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چكیده
هدف این پژوهش بررسی واکنش بازار به اخبار خوب یا بد شرکتها با توجه به نوع
پیشبینی سود سال قبل آنها ،تمایل مدیران به حفظ یا اصالح شهرت خود در پیشبینی و
مقایسه تمایل مدیران به مدیریت افزایشی سود از طریق انواع مختلف مدیریت سود با
توجه به نوع پیشبینی سال قبل آنها میباشد .بدین منظور صورتهای مالی  68شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  4934-5861مورد تجزیه و
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پیشبینی سال قبل و سال جاری و محتوای اخبار پیشبینی سال جاری گروهبندی شدند.
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(بد) ،زمانی که پیشبینی دورۀ قبل بدبینانه (خوشبینانه) است ،مثبتتر (منفیتر) از حالتی
است که پیشبینی دورۀقبل خوشبینانه (بدبینانه)است.همچنین مدیران در پیشبینیهای خود
از ثباترفتاری برخوردار میباشند.عالوه براین ،نتایج حاکی از این است که پیشبینی
خوشبینانه در دورۀقبل میتواندعاملی جهت مدیریتافزایشی سود در دورۀ جاری باشد.

واژههای کلیدی :پیشبینی سود مدیریت ،واکنش بازار ،مدیریت سود ،محتوای اخبار
پیشبینی سود.

مقدمه

پیش بینی سود مدیریت ،نوعی افشای اجباری است كه اطالعاتی در خصوص سود
مورد انتظار شركت ارائه میكند و جنبه ای كلیدی از افشا به حساب میآید .هرچند نتیجۀ
بسیاری تحقیقات نشان میدهد و مدیریت از طریق افشا ،اطالعات ارزشمندی را در اختیار
استفاده كنندگان قرار میدهد كه به طور معناداری بر قیمت اوراق بهادار مؤثر است ،ولی
این افشا میتواند با خطاهایی همراه باشد(گانگ 1و همکاران .)2003،در صورتی كه سود
واقعی كمتر از سود پیش بینی شده توسط مدیریت باشد ،نوع پیش بینی را خوشبینانه ،و در
صورتی كه سود واقعی بیشتر از سود پیش بینی شده توسط مدیریت باشد ،نوع پیش بینی را
بدبینانه مینامند .از طرفی میتوان اخبار شركتها در مورد پیشبینی سود را نیز به دو گروه
اخبار تقسیمبندی كرد ،اگر پیشبینی برای سود سال آینده باالتر از عدد واقعی سود سال
جاری باشد ،در گروه اخبار خوب ،و اگر پیشبینی برای سود سال آینده پایینتر از عدد
واقعی سود سال جاری باشد ،در گروه اخبار بد طبقه بندی میشود.
هدف از انجام این پژوهش ،مقایسۀ واكنش بازار به اخبار خوب یا بد شركتها،
بررسی تمایل مدیران به حفظ یا اصالح شهرت خود در پیشبینی سود وبررسی و مقایسه
تمایل مدیران به مدیریت سود با توجه به نوع خطای پیشبینی سود دورۀ قبل آنها میباشد.
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مبانی نظری

با تشکیل و گسترش مؤسساتی كه مالکیت عام یافته اند ،ضرورت تفکیک مالکیت از
مدیریت ،هر چه بیشتر مشخص گردید .در نتیجه قشر جدیدی به عنوان مباشران ،ادارۀ
اینگونه مؤسسات را بر عهده گرفتند و عمالً مدیریت از مالکیت جدا شد .مدیران ،وظیفۀ
مباشرت در قبال منابع در اختیار خود و تهیه و ارائه گزارشهای مالی را بر عهده گرفتند .از
دیدگاه بسیاری از پژوهشگران ،یکی از مهمترین منابع اطالعاتی سرمایهگذاران ،اعتبار-
دهندگان و سایر استفادهكنندگان از اطالعات شركتها ،پیشبینیهای سود ارائه شده
توسط مدیران در فواصل زمانی معین است (علوی طبری.)1931 ،
بر اساس فرضیۀ تعدیل انتظارات آجینکا و گیفت ( ،)1331اعتبار مدیران بر واكنش
سرمایهگذاران مؤثر است و یک جنبه از اعتبار مدیریت ،دقت پیشبینی سود دورۀ قبل
است .نتایج مطالعات ویلیامز و همکاران1336 ،؛ هیرست ،كونس ،و میلر2000 ،؛ و راجرز
و استاكن 2001 ،نشان داد كه دقت پیشبینی سود توسط مدیریت در دورههای قبل ،بر
ادراک سرمایه گذاران دربارۀ سودهای آینده و اطمینان آنها به پیشبینی سود مدیریت در
دورۀ جاری تأثیر میگذارد .آنها به این نتیجه رسیدند كه سرمایه گذاران روی اعتبار
مدیران در پیشبینی سودهای قبل تکیه كرده و از این طریق انتظارات خود را تعدیل
میكنند .مفهوم ضمنی این یافته آن است كه مدیریت ،اعتبار پیشبینی خود را بر اساس
پیشبینی سود سال قبل به دست میآورد (یانگ .)2019،2حال سؤالی كه در اینجا مطرح
است این است كه آیا ممکن است واكنش سرمایه گذاران به نوع یکسانی از اخبار
پیشبینی سود آیندۀ مدیریت (اخبار خوب یا اخبار بد) با توجه به شهرت مدیران متفاوت
باشد؟ یا به عبارت دیگر آیا ممکن است میزان واكنش مثبت (منفی) بازار به اخبار خوب
(بد) مدیران تحت تأثیر نوع پیش بینی دورۀ قبل آنها قرار گیرد؟
نتایج دیگر پژوهشها از جمله سافر و همکاران)2000(9؛ بایک و جیانگ)2006(1
حاكی از آن است كه مدیریت میتواند از پیشبینیهای بدبینانه برای تعدیل انتظارات
تحلیل گران به منظور اجتناب از ایجاد شوک منفی كاهش سود استفاده كند .منصور و
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همکاران ،)2006(1شکل خاصی از بدبینی به نام بدبینی درونگرا را كه در باورهای درونی
افراد وجود دارد مطرح نمودند .در پژوهشی كه توسط آنها انجام گرفت به این نتیجه
رسیدند كه افراد ،احتمال باالتری را برای حوادث بد در نظر میگیرند .نورم و
ایلینگورس ،)1339(6بیشتر بدبینیها را بدبینی تدافعی میدانند .آنها بدبینی تدافعی را نوعی
استراتژی پیشبینی دانستند كه بر این اصل استوار است كه اگر شخصی قبل از ورود به
یک موقعیت ،انتظارات كمی داشته باشد ،در صورت شکست ،كمتر اعتماد به نفس خود را
از دست میدهد .با این وجود مشخص نیست كه در زمینۀ پیشبینی سود مدیریت هم
می توان استدالل كرد كه مدیران در پیش بینی سود ،دارای چنین تعصب رفتاری هستند؟ به
عبارت دیگر ،آیا مزیت بدبینی در پیش بینی سود ،ممکن است برای مدیرانی كه در دورۀ
قبل پیشبینی بدبینانه داشتهاند انگیزهای برای ادامه بدبینی ،و برای مدیرانی كه در سال
گذشته پیشبینی خوشبینانه داشته اند ،انگیزهای برای تغییر این شهرت در پیشبینی سود
سال جاری ،ایجاد كند؟
همانطور كه گفته شد ،با فرض مزیت بدبینی در پیشبینی سود ،ممکن است مدیرانی
كه در دورۀ قبل پیش بینی بدبینانه داشته باشند تمایل به ادامه این شهرت و مدیرانی كه در
دورۀ قبل پیشبینی خوشبینانه داشتهاند تمایل به تغییر شهرت خود داشته باشند .یک
رویکرد كه مدیریت شركت می تواند برای بدبین به نظر رسیدن در پیش بینی سود خود از
آن استفاده كند ،مدیریت سود دورۀ جاری است .مطالعات كاسنیکو همکاران ،)1333( 7و
لوبو و ژو ،)2001(3نشان میدهد كه با فرض پیشبینی سود دورۀ جاری ،مدیریت تالش
میكند از طریق مدیریت سود ،به سود پیشبینی شدۀ خود دست یابد یا حتی سودی بیشتر
از آن گزارش كند .بنابراین ،سؤال دیگراین پژوهش این است كه آیا مدیریت شركت از
مدیریت سود دورۀ جاری به منظور حفظ شهرت بدبینی (اگر در دورۀ قبل پیش بینی
بدبینانه داشته است) یا تغییر شهرت خوشبینی خود (اگر در دورۀ قبل پیشبینی خوشبینانه
داشته است) استفاده میكند ؟ همچنین با توجه به تنبیه بازار در زمان اعالم پیش بینی سود
در دورۀ جاری برای مدیرانی كه در دورۀ قبل پیشبینی خوشبینانه داشتهاند و تداوم آن تا
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زمانی كه خوش بین به نظر برسند ،آیا انگیزه این مدیران برای مدیریت سود ،جهت تغییر
این شهرت خوش بینی قویتر است؟
پیشینۀ تحقیق

چوی و زیبارت )2001(3بیان كردند ،مدیران از پیشبینیهای بلندمدت (معموالً
خوشبینانه) به منظور افزایش انتظارات سود و از پیشبینیهای كوتاهمدت (معموالً بدبینانه)
جهت كاهش انتظارات سود استفاده میكنند .هاتن و استاكن)2007(10دریافتند هنگامی كه
مدیران با ارائۀ پیشبینیهای قبلی دقیقتر و مکررتر مشهور شدند ،واكنش سرمایه گذاران
به پیشبینی آنها شدیدتر است .كیتو و همکاران ،)2003(11در تحقیق خود به این نتیجه
رسیدند كه خوشبینی در پیشبینیهای مدیران از سالی به سال دیگر تکرار میشود و
نیروهای بازار نقشی در نظم بخشیدن به صحت پیشبینیها ندارند .گانگ و همکاران
( )2003ارتباط بین اقالم تعهدی سال جاری و پیشبینی مدیریت از سود سال جاری را
بررسی كردند .آنها استدالل میكنند كه در یک محیط عملیاتی نامطمئن برآوردهای
مدیریت از آینده تجاری شركت كامل نیست و از آنجائی كه برآوردهای ناقص مدیریت
هم فرآیند ایجاد اقالم تعهدی و هم پیشبینی سودهای آینده را تحت تاثیر قرار میدهد،
فرض میكنند هنگامی كه اقالم تعهدی نسبتاً باال (پایین) است ،پیشبینیهای مدیریت از
سود در بردارندۀ خوشبینی (بدبینی) بیشتری است .نتایج تجربی حاصل از این پژوهش
ارتباط مثبت بین خطای پیش بینی سود و اقالم تعهدی را تایید میكند.
هاتن و استاكن ( ،)2003در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند كه پیشبینیهای قبلی
شركت میتواند باعث ایجاد اعتبار و شهرت برای پیشبینیهای شركت شود .حمید و
همکاران ،)2010(12در پژوهش خود دریافتند كه سرمایهگذاران انتظار دارند سهامی كه در
گذشته در به منظور دستیابی به سود پیشبینی شده موفق (ناموفق) بوده ،در آینده نیز موفق
(ناموفق) بماند و به همان روند خود ادامه دهد .یانگ ( ،)2019در پژوهش خود به این
نتیجه رسید كه واكنش بازار به اخبار خوب ،برای مدیرانی كه در دورۀ قبل بدبین بودهاند
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مثبتتر از مدیرانی است كه خوشبین بوده اند ،و نیز واكنش بازار به اخبار بد ،برای مدیرانی
كه در دورۀ قبل خوشبین بوده اند ،منفیتر از مدیرانی است كه بدبین بودهاند .یافتۀ دیگر
این تحقیق حاكی از آن است كه چنانچه شركتی در دورۀگذشته پیشبینی بدبینانه داشته
است متمایل به حفظ شهرت بدبینی است ،ولی شركتی كه در دورۀگذشته پیشبینی
خوشبینانه داشته است تمایل چندانی به تغییر شهرت خود در پیشبینی ندارد .در نهایت
اینكه هم شركتهایی كه در دورۀ قبل پیشبینی خوشبینانه و هم شركتهایی كه در دورۀ
قبل پیشبینی بدبینانه داشتهاند در دورۀ جاری تمایل به مدیریت افزایشی سود دارند و این
تمایل در بین شركتهایی كه در دورۀ قبل پیشبینی خوشبینانه داشتهاند بیشتر است.
در ایران نیز پژوهشهایی در این حوزه صورت گرفته است كه در اینجا به اختصار
به نتایج آنها پرداخته میشود .خالقی مقدم و آزاد ( ،)1939محتوای اطالعاتی سود
پیشبینی را بین نمونه  13تایی از شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را
مورد بررسی قرار دادند .نتایج به دست آمده حاكی از آن بود كه سود پیشبینی شده از
سوی شركتها دارای محتوای اطالعاتی و كارایی است و بین اعالم سود پیشبینی شده و
بازده سهام رابطۀ معناداری وجود دارد .جهانخانی و صفاریان ( ،)1937به بررسی واكنش
بازار سهام نسبت به اعالم سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و
دریافتند كه سود برآوردی انتشار یافته هر سهم دارای محتوای اطالعاتی بوده و باعث تغییر
جهت و حجم معامالت سهام در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شده است .كردستانی و آشتاب ( ،)1933به بررسی رابطۀ بین خطای پیشبینی سود و بازده
غیرعادی سهام شركتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران پرداختند ،نتایج
پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان میدهد كه بین خطای
پیشبینی سود و بازده غیرعادی سهام شركتهای جدیدالورود ،رابطۀ مثبت معناداری
وجود دارد كه بیانگر محتوای اطالعاتی سود است .به عبارت دیگر اعالم سود پیشبینی
شده باعث انحراف در میانگین نرخ بازده غیرعادی سهام می شود.
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خلیفه سلطانی و همکاران ( ،)1933ارتباط خطای پیشبینی سود مدیریت و اقالم
تعهدی را در شركتهای بورسی مورد بررسی قرار دادند و با استفاده از تحلیل تابلویی و
تحلیل رگرسیون چند متغیره دریافتند كه بین خطای پیشبینی سود مدیریت و اقالم تعهدی
ارتباط مثبت وجود دارد و در شركتهایی كه در محیط تجاری نامطمئن فعالیت میكنند
این ارتباط مثبت قوی تر است .مشکی و عاصی ربانی ( ،)1930به بررسی رابطۀ خطای
پیش بینی سود مدیریت با بازده غیرعادی سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق
بهادار تهران پرداخت .نتایج پژوهش آنان حاكی از رابطۀ مستقیم و معنادار بازده غیرعادی
سهام با خطای پیشبینی سود مدیریت و عدم وجود رابطۀ معناداری بین ریسک
سیستماتیک و خطای پیشبینی سود مدیریت بود .فروغی و صفدریان ( ،)1931در تحقیق
خود به این نتیجه رسیدند كه بین مدیریت سود و خطای پشبینی سود در شركتهای با
مدیریت سود باال رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.
رحمانی و همکاران ( ،)1931اثر انتشار پیش بینی سود بر ضریب واكنش سود آینده
را مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاكی از آن بود كه پیش بینی مدیریت بر رابطۀ بین بازده
و سود آینده اثرگذار است و هرچه دفعات پیش بینی بیشتر و میزان خطای آن كمتر باشد،
اعتبار آن از دید سرمایه گذاران بیشتر است .مهام و ذوالقدر ( ،)1931به بررسی رابطۀ میان
مدیریت ادراک سرمایه گذاران از طریق سود پیشبینی شده و مدیریت سود از روشهای
مدیریت اقالم تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی پرداختند و به این نتیجه رسیدند كه
چنانچه مدیران به سودهای هدف دست نیابند و همچنین در مدیریت سود با
محدودیتهایی مواجه شوند ،با ارائه سود پیشبینی تهاجمی درصدد مدیریت ادراک
سرمایهگذاران بر میآیند.
پورحیدری و همکاران ( ،)1939در پژوهشی به بررسی رفتار اجتناب از پیشبینی
زیان به عنوان یک رفتار فرصتطلبانه بر پیشبینی سود خوشبینانه توسط مدیریت پرداختند.
نتایج نشان داد كه مقدار قابل توجهی از سوگیری خوشبینانۀ موجود در پیشبینیهای سود
مدیران به وسیله رفتار اجتناب از پیشبینی زیان توضیح داده میشود ،و بازار نسبت به
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پیشبینی سود شركتهایی كه دارای رفتار اجتناب از پیشبینی زیان هستند واكنش نشان
نمیدهد .مشکی و اشرفی ( ،)1939به بررسی واكنش قیمت سهام به اخبار خوب و بد در
شرایط رونق و ركود تجاری با فرض وجود عدم اطمینان در بازار سرمایه پرداختند .نتایج
پژوهش نشان داد كه در دورۀ رونق تجاری ،عدم اطمینان باال یا پایین در میزان واكنش
قیمت سهام به اخبار بد مؤثر نبوده و در كل فاقد هر گونه محتوای اطالعاتی است .همچنین
نتایج حاكی از این است كه در دورۀ ركود تجاری ،واكنش سرمایهگذاران به اخبار خوب
در شرایط وجود عدم اطمینان باال ،ضعیفتر و در شرایط عدماطمینان پایین ،شدیدتر است.
فرضیههای تحقیق
با توجه به ادبیات و مبانی نظری فوق ،فرضیههای تحقیق به صورت زیر مطرح
میگردند:
فرضیههای گروه اول

 .1-1واكنش بازار به پیشبینی سود با محتوای اخبار خوب ،زمانی كه پیشبینی دورۀ قبل
بدبینانه است ،مثبتتر از حالتی است كه پیشبینی دورۀ قبل خوشبینانه است.
 .1-2واكنش بازار به پیش بینی سود با محتوای اخبار بد ،زمانی كه پیشبینی دورۀ قبل
خوشبینانه است ،منفی تر از حالتی است كه پیشبینی دورۀ قبل بدبینانه است.
فرضیههای گروه دوم

 .2-1مدیری كه در سال گذشته پیشبینی سود بدبینانه داشته است ،محتملتر است كه در
سال جاری نیز پیشبینی بدبینانه داشته باشد.
 .2-2مدیری كه در سال گذشته پیشبینی سود خوشبینانه داشته است ،محتملتر است كه
در سال جاری پیشبینی بدبینانه داشته باشد.
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فرضیههای گروه سوم

 .9-1هم مدیرانی كه در دورۀگذشته پیش بینی سود بدبینانه داشته اند و هم مدیرانی كه در
دورۀگذشته پیشبینی سود خوشبینانه داشته اند در دورۀ جاری تمایل به مدیریت
افزایشی سود دارد.
 .9-2انگیزۀ مدیریت افزایشی سود سال جاری برای مدیرانی كه در سال قبل پیشبینی
خوشبینانه داشته اند،باالتر از مدیرانی استكه درسال قبل پیشبینی بدبینانهداشته اند.
روش تحقیق

پژوهش حاضر با توجه به اهمیت وكاربرد نتایج آن كه میتواند زمینههای مناسبتری
را برای اتخاذ تصمیمهای سرمایهگذاری فراهم آورد ،از لحاظ هدف ،كاربردی است؛
همچنین بدین سبب كه به بررسی روابط بین متغیرها بر اساس دادههای گذشته از طریق
الگوهای رگرسیونی میپردازد از دید ماهیت و روش توصیفی -همبستگی میباشد.
جامعه و نمونۀ آماری

جامعۀ آماری این پژوهش را كلیۀ شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران تشکیل میدهد .قلمرو زمانی این پژوهش محدود به سالهای  1931تا 1931میباشد.
روش نمونهگیری ،روش حذف سیستماتیک میباشد و نمونه شامل شركتهایی است كه
دارای شرایط زیر باشند:
الف) قبل ازسال  1931در بورس اوراق بهادارتهران پذیرفته شده باشند.
ب) شركتها از نوع سرمایهگذاری ،بیمه ،لیزینگ ،بانکها و سایر مؤسسات مالی نباشند.
ج) برای رعایت قابلیت مقایسه ،سال مالی شركتهای نمونه منتهی به 23اسفند ماه باشد.
د) داده های مورد نیاز این تحقیق باید برای سال های  1931تا  1931در دسترس باشد.
با اعمال معیارهای مذكور تعداد  602سال شركت به عنوان نمونه انتخاب شدند.
دادههای مورد نیاز این پژوهش از بانکهای اطالعاتی تدبیر پرداز ،رهآورد نوین ،تارنمای
بورس اوراق بهادار ،وهمچنین صورتهای مالی شركتهای نمونه استخراج گردیده است.
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متغیرهای پژوهش
خطای پیشبینی سود

بر اساس پژوهشهایی نظیر مطالعه مهدوی و حسین آبادی ( ،)1930و پورحیدری و
همکاران ( ،)1939خطای پیشبینی سود هر دوره ،به عنوان تفاوت بین سود هر سهم واقعی
هر دوره و سود پیشبینی شده هر سهم كه توسط مدیریت در پایان دورۀ مالی قبل برای آن
دورۀ مالی گزارش میشود ،تعریف میشود .نحوه محاسبه خطای پیشبینی در معادلۀ()1
آمده است:
FEit = MEFit – AEit

()1

پیشبینی خوشبینانه→ FEit> 0پیشبینی بدبینانه→FEit<0

در معادلۀ فوق :FEit :خطای پیشبینی سود هر سهم  iدر دورۀ t؛  :MEFitسود
پیشبینی شده هر سهم  iكه توسط مدیریت در پایان دورۀ مالی  t-1برای دورۀ مالی t

گزارش میشود؛  :AEitسود واقعی هر سهم  iدر دورۀ t؛ خطای پیشبینی سود محاسبه شده
در باال بر قیمت سهام در ابتدای دورۀ مالی تقسیم شده است.
واکنش بازار

در این پژوهش بر اساس تحقیقاتی مثل یانگ ( ،)2019و ثقفی و كردستانی (،)1939
از بازده غیرعادی تجمعی سهام در یک هفته معامالتی پیرامون تاریخ اعالم اخبار پیشبینی
سود هر سهم به عنوان واكنش بازار استفاده شده است .به منظور محاسبۀ بازده غیرعادی
تجمعی سهام ،مطابق با پژوهشهای زاروین ،)1333(19مدرس و عسگری ( ،)1933و
كردستانی و آشتاب ( ،)1933الگوی تعدیل شدۀ بازار مورد استفاده قرار گرفته است .در
این الگو فرض شده است بازده بازار نتیجۀ فرآیند مورد انتظار بازده سهام شركتها در هر
دورۀ زمانی به شمار میرود .بنابراین ،تفاضل بازده واقعی شركت  iدر روز tبا بازده بازار
در همان روز بیانگر بازده غیرعادی سهام شركت  iدر روز tاست .برای محاسبه بازده
غیرعادی تجمعی از روابط ( )2تا ( )1استفاده شده است:
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AR it = R it − R mt

()2

Pit + Dit − Pio
Pio
Imt − Imo
=
Imo

()9

= R it

()1

R mt

T2

CAR iT = ∑ AR it

()1

t=T1

در معادلههای فوق؛  :ARitبازده غیرعادی سهمiدر روزt؛  :Ritبازده واقعی سهم  iدر
روزt؛  :Rmtبازده بازار در روزt؛  :Rmtبازده بازار در روزt؛  :Rmtبازده بازار در روزt؛ :Pit
قیمت سهم  iدر پایان روزt؛  :Pioقیمت سهم  iدر ابتدای روزt؛  :Ditسود سهام پرداختی
سهم  iدر روزt؛  :Imtشاخص كل بورس در پایان روزt؛  :Imoشاخص كل بورس در ابتدای
روزt؛ و : :CARItبازده غیرعادی تجمعی سهم iدر بازه زمانی Tاست.
مدیریت سود
 .1مدیریت سود از طریق دستكاری اقالم تعهدی اختیاری

برای كشف مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی اختیاری (غیرعادی) ،الگوی تعدیل-
شدۀ جونز طبق معادلۀ ( )6مورد استفاده قرار گرفت .این الگو نخستین بار توسط دی چاو و
همکاران ،)1331(11مورد استفاده قرار گرفت.

TAit
1
)(∆REVit − ∆RECit
= α 0 + α1
+ α2
Assetit 1
Assetit 1
Assetit 1
()6
−
−
PPEit −
+ α3
+ εt
Assetit 1
−
در رابطۀ فوق؛  :TAitمجموع اقالم تعهدی شركت  iدر سال t؛  :Assetit-1مجموع

داراییهای ابتدای سال  tشركت i؛  :∆REVitدرآمد سال  tمنهای در آمد سال  t-1شركت
i؛  :∆RECitخالص حسابهای دریافتنی در سال  tمنهای سال  t-1شركت i؛ و :PPEit
خالص اموال ،ماشینآالت و تجهیزات شركت  iدر سال  tاست.
اقالم تعهدی اختیاری (غیرعادی) ،به عنوان تفاوت بین ارقام واقعی و سطح برآوردی
الگوی فوق در نظر گرفته میشود.
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 .2مدیریت سود از طریق فعالیتهای واقعی

الف -مدیریت سود از طریق تولید غیرعادی:
به منظور كشف مدیریت سود از طریق تولید غیرعادی ،از رابطۀ ( )7استفاده شده
است .رویچادوری،)2006(11ژانگ )2003(16و یو ،)2003(17نیز از این الگو برای تخمین
تولید غیرعادی ( )ABPRODاستفاده كردهاند ،به گونهای كه باقیمانده این الگو به عنوان
معیار تولید غیرعادی در نظر گرفته میشود.
PRODit
1
Salesit
∆Salesit
= α0 + α1
+ α2
+ α3
Assetit 1
Assetit 1
Assetit 1
Assetit 1
()7
−
−
−
∆Salesit− 1
−
+ α4
+ εt
Assetit 1
−
در معادلۀ فوق؛  ،PRODمجموع بهای تمام شده كاالی فروش رفته و تغییر در

موجودی در طول دوره است .سطح غیرعادی تولید ( ،)PRODتفاوت بین ارقام واقعی و
سطح برآوردی الگوی فوق در نظر گرفته میشود.
ب -مدیریت سود از طریق هزینههای غیرعادی:
به منظور كشف مدیریت سود از طریق هزینههای غیرعادی ،از رابطۀ ( )3استفاده شده
است .روچادوری ( ،)2006ژانگ ( ،)2003یو ( )2003و كوهن و همکاران ،)2003(13نیز
از این الگو برای تخمین هزینههای غیرعادی ( )ABDISEXPاستفاده كردهاند ،به گونهای
كه باقیمانده این الگو به عنوان معیار هزینههای اختیاری غیرعادی در نظر گرفته میشود.
DISEXPit
1
Salesit 1
()3
− + εt
= α 0 + α1
+ α2
Assetit 1
Assetit 1
Assetit 1
−
−
−
در معادلۀ فوق؛  :DISEXPجمع هزینه های تحقیق و توسعه ،تبلیغات ،اداری ،عمومی و

فروش است.
تفاوت بین ارقام واقعی و سطوح برآوردی الگوی فوق به عنوان سطح غیرعادی
هزینههای اختیاری تلقی میگردد.
ج -مدیریت سود از طریق جریانهای نقدی عملیاتی غیرعادی:
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به منظور كشف مدیریت سود از طریق جریانات نقدی عملیاتی غیرعادی ،از رابطۀ
( )3استفاده شده است .رویچادوری ( ،)2006نیز از این الگو برای تخمین جریانات نقدی
عملیاتی غیرعادی ( )ABCFOاستفاده كردهاند ،به گونهای كه باقی مانده این الگو به عنوان
معیار جریانات نقدی عملیاتی غیرعادی در نظر گرفته میشود.

CFOit
1
Salesit
∆Salesit
()3
= α 0 + α1
+ α2
+ α3
+ εt
Assetit 1
Assetit 1
Assetit 1
Assetit 1
−
−
−
−
در معادلۀ فوق؛  ،CFOجریانهای نقدی عملیاتی است .سطح غیرعادی جریانات

نقدی عملیاتی ،تفاوت بین ارقام واقعی و سطح برآوردی الگوی فوق میباشد.
روش آزمون فرضیههای پژوهش

برای آزمون فرضیههای گروه اول ،نمونۀ پژوهش به چهار گروه تقسیم شده است:
نخست شركت ها را بر اساس محتوای پیش بینی سودشان به دو گروه كلی شامل گروه
اخبار خوب (شركتهایی كه پیشبینی سود دورۀ جاری آنها باالتر از سود واقعی دورۀ
قبل بوده است) و گروه اخبار بد (شركتهایی كه پیشبینی سود دورۀ جاری آنها پایینتر
از سود واقعی دورۀ قبل بوده است) تفکیک كرده ،سپس هر كدام از این گروهها را به دو
گروه فرعیتر شامل شركتهایی كه در دورۀگذشته پیشبینی خوشبینانه داشتهاند و
شركتهایی كه در دورۀگذشته پیشبینی بدبینانه داشته اند ،طبقهبندی نمودهایم .در نهایت
از آزمون معناداری تفاوت میانگینها (آزمون  )tو برای استقامت سنجی آن از آزمون
معناداری تفاوت میانهها (آزمون عالمتدار ویلکاكسون) به منظور رد یا تأیید فرضیهها
استفاده شده است.
برای آزمون فرضیات گروه دوم ،نمونۀ پژوهش به چهار گروه تقسیم شده است:
نخست شركتها را بر اساس نوع خطای پیشبینی سال جاری به دو گروه (بدبینانه یا
خوشبینانه) تقسیم كرده ،سپس هر كدام از این گروه ها را به دو گروه فرعیتر بر اساس
نوع خطای پیشبینی سال قبل آنها (بدبینانه یا خوشبینانه) طبقهبندی نمودهایم .در نهایت
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برای تأیید یا رد فرضیهها از آزمون معناداری تفاوت تعداد شركتها در هر یک از چهار
گروه فوق (آزمون كای دو) استفاده شده است.
برای آزمون فرضیههای گروه سوم ،نخست شركتها را بر اساس نوع خطای
پیشبینی سال قبل آنها (بدبینانه یا خوشبینانه) به دو گروه تقسیم كرده ،سپس برای رد یا
تأیید فرضیه  9-1از تحلیل ضرایب همبستگی بین هریک از  9معیار مختلف مدیریت سود
سال جاری و خطای پیش بینی سود سال قبل در هر یک از  2گروه استفاده شده است.
به منظور آزمون آخرین فرضیۀ این تحقیق ( ،)9-2الگوی پیشنهادی فانگ ()2019
طبق معادله ( ،)10در هر یک از دو گروه تخمین زده شده ،سپس به منظور تأیید یا رد این
فرضیه از تحلیل و مقایسه ضرایب رگرسیونی در هریک از  2گروه استفاده شده است.
()10

Yit = β0 + β1 SIZEit−1 + β2 MTBit−1 + β3 ROAit + β4 FEit−1 + ϵt

در معادلۀ رگرسیونی فوق؛  :Yitمتغیرهای وابسته (اقالم تعهدی غیرعادی ،تولید
غیرعادی و هزینههای غیرعادی) شركت  iدر سال t؛  :SIZEit-1لگاریتم طبیعی ارزش بازار
حقوق صاحبان سهام شركت  iدر ابتدای دورۀt؛  :MTBit-1نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری حقوق صاحبان سهامشركت  iدر ابتدای دورۀt؛ و  :ROAitنرخ بازده داراییها
شركت  iدر دورۀ  tاست.
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

به منظور شناخت بهتر جامعۀ مورد پژوهش و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش ،قبل
از تجزیه و تحلیل دادههای آماری و آزمون فرضیههای پژوهش ،آمار توصیفی متغیرهای
مورد استفاده در پژوهش در جدول شمارۀ  1آورده شده است.
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جدول شمارۀ  .1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

تعدادمشاهدات

میانگین

كمینه

بیشینه

انحراف معیار

متغیرها
پیش بینی سود خوش بینانه

602

0/163

0/000

2/330

0/926

پیش بینی سود بد بینانه

602

-0/061

-1/113

0/000

0/103

اقالم تعهدی غیرعادی

602

-0/711

-10/17

0/239

0/693

تولید غیرعادی

602

-0/011

-0/672

0/303

0/161

هزینههای غیرعادی

602

0/011

-0/037

1/072

0/061

جریانات نقدی عملیاتی غیرعادی

602

-2/092

-99/121

13/267

9/163

اندازه شركت

602

1/111

1/010

7/601

0/663

نسبت ارزش بازار به دفتری

602

9/901

0/273

97/109

3/011

نرخ بازده داراییها

602

0/239

-0/601

6/212

0/311

نتایج آزمون فرضیههای تحقیق
فرضیههای گروه اول پژوهش

نتایج مقایسۀ میانگینها (آزمون  )tو مقایسۀ میانهها (ویلکاكسون) مربوط به گروههای
تعریف شده برای آزمون فرضیههای گروه اول پژوهش ،در جدول شمارۀ  2آورده شده
است .همانطور كه در جدول شمارۀ  2مشاهده میشود ،اختالف معناداری بین میانگینهای
واكنش بازار به پیشبینی سود با محتوای اخبار خوب در دورۀ بدبینانه و خوش بینانه وجود
ندارد .از طرفی در مورد اخبار بد ،تفاوت میانگین واكنش بازار به شركتهایی كه در
دورۀگذشته خوشبین بودهاند با شركتهایی كه دردورۀگذشته بدبین بودهاند،قابل مالحظه
و معنادار است .همچنین نتایج آزمون مقایسه میانهها نیز نشان میدهد ،تفاوت بین میانه
واكنش بازار به اخبار خوب منتشر شده توسط شركتهای خوشبین و بدبین معنادار است.
این تفاوت در میانه واكنش بازار به اخبار بد منتشره توسط شركتهای خوش بین و بدبین
نیز به لحاظ آماری معنیدار و قابل استناد است .بنابراین ،واكنش بازار به اخبار خوب
منتشره از سوی شركتهایی كه در دورۀگذشته بدبین بودهاند (با میانگین  0/323و میانه
 )0/271بیشتر از شركتهایی است كه در دورۀگذشته خوشبین بوداند (با میانگین  0/119و
میانه  .)0/111در نتیجه فرضیه  1-1تحقیق پذیرفته میشود .همچنین واكنش بازار به اخبار
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بد منتشره از سوی شركتهایی كه در دورۀگذشته خوشبینی بودهاند (با میانگین  0/917و
میانه  )0/012منفیتر (كمتر) از شركتهایی است كه در دورۀگذشته بدبین بودهاند (با
میانگین  0/337و میانه  .)0/911در نتیجه فرضیۀ  1-2تحقیق نیز پذیرفته میشود.
جدول شمارۀ  .2مقایسه میانگینها و میانههای واکنش بازار در  4گروه

خطای پیشبینی در دورۀگذشته

شرح

پیشبینی خوشبینانه
تعداد
میانگین

اخبار خوب

221

122

0/119

0/323

تفاوت میانگین

0/231

آمارۀ t

0/203

میانه

0/271

0/111

تفاوت میانه

0/117

آزمون ویلکاكسون (سطح معناداری)

0/029

تعداد
میانگین
اخبار بد

پیشبینی بدبینانه

117

193

0/917

0/337

تفاوت میانگین

0/170

آمارۀ t

0/017

میانه

-0/012

0/911

تفاوت میانه

0/966

آزمون ویلکاكسون (سطح معناداری)

0/000

فرضیههای گروه دوم پژوهش

نتایج آزمون معناداری تفاوت تعداد شركتها در هریک از  1گروه تعریف شده برای
آزمون فرضیههای گروه دوم پژوهش ،در جدول شمارۀ  9آورده شده است .با توجه به
اینکه سطح معناداری برای آمارۀ كای دو پیرسون ( )0/0001بسیار كمتر از ( %1سطح
اطمینان 33درصد) است ،لذا تفاوت در تعداد شركتها در هر یک از چهار گروه فوق به
لحاظ آماری معنادار است.
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جدول شمارۀ  .3آزمون فرضیههای گروه دوم تحقیق (آزمون کایدو)

خطای پیشبینی در دورۀگذشته
خوشبینانه

بدبینانه

131

101

%96

%20

106

122

%21

%21

خوشبینانه
خطای پیشبینی در دورۀ جاری
بدبینانه

آمارۀ كای دو پیرسون برابر  11/617میباشد كه در سطح اطمینان  %33معنادار است.

بنابراین ،شركتها در پیش بینی سودهای خود ،از ثبات رفتاری برخوردارند ،به این
صورت كه اگر شركتی در سال گذشته پیشبینی خوشبینانهای داشته است در سال جاری
نیز با همین رویکرد پیشبینیهای خود را منتشر نموده است ،همچنین شركتی كه در سال
گذشته پیشبینی بدبینانه ای نسبت به سود خود داشته است ،در سال جاری نیز تمایل دارد با
همین رویکرد سود خود را پیشبینی نماید .بر این اساس ،فرضیۀ  2-1پذیرفته و فرضیۀ 2-2
این پژوهش رد میشود.
فرضیههای گروه سوم پژوهش

برای آزمون فرضیههای گروه سوم ،نخست شركتها بر اساس نوع خطای پیشبینی
سال قبل آنها (بدبینانه یا خوشبینانه) به دو گروه تقسیم شده است .همانگونه كه در جدول
شمارۀ  1مشخص است ،ضرایب همبستگی بین دو متغیر تولید غیرعادی و خطای پیشبینی
شركتها در سال مالی گذشته در هر دو دسته از شركتهای بدبین و خوشبین و ضریب
همبستگی بین دو متغیر اقالم تعهدی غیرعادی و خطای پیشبینی شركتها در سال مالی
گذشته در گروه شركتهای بدبین معنادار است .بر این اساس تمایل به مدیریت سود از
طریق تولید غیرعادی در هر دو دسته از شركتهای خوشبین و بدبین و از طریق دستکاری
اقالم تعهدی فقط در شركتهای گروه بدبین وجود دارد.
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جدول شمارۀ  .4ضرایب همبستگی بین معیارهای مدیریت سود با خطای پیشبینی سود دورۀ قبل

الف -شركتهایی كه در دورۀگذشته خوشبین بودهاند

ب -شركتهایی كه در دورۀگذشته بدبین بودهاند
اقالم تعهدی غیرعادی
خطای

پیشبینی

سال قبل

ضریب همبستگی پیرسون

-0/031

سطح معناداری

0/163

تعداد

230

خطای پیشبینی
سال قبل

ضریب همبستگی پیرسون

0/113

سطح معناداری

0/021

تعداد

226

تولید غیرعادی
خطای

پیشبینی

سال قبل

ضریب همبستگی پیرسون

-0/213

سطح معناداری

0/000

تعداد

230

خطای پیشبینی
سال قبل

ضریب همبستگی پیرسون

-0/119

سطح معناداری

0/092

تعداد

226

هزینههای غیرعادی
خطای

پیشبینی

سال قبل

ضریب همبستگی پیرسون

-0/076

سطح معناداری

0/136

تعداد

230

خطای پیشبینی
سال قبل

ضریب همبستگی پیرسون

-0/031

سطح معناداری

0/206

تعداد

226

جریانهای نقدی عملیاتی غیرعادی
خطای
سال قبل

پیشبینی

ضریب همبستگی پیرسون

0/011

سطح معناداری

0/197

تعداد

230

خطای پیشبینی
سال قبل

ضریب همبستگی پیرسون

-0/103

سطح معناداری

0/213

تعداد

226
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از طرفی ضریب همبستگی بین اقالم تعهدی غیرعادی با خطای پیشبینی سود در سال
گذشته (فقط در گروه شركتهایی كه در دورۀگذشته بدبین بودهاند) عددی مثبت
( )0/113و نشان دهندۀ تمایل شركتهای بدبین به مدیریت افزایشی سود از طریق
دستکاری اقالم تعهدی است .همچنین ضریب همبستگی بین هزینههای تولیدی غیرعادی و
خطای پیشبینی سود در سال گذشته اعدادی منفی و با توجه به ارتباط معکوس هزینههای
تولیدی با سود حسابداری شركتها ،حاكی از تمایل هر دو گروه شركتهای خوشبین و
بدبین به مدیریت افزایشی سود از طریق تولید غیرعادی است.ضرایب همبستگی بین دو
متغیر جریانات نقدی غیرعادی و خطای پیشبینی شركتها در سال مالی گذشته در هیچ
كدام از شركتهای بدبین و خوشبین معنیدار نیست.بنابراین تمایل به مدیریت سود از
طریق جریانات نقدی غیرعادی در هیچ كدام از شركتهای خوشبین و بدبین وجود ندارد.
بنابراین فرضیه  1-9این پژوهش نیز تایید میشود.
جدول شمارۀ  .1آمارههای بررسی مفروضات رگرسیون الگوهای فرضیه سوم تحقیق

آماره

آمارۀ F

سطح

آمارۀ دوربین

آیا الگوی قابل

معناداری

واتسون

استفاده است؟

الف .شرکتهایی که در دورۀگذشته خوشبین بودهاند
متغیر وابسته:
اقالم تعهدی غیرعادی

1/931

0/291

2/011

خیر

تولید غیرعادی

9/102

0/000

1/330

بلی

هزینههای غیرعادی

1/191

0/222

2/230

خیر

جریانات نقدی عملیاتی غیرعادی

2/236

0/191

2/120

خیر

ب .شرکتهایی که در دورۀگذشته بدبین بودهاند
متغیر وابسته:
اقالم تعهدی غیرعادی

0/301

0/122

2/011

خیر

تولید غیرعادی

9/632

0/000

1/323

بلی

هزینههای غیرعادی

1/397

0/111

2/101

خیر

جریانات نقدی عملیاتی غیرعادی

1/392

0/111

2/122

خیر
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به منظور آزمون آخرین فرضیۀ این تحقیق ( ،)9-2ابتدا برای تشخیص نحوۀ به
كارگیری دادههای تركیبی از آزمون  Fلیمر استفاده كردهایم .سپس برای تعیین و انتخاب
یکی از دو الگوی اثرات ثابت یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شده است .پس
از انتخاب روش مناسب ،در مورد هر سه الگوی رگرسیونی نهایی مورد استفاده در آزمون
فرضیه  ،9-2مفروضات رگرسیون (نیکویی برازش و استقالل خطاها) شامل عدم
خودهمبستگی خطاها (آمارۀ دوربین واتسون) و مناسب بودن الگو (آمارۀ  Fفیشر) مورد
آزمون قرار گرفت .همانطور كه در جدول شمارۀ  1نشان داده شده است .نتایج حاكی از
عدم وجود خود همبستگی بین خطاها در هر چهار الگو و معناداری فقط الگوی مربوط به
تولید غیرعادی در هر دو گروه میباشد .لذا ،فقط میتوان از هزینههای تولیدی غیرعادی
به عنوان متغیر وابسته مناسب برای الگوی رگرسیونی آزمون فرضیۀ  9-2تحقیق استفاده
كرد .بعد از این ،آزمون همجمعی نیز تنها برای الگوی مزبور به تفکیک شركتهای
خوشبین و بدبین در سال گذشته انجام شد .نتایج نشان داد معادالت برآوردی برای آزمون
فرضیۀ سوم تحقیق از همجمعی (مانایی) الزم برخوردار میباشند .نتایج برازش الگوی
رگرسیونی مورد استفاده برای بررسی روابط یاد شده به شرح جدول شمارۀ  6است.
همان گونه كه در جدول شمارۀ  6مشخص است ،متغیر خطای پیشبینی شركتها در
دورۀ مالی گذشته در هر دو الگوی برازش شده (برای شركتهای خوشبین و بدبین)
معنادار است؛ به این صورت كه سطح معناداری (آمارۀ  tاستیودنت) مربوط به این متغیر در
گروه شركتهای خوشبین  )-2/110( 0/027و برای گروه شركتهای بدبین معادل 0/020
( )2/611بوده است كه همگی حاكی از معنادار بودن ضرایب برازش شده برای متغیر مزبور
به لحاظ آماری در هر دو الگوی یاد شده میباشند .بر این اساس میتوان از مقایسه ضرایب
متغیر خطای پیشبینی شركتها در دورۀ مالی گذشته در دو گروه شركتهای خوشبین و
بدبین برای مقاصد آزمون فرضیه  9-2پژوهش استفاده نمود.
طبق جدول شمارۀ  ،6ضریب برازش شده برای خطای پیشبینی شركتها در دورۀ
مالی گذشته در بین شركتهای خوشبین ،عددی منفی ومعنادار و معادل  -0/131و در بین
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شركتهای بدبین عددی مثبت و معنادار و معادل 0/913بوده است .با مقایسۀ این دو رقم
میتوان نتیجه گرفت ،انگیزۀ مدیریت افزایشی سود ،در شركتهای خوشبین (با ضریب
 )-0/131بیشتر از شركتهای بدبین (با ضریب  )0/913بوده است .بنابراین ،فرضیۀ  9-2این
پژوهش مبنی بر بیشتر بودن انگیزۀ مدیریت افزایشی سود در شركتهای خوشبین در
مقایسه با شركتهای بدبین تایید میشود.
جدول شمارۀ  .6نتایج برازش الگوی رگرسیونی نهایی پژوهش

𝑡𝜖 𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡−1 + 𝛽2 𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡−1 + 𝛽3 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐹𝐸𝑖𝑡−1 +
متغیر وابسته :هزینههای تولیدی غیرعادی
الف -گروه شركتهایی كه در دورۀگذشته خوشبین بودهاند FEit-1>0
ضریب متغیر

آمارۀ t

سطح معناداری

عرض از مبدأ

0/201

9/311

0/000

اندازه

-0/01

-1/212

0/000

نسبت ارزش دفتری به بازار

0/011

-0/111

0/333

نرخ بازده داراییها

-0/013

-2/716

0/011

خطای پیشبینی سال گذشته

-0/131

-2/11

0/027

ضریب تعیین

%12/6

متغیر

ضریب تعیین تعدیل شده

%90/1

ب -گروه شركتهایی كه در دورۀگذشته بدبین بودهاند FEit-1<0
ضریب متغیر

آمارۀ t

سطح معناداری

عرض از مبدأ

0/131

9/311

0/000

اندازه

-0/06

-1/901

0/000

نسبت ارزش دفتری به بازار

0/007

-2/916

0/023

نرخ بازده داراییها

-0/021

-0/3

0/121

خطای پیشبینی سال گذشته

0/913

2/611

0/020

ضریب تعیین

%61/6

متغیر

ضریب تعیین تعدیل شده

%13/1
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نتیجهگیری و پیشنهادها

نتایج این پژوهش بیانگر آن است كه واكنش بازار به پیشبینی سود با محتوای اخبار
خوب (بد) ،زمانی كه پیشبینی دورۀ قبل بدبینانه (خوشبینانه) است ،مثبتتر (منفیتر) از
حالتی است كه پیشبینی دورۀ قبل خوشبینانه (بدبینانه) است .این نتایج با نتایج پژوهش
یانگ ( ،)2019هامل و همکاران ( ،)2010جهانخانی و صفاریان ( ،)1937همخوانی دارد.
دیگر یافتهها حاكی از ثبات رفتاری مدیران در پیشبینی سود و تمایل آنها به حفظ
شهرت خود در پیشبینی میباشد .با استناد به پژوهش مهام و ذوالقدر ( ،)1931میتوان
دلیل تمایل مدیران خوشبین به حفظ شهرت خود در پیشبینی را ،تالش آنها برای
مدیریت ادراک سرمایهگذاران دانست .این نتایج با نتایج پژوهش یانگ ( ،)2019كیتو و
همکاران ( ،)2003همراستا میباشد .دیگر نتایج بیانگر تمایل هر دو گروه شركتهای
خوشبین و بدبین به مدیریت افزایشی سود از طریق تولید غیرعادی و از طریق اقالم تعهدی
غیرعادی توسط فقط شركتهای بدبین است .یافتهها نشان داد انگیزۀ مدیریت افزایشی
سود از طریق تولید غیرعادی توسط شركتهای خوشبین قویتر است .این نتایج ،با نتایج
حاصل از پژوهش یانگ ( ،)2019كازنیک و همکاران ( ،)1333لوبو و ژو ( ،)2001گانک
و همکاران ( ،)2003همسو میباشد.
با توجه به تأثیر پذیری واكنش بازار به اخبار خوب و بد شركتها در خصوص
پیشبینی سود هر سهم سال آینده از خطای پیشبینی سال قبل آنها ،و همچنین مزیت
بدبینی در پیشبینی و پاداش بازار برای مدیران بدبین ،به مدیران شركتها پیشنهاد میشود
با به كارگیری مناسبترین و دقیقترین روشها ،برآورد دقیقی از سود هر سهم سال آینده
خود انجام دهند و این پیشبینی را با قدری بدبینی گزارش نمایند .همچنین با توجه به اینکه
یکی از راههایی كه مدیران از طریق آن ممکن است به مدیریت ادراک سرمایهگذاران
بپردازند ،ارائۀ پیشبینیهای تهاجمی است ،به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود روشها و
تکنیکهای نوین پیشبینی را بیاموزند و در تصمیمگیریهای سرمایهگذاری تنها به
پیشبینی های مدیران اتکا نکنند .در نهایت ،با توجه به انگیزه قویتر شركتهایی كه در

مجله دانش حسابداری /سال ششم /ش  /15تابستان 591 /5838

دورۀ قبل پیشبینی خوشبینانه ارائه كردهاند ،به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود صورتهای
مالی گزارش شدۀ این شركتها را با دقت بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در
زمان تصمیمگیری در مورد این شركتها محتاطتر باشند.
با توجه به نتایج این پژوهش به پژوهشگران پیشنهاد میشود آزمون فرضیههای پژوهش
را با استفاده از سایر معیارهای اخبار خوب و بد شركتها و مدیریت سود انجام دهند.
همچنین پیشنهاد میشود بررسی تمایل مدیران به حفظ یا اصالح شهرت خود در پیشبینی،
و بررسی و مقایسه تمایل مدیران به مدیریت افزایشی سود از طریق انواع مختلف مدیریت
سود با توجه به نوع پیشبینی سال قبل آنها به تفکیک اخبار خوب و بد آنها انجام شود.
الزم به ذكر است كه نتایج این پژوهش قابل تعمیم به سایر معیارهای اخبار خوب و
بد شركتها نمیباشد .دیگر اینكه یافتههای پژوهش حاكی از قویتر بودن انگیزۀ
مدیریت افزایشی سود از طریق تولید غیرعادی توسط مدیرانی كه در دورۀگذشته خوشبین
بودهاند میباشد ،و این نتایج به سایر روشهای مدیریت سود قابل تعمیم نمیباشد.
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