورس اوراق بهاادار

تهران ،فصلنامة علمی-پزوهشی دانش حسابداري و
حسابرسی مدیریت.31-21 ،)1(2 ،
 .31مشاایلی ،بیتااا؛ مهراناای ،ساسااان؛ مهراناای ،کاااوه و

غااالمرضااا کرماای .)3119( .فصاالنامة بررساایهاااي
حسابداري و حسابرسی.33-19 ،)92(32 ،
 .39مهام ،کیهاان و مصاطفی والهادر .)3133( .رابطاة
سود پیشبینیشده توسط مدیریت و مدیریت سود،
پژوهش هاي تجربای حساابداري ماالی-11 ،)2(2 ،
..31
 .31نمااازي ،محمااد و کااا م شاامسالاادینی.)3113( .
بررسی ساازههااي ماؤثر بار دقات پایشبینای ساود
توسط مدیریت شرکتهاي پذیرفتهشده در باورس

18. Asare, K, N. (2014). Relative Influence of
the Managerial Power Dimension of
’Corporate Governance on Analysts
Earnings Forecast Accuracy in Large and
Small Firms. Journal of Accounting, Ethics
and Public Policy... 15(1), 85-93.
19. Bloomfield, R.J. (2002). The incomplete
revelation hypothesis and financial
reporting. Accounting Horizons. 16(3),
233-243.
20. Chang, M and Watson, I, (2014).
Unreported Insider Trades: Indicators of
Future Earnings and Forecast Error.
Electronic Copy Available at SSRN:
http://ssrn.com/abstract=2385078
21. Clarkson, P.M., Dontoh, A., Richardson,
G and Sefeik, S. (2002). The voluntary
inclusion of earnings forecasts in IPO
prospectuses. Journal of Contemporary
Accounting Research, 14, 601-626.
22. Choi,j , Hag L A, Myers, Y.Z .(2011). Do
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review, 16, 143-182.
23. Chong, M; Ng, Juliana; Karen Y. (2008).
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