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Abstract
Objective:The results of recent studies propound the view that employees play a pivotal role in the corporate
operations as it is assumed that highly educated employees provide managers with more informative
information; which in turn, the increased quality of the managers' information will lead to an improved earnings
prediction. The present study sets out to investigate the association between the employee quality and the quality
of the managers` earnings forecast in the firms listed in Tehran Stock Exchange, during the period 2013-2017.
Method: In doing so, the education level is adopted as the proxy for employee quality. Besides, the
management earnings forecast errors and accuracy indices are employed to measure the quality of managers`
earnings forecast. The research hypotheses are built upon a sample of 84 listed firms and then tested using the
multivariate regression model, based on panel data.
Results:The findings reveal that there is a significant negative correlation between employee quality and
earnings forecast error. Furthermore, there is a significant positive correlation between employee quality and
earnings prediction accuracy. In other words, the quality of the company's employee improves the quality of the
managers` earnings forecast.
Keywords: Employee Quality, Employees’ Education Level, Earnings Forecast, Earnings Forecast Accuracy,
Earnings Forecast Error
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چکیده
 نتایج پژوهشهای اخیر نشان میدهد کارکنان نقش مهمی در فعالیتهای شرکت ایفا میکنند و پیشبینی میشود کارکنان با:اهداف
 اطالعات بهتری در اختیار مدیران شرکت قرار دهند و افزایش کیفیت اطالعات مدیران سبب بهبود کیفیت سود،تحصیالت باالتر
 هدف پژوهش حاضر بررسی رابطۀ کیفیت کارکنان و کیفیت سود پیشبینیشده بهوسیلۀ مدیریت در،پیشبینیشده بهوسیلۀ آنها شود؛ ازاینرو
. است8932  تا8936 شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای
 از شاخص خطا و، از سطح تحصیالت آنها و برای سنجش کیفیت سود پیشبینیشده بهوسیلۀ مدیریت، برای سنجش کیفیت کارکنان:روش
 فرضیهها با. شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل شده بود18  نمونۀ انتخابشده از.دقت پیشبینی سودِ مدیران استفاده شد
.بهرهگیری از الگوی رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر فن دادههای تابلویی آزمون شدند
 یافتهها نشان میدهد بین کیفیت کارکنان و خطای پیشبینی سود رابطۀ منفی معنادار و بین کیفیت کارکنان و دقت پیشبینی سود:نتایج
. کیفیت پیشبینی سود ازطرف مدیریت را بهبود میبخشد،مدیران رابطۀ مثبت معنادار وجود دارد؛ یعنی کیفیت کارکنان شرکت
 خطای پیشبینی سود، دقت پیشبینی سود، پیشبینی سود، سطح تحصیالت کارکنان، کیفیت کارکنان:واژههای کلیدی
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مقدمه.

پیش بینی وضعیت سودآوری شرکت ،درباارۀ خریاد یاا

از ابزارهای تعامل مدیران شرکت هاا باا باازار ،ارائاۀ

فروش سهام تصمیمگیری کنند.

اطالعااات دربااارۀ پاایشبیناای سااود شاارکت اساات کااه

پااژوهشهااای پیشااین تااأییر احتمااالی ویژگاایهااای

براساس آن شرکتها بر رفتاار باازار تاأییر مایگذارناد

شخصیتی مدیران اجرایای (اعام از مادیرعامل یاا مادیر

6

ارشد ماالی) مانناد سان ،تحصایالت ،تخصاص ماالی و

و میلاار .)8333 ،9سااودهای پاایشبیناایشااده ازطاارف

حقوقی و ریسک گریز باودن مادیرعامل و مادیر ارشاد

مدیران ،در ارزشیابی شرکت ها معیار بااهمیتی باه شامار

مالی بر افشاای داوطلباناه (باامبر ،8جیانا

،0

می آید (نمازی و شمس الادینی)6771 ،؛ بناابراین ،بایاد

 ،)6787کیفیاات ساااود (دمرجیاااان ،1لِاااو ،3لاااویس 87و

(حیدرپور و خواجه محمود6788 ،؛ هایرست ،8کونسی

 2و وانا

86

88

انتظااار داشاات ماادیران شاارکتهااای پذیرفتااهشااده در

مااکوای  )6789 ،و سوءگزارشااگری مااالی (آیاار ،

بورس ،در پیش بینی های خود نهایات دقات را باه عمال

کمپاااریکس،89گاااانلو  88و لااای6778 ،88؛ گااای،82
80

81

 )6788 ،را بررسی کردهاناد؛ اماا

آورند .مطابق دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات یبت

ماتسوموتو و ژان

شده نازد ساازمان باورس اوراق بهاادار تهاران مصاوب

تأییر احتمالی ویژگیهای کارکنان شارکت بار بروناداد

 ،8912شرکتی که اوراق بهاادار آن در باورس پذیرفتاه

گزارشگری مالی را نادیاده گرفتاه اناد .براسااس نظریاۀ
83

شده است ،موظف است اطالعات موضوع دستورالعمل

سیسااتمی یااا درونااداد  -فراینااد  -برونااداد  ،کیفیاات

ذکرشده را در مهلات مقارر براسااس فارم هاای مادنظر

کارکنان نظیر سطح تحصیالت آنها اهمیات بسازایی در

سازمان به صورت الکترونیکای یاا کاغاذی در ساربر

کیفیت برونداد گزارشگری مالی و بهبود کیفیات ساود

رسمی خود باه ساازمان ارساال و همزماان بارای اطاالع

پیش بینی شده به وسیلۀ مدیریت شارکت دارد .کارکناان

عمااوم منتشاار کنااد .ازجملااه ایاان اطالعااات ،پاایشبیناای

باکیفیت از دو راه سبب بهبود محیط گزارشاگری ماالی

عملکرد ساالنۀ شرکت براساس عملکارد واقعای  2 ،9و

شاارکت ماایشااوند :اول اینکااه آنهااا قادرنااد بااا دادن

 3ماهه است کاه حاداکثر  97روز پاس از پایاان مقااط

اطالعااات باکیفیاات بااه ماادیران ساابب بهبااود برونااداد

سه ماهه باید افشا شود .8ایان پایشبینایهاا بارای فعااالن

گزارشگری مالی ازجمله سود پیش بینی شده شوند .دوم

بازار سرمایه مهم است؛ زیرا براساس آنها قادرند ضامن

اینکه میتوانند بهخاوبی سوءگزارشاگری ماالی عمادی
در شرکت را حتی پیش از تبدیل آن به تحریاف جادی

1. Hirst
2. Koonce
3. Miller
 .8در راستای افزایش شفافیت اطالعاتی و بهبود نقدشوندگی اوراق بهاادار و باه
استناد مادۀ  0قانون بازار اوراق بهاادار ،هیئات مادیرۀ ساازمان باورس در تااریخ
 8932/8/61اقدام به اصالح دستورالعمل اجرایی افشای اطالعاات شارکت هاای
یبت شده نزد سازمان کرد .براساس این اطالعیه ،شارکت هاای بورسای مجااز باه
انتشااار پاایشبیناای عملکاارد سااالیانه نیسااتند .سااازمان بااورس تأکیااد کاارد کااه
دستورالعمل جدید از تاریخ  8932/87/3الزم االجراست و از این تااریخ ناشاران
یبت شده نزد سازمان مجااز باه انتشاار گازارش پایش بینای عملکارد نیساتند؛ اماا
ضروری اسات تغییارات بااهمیات در پایش بینای درآماد هار ساهم کاه پایش از
 8932/87/3منتشر شده است ،ازطریق انتشار اطالعیۀ افشای اطالعاات بااهمیات
در سامانۀ کدال منتشر شود.

5. Bamber
6. Jiang
7. Wang
8. Demerjian
9. Lev
10. Lewis
11. McVay
12. Aier
13. Comprix
14. Gunlock
15. Lee
16. Ge
17. Matsumoto
18. Zhang
19. Input-process-output theory
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محمدحسن قلیزاده و همکاران

شناسایی و افشا کنند .معیار انتخااب شاده بارای کیفیات

دستاوردها و ارزش افزودۀ علمای باه شارح زیار داشاته

کارکنان  -سطح تحصایالت آنهاا  -در هار دو مجارای

باشد:

ذکرشده تأییرگذار است؛ یعنی کارکنان تحصایل کارده

اول اینکه نتایج پژوهش بتواند موجاب بساط مباانی

قادرند اطالعات بهتری به مقامات باالتر خود ارائه دهند

نظری پژوهش های گذشاته در حاوزۀ سارمایۀ انساانی و

(یعنای خطاهااای کمتار) کااه ایان مساائله سابب افاازایش

کیفیاات کارکنااان در کشااورهای در حااال توسااعه نظیاار

کیفیاات برونااداد گزارشااگری مااالی شاارکت ماایشااود

بااازار ساارمایۀ ایااران شااود .دوم اینکااه اگرچااه ماادیران

(کال ،8کمپبل ،6دالیوال 9و موون .)6780 ،8به عالوه آنها

درنهایت مسئولیت کیفیت گزارشگری مالی شارکت را

بهتاار از سااایر کارکنااان قااادر بااه شناسااایی معااامالت

بر عهده دارند ،نیروی کار عالوه بار مشاارکت در تهیاۀ

غیرعادی و درنتیجه ،اطالع آن به مدیریت شرکت پیش

اطالعات حسابداری ،نقشی غیرمستقیم در گزارشاگری

از تبدیل آن به مشکل جدی ترند (گالسار 8و سااکس،2

مااالی بااا ارائااۀ اطالعااات خااام ضااروری باارای تهیااۀ

)6772؛ بنابراین ،انتظار می رود کیفیت کارکنان سازمان

گزارشااگری مااالی باار عهااده دارد؛ بنااابراین ،شااواهد

نقش مهمی در برونداد گزارشگری مالی داشاته باشاد و

پژوهش نشان خواهد داد کیفیت کارکنان تا چاه انادازه

سبب بهبود کیفیت پایش بینای ساود باه وسایلۀ مادیریت

ممکاان اساات باار دقاات و خطااای سااود پاایشبیناایشااده

شاود .باا وجاود ایاان ،ایان موضاوع در بیشاتر مطالعااات

به وسیلۀ مدیریت شارکت ایرگاذار باشاد .ایان موضاوع

داخلاای نادیااده انگاشااته شااده و بااا وجااود ظرفیااتهااا و

موجب در

بهتر سرمایه گذاران و قانون گاذاران باازار

سرمایۀ انسانی مناسب در ایران کاه ازجملاه کشاورهای

سرمایه از تأییر کیفیت کارکنان بار بهباود کیفیات ساود

در حال توساعه اسات ،خا مطالعااتی و بایتاوجهی باه

پیشبینیشده بهوسیلۀ مدیریت شرکتها مایشاود و در

کیفیت کارکنان در گزارش های مالی شرکت ها مشهود

امر تصامیم گیاری آناان راهگشاسات .درنهایات ،نتاایج

است که این امر ،انگیزهای برای انجاام پاژوهش حاضار

پژوهش ایادههاای جدیادی بارای انجاام پاژوهشهاای

است .این مقاله نخستین مطالعه در ایران است که هدف

بعاادی در حااوزۀ ویژگاایهااای شخصاایتی کارکنااان

آن بررسی رابطۀ بین ویژگی های کارکنان به جز مدیران

شاارکتهااا پیشاانهاد ماایکنااد .در ادامااه مبااانی نظااری،

ارشد اجرایی و بروندادهای افشاست و ساعی دارد تاأییر

روش شناسی ،نتایج به دست آماده از آزماون فرضایه هاا،

کیفیت کارکنان بر خطا و دقت پیش بینی سود باه وسایلۀ

یافتهها ،نتایج و پیشنهادهای پژوهش ارائه میشوند.

مدیریت شرکت را بررسی کند .پرسش اصلی پاژوهش
آن است که آیا باین کیفیات کارکناان و کیفیات ساود
پیشبینیشده بهوسیلۀ مدیریت شرکت رابطاۀ معنااداری

مبانی نظری.
براساس نظریۀ مدیریت عالیِ همبریاک 0و ماساون

1

وجود دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاساخ ،ناوع

( ،)8318تفاااوتهااای مقطعاای موجااود در تحصاایالت

رابطااه چگونااه اساات .انتظااار ماایرود نتااایج بتوانااد

مادیران ساابب شااکلگیااری ارزشهااا و سااوگیریهااای
شناختی آنها می شاود و بار سابک مادیریتی آنهاا تاأییر

1. Call
2. Campbell
3. Dhaliwal
4. Moon
5. Glaeser
6. Saks

می گاذارد .عاالوه بار ایان ،پاژوهشهاای پیشاین نشاان
7. Hambrick
8. Mason
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ماایدهااد ماادیران دارای تحصاایالت در رشااتۀ ماادیریت

دارای ساااطح تحصااایالت بسااایار بااااال ،حسابرسااای

اجرایی ،سابک هاای متفااوتی در زمیناۀ انطبااق ،سانت،

باکیفیتتری نیز ارائه میدهند؛ ولی معتقدند تحصایالت

عقالنیت و اخالقیات در مقایسه باا ساایر همتایاان خاود

کارکنااان شاارکت صاااحبکار نیااز ممکاان اساات ساابب

دارنااد (چاان6778 ،8؛ گینتاایس 6و خورانااا .)6771 ،9در

افزایش کیفیت برونداد گزارشگری مالی شود.

همین زمینه بامبر و همکااران ( )6787دریافتناد مادیران

با وجود اینکه پژوهش هاای اخیار نقاش مادیران در

عامل و مدیران ارشد ماالی دارای تحصایالت در زمیناۀ

فرایند گزارشگری مالی را بررسی کرده اند (برگسترسر

3

مدیریت اجرایی ،پیشبینیهای صحیحتر منطباق باا ایان

و فیلیپان6772 ،87؛ هنس ،88لئون 86و میلار6771 ،؛ باامبر

حقیقت را انجام می دهند که تحصایالت مادیران ارشاد

و همکاااران6787 ،؛ فناا

 ،89گااه ،لااوو 88و شااولین،88

بااا برونااداد گزارشااگری رابطااه دارد .گااان )6789( 8بااا

 ،)6788اطالعات چندانی درباارۀ تاأییر ساایر کارکناان

استناد به نظریۀ اقتصاد شهری معتقد است عماق سارمایۀ

شرکت بر کیفیت افشای داوطلبانه و اجبااری در دسات

انسااانی در یااک منطقااۀ جغرافیااایی کااه براساااس میاازان

نیست .اگرچه مدیران ارشد مالی مسئول نهاایی کیفیات

تحصیالت سنجیده می شود ،سبب بروز سرریز داناش و

گزارشگری مالی شرکت اناد ،کارکناان شارکت نیاز باا

درنهایت پیامدهای مثبت اقتصاادی مای شاود (ماورتی،8

ارائۀ اطالعاات خاام باه مادیران تاأییری غیرمساتقیم بار

6778؛ گالسااااار و گاتلیاااااب .)6773 ،2او دریافااااات

گزارشااگری مااالی شاارکت دارنااد (کااال و همکاااران،

تحلیلگران فروش باا تحصایالت بااال در منااطق آمااری

 .)6780نتایج مطالعاات اخیار نشاان مای دهاد کارکناان

کالنشهری ،پیشبینیهای سود دقیاقتار و مطلاوبتاری

نقش بسیار مهمی در فعالیت های شرکت ایفا مای کنناد.

نسبت باه تحلیلگارانِ دارای ساطح تحصایالت پاایین تار

برای مثال لیو ،82لاین 80و شاوو )6780( 81تاأییر نظاارت

واق در همین مناطق انجام میدهند.

خااارجی باار رابطااۀ کیفیاات کارکنااان بااا ایربخشاای

بک ،0فرانسیس 1و گاان ( )6780ناوعی متفااوت از

کنترلهای داخلی شرکتهای چینی را بررسای کردناد.

واسطه گاری باازار سارمایه یعنای حساابرس شارکت را

یافته های آنها نشان می دهد کیفیت کارکنان سبب بهبود

بررساای کردنااد .آنهااا باارای ساانجش ساارمایۀ انسااانی

ایربخشی کنترل های داخلی شرکت ها مای شاود و تاأییر

حسااابرس از معیااار سااطح تحصاایالت شااهری اسااتفاده

مثبت کیفیت کارکنان بر ایربخشی کنتارل هاای داخلای

کردنااد کااه شاارکت حسابرساای در آن واقاا اساات.

در شرکتهای دارای نظارت خارجی قویتر باه مراتاب

درنهایت ،ضمن اشاره به وجود رابطۀ مثبات باین ساطح

از سایر شرکت ها بیشتر است .گو ،83هوان

 ،67ژان

و

تحصیالت در منطقۀ آمااری کالنشاهری محال اساتقرار
شرکت حسابرسی و کیفیت اقالم تعهادی شارکت هاای
صاحبکار ،بیان کردناد کاه حسابرساان فعاال در منااطق
1. Chen
2. Gintis
3. Khurana
4. Gunn
5. Moretti
6. Gottlieb
7. Beck
8. Francis

9. Bergstresser
10. Philippon
11. Hennes
12. Leone
13. Feng
14. Luo
15. Shevlin
16. Liu
17. Lin
18. Shu
19. Guo
20. Huang

کیفیت کارکنان شرکت و کیفیت سود پیشبینیشده بهوسیلۀ مدیریت

محمدحسن قلیزاده و همکاران
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ژو )6782( 8با بررسی ارتباا باین کیفیات کارکناان باا

صورت می توانند سبب بهبود کیفیت گزارشگری ماالی

ضاااعفهاااای کنتااارلهاااای داخلااای و تجدیاااد ارائاااۀ

شوند .نخست ،آنها اطالعات باکیفیتی (با میازان خطاای

صورت های مالی شرکت ها ،نشاان دادناد شارکت هاای

کاام) بااهمنزلااۀ ورودی باارای نظااام حسااابداری فااراهم

دارای کارکنان باکیفیت ،ضعفهای کنترلهای داخلای

می کنند و به طور معمول در فرایند جما آوری و تولیاد

و تجدیااد ارائااۀ کمتااری دارنااد .رضااائیپیتااهنااوئی،

دادههایی که در آینده طی فرایندی دیگار باه اطالعاات

صفری گرایلی و غالمرضاپور ( )6783با مطالعاه درباارۀ

مااالی تباادیل و در گاازارشهااای مااالی مختلااف قیااد

رابطااۀ بااین کیفیاات کارکنااان بااا ایربخشاای کنتاارلهااای

می شوند ،مرتکاب خطاهاای غیرعمادی بسایار نااچیزی

داخلی شرکت و ایر تعدیل کنندگی نظارت خارجی بار

می شوند .درصاورتی کاه خطاهاای کمتاری وارد نظاام

این رابطه ،دریافتند کیفیت کارکنان شرکت ،ایربخشای

حسابداری شود ،گزارشگری مالی نهایی کیفیت زیادی

کنترل های داخلی را بهبود می بخشد و در شارکت هاای

خواهد داشت .دوم ،کارکنان تحصایل کارده عاالوه بار

با نظارت خارجی قوی تر ،کیفیت کارکنان تأییر بیشتری

داشتن تعاداد خطاهاای کمتار ،بیشاتر از ساایر کارکناان

بر ایربخشی کنترل هاای داخلای دارد .کاال و همکااران

قادر به شناسایی موارد غیرعادی یا تقلب در معاامالت و

( )6780تأییر کیفیت کارکنان بر پیامدهای گزارشاگری

قراردادها هستند که این سبب بهبود اطالعات واصله باه

مالی را برای نمونه ای متشکل از  98737شرکت  -ساال

مدیران پیش از انجام هرگونه تحریف می شاود .در ایان

مشاهده در بازار سرمایۀ آمریکا طی سال هاای  6778تاا

مطالعه عقیده بر این نیسات کاه کارکناان شارکت بایاد

 6786بررساای کردنااد .نتااایج پااژوهش آنهااا نشااان داد

دانااش کاااربردی دربااارۀ اصااول کلاای پذیرفتااهشاادۀ

کیفیت کارکنان شرکت موجب افازایش کیفیات اقاالم

حسابداری برای بهبود برونداد گزارشگری داشته باشند.

تعهدی ،کاهش ضعف های کنترل های داخلای ،کااهش

کارکنان خارج از حوزۀ حسابداری نیز اطالعااتی بارای

تجدیااد ارائااۀ صااورتهااای مااالی و بهبااود پاایشبیناای

مدیران ارشد فراهم می کنند تا براساس آنهاا تصامیمات

سودهای انجامشده از جانب مدیریت میشود.

گزارشگری نهایی گرفته شود .کارمند ناآگاه نسابت باه

گالداشتین )8318( 6ضمن معرفی نظریۀ دروناداد -

جزئیات اصول کلی پذیرفته شدۀ حساابداری کاه در

فرایند  -برونداد اذعان داشت که ترکیب گروه ،ساختار

مناساابی از وقااوع اشااتباه دارد ،ماایتوانااد موضااوع را بااه

گااروه ،مناااب موجااود و ساااختار سااازمانی چهااار مؤلفااۀ

اطالع مقام باالتری برساند کاه ازنظار داناش ماالی از او

اصلی و تعیین کنندۀ ایربخشی گروه محسوب می شاوند.

باالتر است و آگاهی مناسبی از اصول حسابداری دارد.

براساس مطالعات انجام شده کیفیت کارکنان نظیر سطح

درواق  ،پژوهش های گذشته نشان مای دهاد وقتای

تحصاایالت آنهااا اهمیاات فراواناای دارد .باارای مثااال،

کارکنان تحصیل کرده به وجود فساد مظنون می شوند،

2

بیشاااتر از کارکناااان باااا تحصااایالت پاااایین اقااادامات

( )6778بیان کردند که کارمنادان تحصایلکارده باه دو

پیشگیرانه انجام می دهناد (گالسار و سااکس)6772 ،؛

مرچنااات 9و راکااانس )8338( 8و اوفاااالن 8و باترفیلاااد

بنابراین ،حتی زمانی کاه کارکناان غیرحساابداری نیاز
1. Zhou
2. Gladstein
3. Merchant
4. Rockness
5. O’Fallon
6. Butterfield

تحصاایلکااردهتاار باشااند ،برونااداد گزارشااگری مااالی
شاارکت باکیفیااتتاار خواهااد بااود؛ بااه عبااارت دیگاار،
کارکنااان تحصاایلکاارده اطالعااات بهتااری در اختیااار
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مدیران ارشد می گذارند و افازایش کیفیات اطالعاات

پایان اسفندماه منتهی باشد .طی سال های ذکرشده تغییار

ماادیران ساابب افاازایش کیفیاات سااود پاایشبیناایشااده

فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند .جزء شرکت هاای

بااهوساایلۀ آنهااا ماایشااود .عااالوه باار ایاان کارکنااان

سرمایهگذاری و واسطهگری مالی نباشند (شارکتهاای

تحصیل کرده ضمن ایفاای نقاش نظاارتی در شارکت،

سرمایه گذاری باه دلیال تفااوت ماهیات فعالیات باا بقیاۀ

سبب کاهش هرگونه سوگیری رو به باال در پیش بینای

شاارکتهااا در نمونااۀ آماااری منظااور نشاادند) .سااطح

ماادیران از سااود ماایشااوند کااه بااهطااور ذاتاای در

تحصیالت کارکناان در گازارش فعالیات هیئات مادیرۀ

برآوردهااای همااۀ ماادیران از عملکاارد آتاای شاارکت

شرکت افشا شده باشد.

وجود دارد؛ بنابراین ،براساس نظریۀ درونداد  -فرایناد

پااس از اعمااال محاادودیتهااای ذکرشااده تعااداد

 -برونداد و نظریۀ مدیریت عالی ،انتظاار مای رود باین

 18شرکت برای نمونه انتخاب شادند .دادههاای الزم باا

تحصیالت باالی کارکنان و کیفیت سود پیش بینی شده

مراجعه به صورتهای مالی و یادداشاتهاای توضایحی

به وسیلۀ مدیریت که باا خطاای پایشبینای ساود کمتار

همااراه در شاارکتهااای پذیرفتااهشااده در بااورس اوراق

(انحراف معیار کمتر سودهای پیش بینای شاده) ودقات

بهادار تهران موجاود در ساامانۀ کادال ،پایگااه اینترنتای

پیش بینی سود بیشتر باشد (قدر مطلق خطای پبش بینای

سازمان بورس اوراق بهاادار تهاران و نارمافازار ره آورد

پایین تر باشد) ،رابطۀ معناداری وجاود داشاته باشاد .باا

نوین استخراج شد .برای تجزیه و تحلیال نهاایی داده هاا

توجااه بااه مطالااب ذکرشااده فرضاایههااای پااژوهش

نیااز از ناارمافزارهااای اقتصادساانجی  Eviewsو Stata

بهصورت زیر تدوین میشوند:

استفاده شده است.

فرضاایۀ اول :بااین کیفیاات کارکنااان و خطااای سااود

باارای آزمااون فرضاایههااای پااژوهش از الگااوهااای

پیش بینی شده باه وسایلۀ مادیریت رابطاۀ معناادار وجاود

رگرسیون چنادمتغیرۀ زیار برگرفتاه از پاژوهش کاال و

دارد.

همکاران ( )6780استفاده شده است:

فرضاایۀ دوم :بااین کیفیاات کارکنااان و دقاات سااود
پیش بینی شده باه وسایلۀ مادیریت رابطاۀ معناادار وجاود
دارد.
روش پژوهش.

()8

STDFORECi,t = β0+ β1EDUCi,t+
β2SIZEi,t+ β3LEVi,t+ β4LOSSi,t+
β5AGEi,t + β6BTMi,t + β7BIGi,t +εi,t

()6

AFAi,t = β0+ β1EDUCi,t+ β2SIZEi,t+
β3LEVi,t+ β4LOSSi,t+ β5AGEi,t+
β6BTMi,t+ β7BIGi,t +εi,t

که در ایان الگاو هاا  ،STDFORECi,tخطاای ساود

نموناااۀ آمااااری ایااان پاااژوهش را شااارکتهاااای

پاایشبیناایشاادۀ شاارکت  iدر سااال t؛  ،APAi,tدقاات

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال هاای

پیش بینی سود مدیریت شارکت  iدر ساال t؛ ،EDUCi,t

 8936تا  8932تشکیل می دهند که ویژگی هاای زیار را

کیفیت کارکناان شارکت  iدر ساال t؛  ،SIZEi,tانادازۀ

داشااته باشااند :تاااریخ پااذیرش آنهااا در سااازمان بااورس

شرکت ،معادل لگاریتم لگاریتم فاروش خاالص ساالیانۀ

اوراق بهاادار قبال از ساال  8936باشاد و تاا پایاان ساال

شاارکت  iدر سااال t؛  ،LEVi,tاهاارم مااالی شاارکت  iدر

 8932نیز در فهرست شرکتهای پذیرفتهشده در بورس

سال t؛  ،LOSSi,tزیان شرکت  iدر سال t؛  ،Agei,tسان

باشند .برای افزایش قابلیت مقایساه ،ساال ماالی آنهاا باه

شاارکت  iدر سااال t؛  ،BTMi,tنساابت ارزش دفتااری بااه

کیفیت کارکنان شرکت و کیفیت سود پیشبینیشده بهوسیلۀ مدیریت

ارزش بازار شرکت  iدر سال t؛  ،BIGi,tانادازۀ مؤسساۀ
حسابرسی شرکت  iدر سال  tو ، εi,tجزء خطای الگاوی
رگرسایون اساات .در ادامااه متغیرهااای پااژوهش معرفاای
میشوند.
متغیر وابستۀ پژوهش ،کیفیات ساود پایش بینای شاده
به وسیلۀ مدیریت است که برای اندازه گیری آن خطاای
سود پایشبینایشاده و دقات پایشبینای ساود مادیریت
محاسااابه مااایشاااود ،STDFORECi,t .خطاااای ساااود
پیشبینی شدۀ شرکت  iدر سال  tاسات .هار چقادر ایان
شاخص کمتار باشاد دقات بااالتری از پایش بینای ساود
مدیریت را نشاان مای دهاد؛ یعنای هار چقادر مادیریت
شاارکت پاایشبیناای دقیااقتااری انجااام دهااد ،مقاادار
 ،STDFORECi,tکمتر و به صفر نزدیاکتار مایشاود.
ایااااان شااااااخص در پاااااژوهشهاااااای آلمیااااادا 8و
دالمیسو ،)6788(6جامعی و رساتمیان ( )6782و فخااری
و حسااننتاااجکااردی ( )6781هماننااد رابطااۀ  9محاساابه
میشود.

()8

|

|

در رابطۀ  ، EPSFt8پیشبینی سود ساالیانۀ هار ساهم
در سال  tو  ،EPSAساود واقعای هار ساهم در ساال  tو
قیمت سهام سال قبل است.

متغیاار مسااتقل پااژوهش ،کیفیاات کارکنااان شاارکت
است که برای اندازه گیری آن مطابق با پاژوهش کاال و
همکاران ( )6780از متوسط سطح تحصیالت کارکناان
شرکت استفاده شده است .به این ترتیب که ابتادا بارای
هر شرکت تعداد کل کارکنان آن محاسابه شاد؛ ساپس
به کارکنان زیر دیاپلم رتباۀ  ،8دیاپلم رتباۀ  ،6کااردانی
رتبۀ  ،9کارشناسای رتباۀ  ،8کارشناسای ارشاد رتباۀ  8و
دکتری رتباۀ  2اختصاا

داده شاد .درنهایات ازطریاق

میانگین موزون ،متوسط سطح تحصیالت کارکناان هار
شرکت محاسبه شد .برای مثال تعداد کارکناان شارکت
ایران خودرو در سال  8932برابر با  67023نفر است کاه
از ایاان تعااداد  101نفاار ماادر

تحصاایلی زیاار دیااپلم،

 89382نفاار دیااپلم 6928 ،نفاار کاااردانی 6801 ،نفاار

()9

کارشناسی 363 ،نفر کارشناسی ارشد و  08نفار دکتاری

در رابطااۀ STD(FORECAST) 9انحااراف معیااار
سودهای پیشبینیشدۀ هر سهم برای دورههاای 9ماهاه،
2ماهه3 ،ماهه و 86ماهه و

محمدحسن قلیزاده و همکاران
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قیمات ساهام ساال قبال

است ،. AFAi,tدقت پیشبینی سود مدیریت اسات .ایان
شاخص هر چقدر بیشتر باشد نشاندهندۀ دقات بااالتری
از پاایشبیناای سااود ماادیریت اساات؛ یعناای هاار چقاادر
مدیریت شرکت پیشبینی دقیقتری انجام دهاد ،مقادار
 AFAi,tبیشتر و به صفر نزدیکتر می شود .این شااخص
همانند پژوهش آلمیادا و دالمیساو ( )6788و فخااری و
حسااننتاااجکااردی ( )8930هماننااد رابطااۀ  8محاساابه
میشود:

دارنااد .در ایاان صااورت متوسااط سااطح تحصاایالت
کارکنان این شرکت در سال  8932برابر با  6/821است
که بهصورت زیر محاسبه شده است:
متوسط ساطح تحصایالت کارکناان شارکت ایاران
خااااااااااااااودرو در سااااااااااااااال 8932

=

متغیرهای کنترلی شامل سن شرکت ،اندازۀ شرکت،
اهرم مالی ،زیاان شارکت ،انادازۀ مؤسساۀ حسابرسای و
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار اسات .سان شارکت
براساس فاصلۀ زمانی بین تاریخ تأسیس شرکت تا پایاان
دورۀ زمانی پژوهش و انادازۀ شارکت  -متغیار کنترلای
پااژوهش  -ازطریااق لگاااریتم فااروش خااالص سااالیانۀ

1. Almeida
2. Dalmacio

شرکت اندازه گیری میشود .نسبت کال بادهی باه کال
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داراییها به منزلۀ ابزاری برای اندازهگیری اهرم ماالی باه

دفتااری بااه ارزش بااازار حقااوق صاااحبان سااهام باارای

کار میرود .زیاان شارکت متغیاری مجاازی اسات؛ در

اندازهگیری این متغیر استفاده میشود.

صورتی که شرکت در ساال مادنظر زیاان داشاته باشاد
یافتهها.

برابر عادد  8و در غیار ایان صاورت برابار صافر اسات.
اناادازۀ مؤسسااۀ حسابرساای متغیااری مجااازی اساات؛ در

جدول ( )8تحلیل توصیفی متغیرهاای آزماون شاده

صورتی که حسابرس شارکت در ساال جااری ساازمان

شامل برخی شاخص های مرکزی و پراکندگی را برای

حسابرسی باشد مقدار آن عدد  8و در غیر ایان صاورت

نمونااهای متشااکل از  867شاارکت  -سااال مشاااهده در

صفر خواهد بود .نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نیاز

فاصلۀ زمانی سالهای  8936-8932نشان میدهد.

متغیر کنترلی در نظر گرفته شده اسات .از نسابت ارزش
جدول ( )1تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

نماد متغیر

میانگین

میانه

حداقل

حداکثر

انحراف معیار

خطای سود پیشبینیشده

STDFOREC

7/786

7/769

7

7/239

7/708

دقت پیشبینی سود مدیریت

AFA

-7/730

-8/192 -7/789

7

7/828

کیفیت کارکنان

EDUC

6/882

6/861

8/896

9/117

7/896

اندازۀ شرکت

SIZE

88/982

88/802

3/723

83/171

8/286

اهرم مالی

LEV

7/283

7/289

7/728

6/811

7/683

سن شرکت

AGE

91/091

88

88

28

86/028

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار

BTM

7/888

7/873

-6/160

8/297

7/828

جدول ( )2درصد فراوانی و نما (مد) برای متغیرهای مجازی
متغیر

نماد متغیر

درصد فراوانی  1درصد فراوانی  0مد

زیان شرکت

LOSS

%87/68

%13/02

7

اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی

BIG

%67/81

%03/86

7

همانگونه که در این جدول مالحظه می شاود ،متغیار

باالتر از دیپلم دارند .میاانگین متغیار اهارم ماالی نیاز بیاان

خطای پیش بینی ساود در محادودۀ صافر تاا  7/239قارار

می کند به طور متوسط حادود  26درصاد از دارایای هاای

دارد؛ بنااابراین ،هرچقاادر ایاان متغیاار کمتاار و بااه صاافر

شرکتهای نمونه ازطریق استقراض تأمین مالی شادهاناد.

نزدیکتر شود ،کیفیت باالتری از پیش بینی سود را نشاان

نکتۀ جالب توجه دیگر در جادول ( ،)8کمترباودن ارزش

می دهد .متغیر وابساتۀ دوم پاژوهش نیاز دقات پایش بینای

دفتری حقوق صاحبان سهام بیشتر شارکت هاای نموناه از

سود اسات کاه میاانگین  -7/730دارد .ایان میاانگین هار

ارزش بازار آن است کاه مالحظاۀ مقادار میاانگین متغیار

چقدر به صفر نزدیکتر شود ،دقت باالتری از پایشبینای

نسبت ارزش دفتاری باه ارزش باازار ( )7/888گاواه ایان

ساود را نشاان ماایدهاد .عااالوه بار ایاان بایش از نیماای از

مدعاساات .ضاامن اینکااه متوسااط عماار شاارکتهااای

شرکت های بررسی شده ،کارکنانی باا ساطح تحصایالت

بررسی شده حدود  93ساال اسات .جادول ( )6نیاز نشاان
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 -برا ،برای الگو هاای پاژوهش از

میدهد حدود  87درصد شرکتهای بررسیشده زیانده

احتمال آمارۀ جار

هستند و مؤسسات خصوصای ،صاورتهاای ماالی بیشاتر

 7/78بیشتر است ،فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیا

شرکتهای نمونه را حسابرسی کردهاند.

اجزای اخالل الگوهای بررسیشده تأیید میشود .نتاایج

در داده های ترکیبی برای مشاخص شادن تلفیقای یاا

آزمون نسبت درست نماایی ( )LRبارای بررسای فارض

تااابلوییبااودن دادههااا ،ابتاادا از آزمااون  Fلیماار اسااتفاده

ناهمساااانی واریاااانس در اجااازای اخاااالل الگاااو نیاااز

میشود .با توجه به نتایج بهدستآمده ،ساطح معنااداری

نشان دهندۀ وجود ناهمسانی واریانس است که برای رف

آمارۀ  Fلیمر بارای هار دو الگاو از  7/78کمتار اسات و

این مشکل ،از روش حداقل مربعاات تعمایم یافتاه بارای

نشان میدهد بارای تخماین الگاوهاای پاژوهش بایاد از

برآورد الگاو هاا اساتفاده شاده اسات .بارای اطمیناان از

روش دادههای تابلویی استفاده شود؛ سپس باا توجاه باه

وجودنداشتن مشکل هم خطی بین متغیرهاای توضایحی،

تابلوییبودن الگو ،باید برای تعیین نوع داده های تابلویی

آزمااون هاامخطاای بااا اسااتفاده از عاماال تااورم واریااانس

(روش ایاارات یاباات یااا تصااادفی) از آزمااون هاساامن

( )VIFبررسی شد .با توجه به آنکاه مقاادیر ایان آمااره

اساتفاده شااود .بااا توجاه بااه نتااایج ایان آزمااون و سااطح

برای متغیرهای توضیحی از  87کمتار اسات ،هام خطای

معناداری آن که برای هر دو الگو از  7/78کمتر اسات،

بین آنها وجود ندارد .درنهایت ،برای آزمون همبساتگی

در همۀ الگوها فرضیۀ صفر رد مای شاود؛ بناابراین ،الزم

بااین اجاازای خطااای الگااو از آمااارۀ دوربااین  -واتساان

است الگو ها به روش ایرات یابت بارآورد شاوند .بارای

استفاده شد که نتایج آن در جدول ( )9ارائه شده اسات.

تشخیص نرمال بودن توزیا اجازای اخاالل الگاو نیاز از

نتایج حاصل از آزمون فرضیه هاای پاژوهش در جادول

 -بارا اساتفاده شاد .از آنجاا کاه نتیجاۀ

آزمون جاار

( )9نشان داده شده است:

جدول ( )3نتایج برآورد الگوهای پژوهش
خطای پیشبینی سود مدیران
ضریب

متغیر

**

7/289

C
EDUC

**

-8/778

**

انحراف معیار
7/783

آمارۀ t

87/988
-8/089

7/808

دقت پیشبینی سود مدیران
ضریب

انحراف معیار

**

-7/922

**

8/880

آمارۀ t

-9/898

7/882

8/391

7/811

-7/798

7/778

-2/882

7/788

7/773

8/811

LEV

7/762

7/788

8/123

** -7/886

7/798

-9/337

LOSS

7/767

7/789

8/828

** -7/701

7/768

-9/713

AGE

** -7/779

7/778

-9/980

** 7/778

7/776

6/082

BIG

-7/771

7/787

-7/162

7/793

7/768

8/893

BTM

7/786

7/772

8/172

7/788

7/788

8/702

SIZE

آمارۀ F

**

9/092

آمارۀ F

**

9/331

ضریب تعیین تعدیلشده

7/878

ضریب تعیین تعدیلشده

7/866

آمارۀ دوربین واتسون

6/880

آمارۀ دوربین واتسون

6/907

* و ** به ترتیب بیانکنندۀ معناداری آماری در سطح خطای  8درصد و  8درصد است.
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مالحظااۀ مقااادیر آمااارههااای  Fدر ایاان جاادول،

مثبت معنادار باین کیفیات کارکناان و دقات پایش بینای

بیااانکنناادۀ معناااداری کلاای الگااوهااای رگرساایونی

سود مدیران در سطح خطای  8درصاد اسات؛ بناابراین،

بارازششاده در سااطح خطاای  8درصااد اسات .مقااادیر

فرضیۀ دوم پژوهش در سطح خطاای  8درصاد پذیرفتاه

آمااارۀ دوربااین  -واتسااون نیااز وجودنداشااتن مشااکل

میشود .با توجه به ضریب شاخص کیفیت کارکناان در

خودهمبستگی میان جمالت پساماند را نشاان مای دهاد.

جادول ( )9مایتاوان نتیجااه گرفات باه ازای هار واحااد

ضااریب باارآوردی و آمااارۀ  tمتغیاار کیفیاات کارکنااان

افااازایش در شااااخص کیفیااات کارکناااان ،باااا فااارض

( )EDUCدر الگااوی اول منفاای و در سااطح خطااای 8

یابت بودن سایر عوامل ،دقت سود پیش بینی شدۀ مدیران

درصد معنادار است که وجود رابطۀ منفای معناادار باین

 8/880واحد افزایش مییابد.

کیفیت کارکنان و خطای پیش بینی سود مدیران را نشان

باارای بررساای بیشااتر موضااوع و تحلیاال بهتاار نتااایج

می دهد .بر ایان اسااس ،فرضایۀ اول پاژوهش در ساطح

پااژوهش ،آزمااونهااای دیگااری انجااام شااده اساات .در

خطای  8درصد پذیرفته میشود .عاالوه بار ایان ،نتاایج

آزمون اول ،آزمون مقایسۀ میانگین ها برای متغیر خطا و

مربو به ضریب تعیین تعدیل شده نشاان مای دهاد طای

دقت سود پیشبینایشاده در دو گاروه شارکتهاای باا

دورۀ پااژوهش متغیرهااای مسااتقل و کنترلاای ،حاادود

سطح تحصیالت باال و سطح تحصیالت باال پایین انجاام

 87درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح میدهند.

شد که نتایج آن در جدول ( )8ارائه شده است.

ضااریب باارآوردی کیفیاات کارکنااان ( )EDUCدر
الگوی دوم در جدول ( )9نیز نشان دهنادۀ وجاود رابطاۀ
جدول ( )4آزمون مقایسۀ میانگین خطا و دقت سود پیشبینیشده با توجه به سطح تحصیالت کارکنان
متغیر

معیار

STDFOREC
EDUC
AFA

گروه تعداد میانگین آمارۀ  tسطح معناداری
پایین

687

7/788

باال

687

7/763

پایین

687

-7/866

باال

687

-7/708

9/296
-9/668

7/777
7/778

با توجه به این جدول از آنجاا کاه ساطح معنااداری

تحصیالت باال به طور معناداری از شرکت های باا ساطح

این آزمون از  7/78کمتر است ،فرض برابری میانگین ها

تحصیالت پاایین بازر

تار اسات .در آزماونی دیگار،

رد ماایشااود؛ بااه بیااان دیگاار ،میااانگین خطااای سااود

شرکت ها براساس اندازه و سان باه دو گاروه بازر

پیشبینیشده باهوسایلۀ مادیریت بارای شارکتهاای باا

کوچک تقسیم شدند؛ سپس میانگین خطا و دقت ساود

سطح تحصیالت باال به طور معناداری از شرکت هاای باا

پیش بینی شده به وسیلۀ مدیریت در این دو گروه مقایساه

سطح تحصیالت پایین کوچکتر است و میانگین دقات

و بررسی شد .نتایج این آزمون نیز در جادول ( )8نشاان

پیش بینای ساود مادیریت بارای شارکت هاای باا ساطح

داده شده است.

و
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جدول ( )5آزمون مقایسۀ میانگین خطا و دقت سود پیشبینیشده با توجه به اندازه و سن شرکت
متغیر

معیار

STDFOREC
SIZE
AFA

STDFOREC
AGE
AFA

گروه

تعداد میانگین آمارۀ  tسطح معناداری

کوچک

687

7/799

بزر

687

7/788

کوچک

687

-7/719

بزر

687

-7/887

کوچک

669

7/788

بزر

830

7/789

کوچک

669

-7/736

بزر

830

-7/878

6/811

7/788

-6/968

7/767

-7/699

7/188

7/880

7/818

مالحظۀ مقادیر جادول ( )8نشاان مایدهاد میاانگین

هرچه کارکنان تحصیالت بیشتری داشاته و باکیفیات تار

خطای سود پایشبینایشاده باهوسایلۀ مادیریت باهطاور

باشند ،ضمن تالش برای انجاام مطلاوب مسائولیت هاای

از

خاااود ،اطالعاااات بهتاااری در اختیاااار مااادیران ارشاااد

شاارکتهااای بااا اناادازۀ کوچااک ،کوچااکتاار اساات و

می گذارند؛ به عباارت دیگار ،کارکناان تحصایل کارده

میانگین دقت پیش بینی سود مدیریت باه طاور معنااداری

به طور معمول در فرایند جما آوری و تولیاد داده هاایی

از شارکت هاای باا

که در آینده طی فرایندی دیگر به اطالعات مالی تبدیل

تر است .عالوه بر این نتایج نشان

و در گزارشهای مالی مختلف قید مایشاوند ،مرتکاب

ماایدهااد فاارض برابااری میااانگینهااا بااا توجااه بااه ساان

خطاهای غیرعمدی بسیار ناچیزی می شوند و درصورتی

شرکت هاا رد نمای شاود و میاانگین خطاا و دقات ساود

کااه خطاهااای کمتااری وارد نظااام حسااابداری شااود،

پیش بینی شده بهوسیلۀ مدیریت در دو گروه شرکتهای

گزارشگری مالی نهایی کیفیت بااالیی خواهاد داشات.

معناااداری باارای شاارکتهااای بااا اناادازۀ باازر

برای شرکت هاای باا انادازۀ بازر
اندازۀ کوچک ،بزر

بزر

و کوچک ازنظر سن برابر است.

کارکنان تحصیل کرده عالوه بر تعداد خطاهای کمتاری
که مرتکب می شوند ،بیشاتر از ساایر کارکناان قاادر باه

نتایج و پیشنهادها.

شناسااایی مااوارد غیرعااادی یااا تقلااب در معااامالت و

در این پژوهش تاأییر کیفیات کارکناان شارکت بار

قراردادها هستند که این سبب بهبود اطالعات واصله باه

کیفیت سود پیشبینیشده بهوسیلۀ مدیریت شاامل خطاا

ماادیران پاایش از انجااام هرگونااه تحریفاای ماایشااود و

و دقت پیش بینی سود بررسی شده اسات .نتیجاۀ فرضایۀ

افزایش کیفیت اطالعات مدیران سابب کااهش خطاای

اول پژوهش نشاان مای دهاد کیفیات کارکناان ،خطاای

پاایشبیناای سااود بااهوساایلۀ آنهااا و بهبااود کیفیاات سااود

پیش بینی های سود مدیران را کاهش می دهد .ایان یافتاه

پاایشبیناایشااده بااهوساایلۀ ماادیریت ماایشااود .نتیجااۀ

مطابق با پیش بینای نظریاۀ دروناداد  -فرایناد  -بروناداد

به دست آمده در این پژوهش با یافته های پژوهش کال و

است کاه بیاان مای کناد کیفیات کارکناان نظیار ساطح

همکاران ( )6780مبنی بر وجود رابطۀ منفی بین کیفیات

تحصیالت آنان اهمیت فراوانی برای سازمان دارد؛ زیارا

کارکنان شرکت ها و خطای پیش بینی های سود مادیران
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مطابقاات دارد .گالساار و ساااکس ( ،)6772مرچناات و

در فرایند انجام پاژوهش علمای ،مجموعاه شارایطی

راکنس ( )8338و اوفالن و باترفیلد ( )6778نیز به نتیجاۀ

وجود دارد که خارج از کنتارل پژوهشاگر اسات؛ ولای

مشابهی دست یافتند .در فرضیۀ دوم پژوهش رابطاۀ باین

بااهطااور بااالقوه باار نتااایج پااژوهش تااأییر ماایگااذارد .از

کیفیت کارکنان شرکت ها و دقت پیش بینای هاای ساود

مهم ترین محدودیت های پژوهش حاضار آن اسات کاه

مدیران بررسی شد .نتایج حاصل از آزمون ایان فرضایه

به دلیل وجودنداشاتن الازام اساتانداردهای گزارشاگری

نیز نشان می دهد کیفیت کارکنان با دقت پیش بینی سود

مااالی در زمینااۀ افشااای اطالعااات تفصاایلی ماارتبط بااا

مدیران ارتبا مثبت معنااداری دارد و دقات پایش بینای

کارکنااان نظیاار سااطح تحصاایالت کارکنااان ،تعااداد

سود مدیران باا حضاور کارکناان باکیفیات در شارکت

محدودی از شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار

افزایش می یاباد .کاال و همکااران ( ،)6780مرچنات و

تهران اطالعات مربو به آنها را افشا می کنناد کاه ایان

راکنس ( )8338و اوفالن و باترفیلد ( )6778نیز به نتیجاۀ

موضوع سبب محدودشدن تعداد شرکت های نمونه شاد

مشابه با این فرضیه دست یافتند.

و تسری نتایج به سایر شرکت هاا بایاد باا احتیاا انجاام

براساس یافته های پژوهش حاضر مبنی بر وجود رابطۀ

شود .به پژوهشگران بعدی توصیه می شود تأییر کیفیات

مثبااات باااین کیفیااات کارکناااان و کیفیااات ساااودهای

کارکنان بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت هاا و تاأییر

پیشبینیشده بهوسیلۀ مدیریت ،باه شارکتهاای بورسای

سااایر ویژگاایهااای شخصاایتی کارکنااان باار کیفیاات

پیشنهاد می شود در استخدام کارکنان به سطح تحصیالت

پیشبینیهای سود مدیریت را بررسی کنند.

آنهااا نیااز توجااه کننااد؛ زیاارا اگرچااه ماادیران درنهایاات
مسئولیت کیفیت گزارشگری ماالی شارکت را بار عهاده
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عالوه بر این ،از آنجا کاه الزماۀ توجاه اساتفادهکننادگان
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حال حاضر استانداردهای خاصی دربارۀ افشای اطالعاات
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یبااتشااده ناازد سااازمان ،مصااوب  9ماارداد (.)8912
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