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 بینی سود مدیریت و چرخش مدیران ارشدارتباط دقت پیش
 زهره حاجیهادکتر 

 بوکت حسن چناري

 چکیده  
هاا دارای  شرکت یندهآ دورۀهای ارائه شده توسط مدیران در مورد سودآوری بینیپیش       

هاای بییناه کما     گذاران در اتخاذ تصامی  مندی است که به سرمایهتوانمندی های ارزش

هاا از  ها، وابسته به دقت و باورپذیری آنبینیکند. همانند سایر اطالعات، ارزش این پیشمی

ساود   بینای پیش ان است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط دقتگذاردیدگاه سرمایه

رود سیامداران، ها است، چرا که بر اساس مبانی نظری انتظار میچرخش آنو  توسط مدیران

ها دارای محتوای اطالعاتی و دقت بیشتری است، ابقا نمایند. های آنبینیمدیرانی را که پیش

( هشتاد و ی  شرکت مورد مطالعه 1931 -1931) سالۀدر راستای این هدف، اطالعات پنج 

های ترکیبی اساتااده شاده   ها از رگرسیون چندمتغیره با دادهقرار گرفت. برای آزمون فرضیه

بینای ساود توساط    گر آن است که بین دقات پایش  های حاصل از پژوهش بیاناست. یافته

در  ،ارد. باه عباارت دی ار   وجود د معناداریمدیریت با چرخش مدیران ارشد ارتباط منای 

شارکت   آیندهتری از سود تر و دقیقهای واقع بینانهبینیهای ایرانی مدیرانی که پیششرکت

اند. گذاران مدیران توانمندتری بوده و پست خود را حاظ نمودهاند، از نظر سرمایهارائه داده

لکارد خاوو و   دوم شرکت های مورد مطالعاه باه دو گاروه دارای عم    فرضیۀهمچنین، در 
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دهاد کاه در   های حاصل از آزمون این فرضایه نشاان مای   بندی شدند و یافتهضعیف تقسی 

بینای مادیریت   تر، تغییر مدیرعامل با قدرمطلق دقت پیششرکت های دارای عملکرد ضعیف

که عملکرد شرکت قوی است، دارد. به عبارتی، وقتای  تری نسبت به زمانیارتباط مثبت قوی

ها از سود های آنبینیبخش است، احتمال ابقای مدیران هر چند پیشضایتعملکرد شرکت ر

 دقت کمتری داشته باشد، بیشتر بوده است.

 سود، سودآوری، چرخش مدیران ارشد. بینیپیش دقت هاي کلیدي:هواژ
 

 مقدمه

خاود را در  ویاۀۀ  کناون جایگااه    یکي از مسایل مهم در حساابداری کاه از دیربااز تاا    

تااریع اواماال ماا  ر باار مباحاان نیااری حراا، کاارده، سااود اساات. سااود نیاا  یکااي از مهاام 

تواناد  کنندگان از قابل اتکا بودن سود ماي های اقتصادی است، آگاهي استرادهگیریتصمیم

هااای مااالي و هااای بهتاار در ماورد سااودآوری و ترلیاال  ااور  هاا را در اتااااص تصاامیم آن

هاا و  بیناي کند کاه پایش  ، بیان ميیاری دهد. مباني المي پیشیع آیندههمچنیع، برآوردهای 

اطالاا  کلیدی و مهم در ارتباط باا باازار سارمایه اسات      کنندۀبرآوردهای مدیریت فراهم

لااي و ؛ 0221، 9لنااوکو و پااار  ؛ 4337، 0کااولر و یااون ؛ 4331، 4فرانااو و همکاااران )

(. باا ایاع وجاود شاواهد تجرباي انادکي مبناي بار پشاتیباني نقاش و تاا یر            0240، 1همکاران

هااای مهاام و  ااریا در بااازار وجااود دارد گیااریبرآوردهااای ماادیریت در اتااااص تصاامیم

 (. 0223، 1زامورا)

 ۀکنناد فاراهم   ( بر ایع بااور اسات کاه مادیریت ساودهای بارآوردی،      4391) 1ترومع

بیناي تیییارا  مرای     نیار از تواناایي مادیریت در پایش    انعکاس اطالاا  اماومي  ار   

هاا در موفقیات   تجاری و تعدیال  املیاتي سازماني است. با توجه باه اهمیات ایاع مهاار     

ها اقادا  باه اساتراده از    شرکت مدیرۀ رقابتي، به احتمال زیاد هیأ بازار  ۀها در ار شرکت

باازار باشاند و در ریار     آیناده بیناي شارای    کنناد کاه قاادر باه بارآورد و پایش      مدیراني ماي 

رو هاد  ا الي ایاع پاۀوهش بررساي       کنند. از ایاع  ور ، اقدا  به تیییر مدیریت ميایع

های پذیرفتاه شاده در   ها در شرکتچرخش آنو  سود توس  مدیران بینيپیش ارتباط دقت
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هاا  هاای آن بیناي بورس اوراق بهادار تهران است، چرا که سهامداران، مادیراني را کاه پایش   

نمایند. همچنایع، شاد  ایاع ارتبااط     دارای مرتوای اطالااتي و دقت بیشتری است، ابقا مي

 های با املکرد قوی و ضعیف نی  بررسي شده است. در شرکت
 

 ب نظري پژوهشچارچو

ها منتهي به یو برآورد  ریا از تر  در مدیران شرکتبیني دقیقوجود مهار  پیشي

هام ارتبااطي ن دیاو و ما  ر باا اداره و کنتارل شارکت در         شود که آنمي آیندهسودهای 

طاور  تاری از شارای  باازار دارناد، باه     مری  رقابتي بازار دارد. مدیراني که بارآورد  اریا  

مرتمل بینش و در  زیادی از چگونگي تیییرا  شرای  تجاار  و تاأ یر آن بار تقاضاای     

در  آیناده ما  ر باه تیییارا     گاویي کاارآ و   تولیدا  شرکت، ساختار ه ینه و قابلیت پاساخ 

مدیراني که توانایي بیشتری در برخورد باا ااد  اطمیناان از     ،مری  اقتصادی دارند. بنابرایع

تاری از ساودها   بیني و برآوردهای  ریا و دقیاق قادر به پیش ددارند، بای آیندهرخدادهای 

ص تواناایي  اناوان شااخ  توسا  مادیریت باه    آیناده بیني و برآورد سودهای باشند. اگر پیش

های اتااص شده در راستای فعالیات شارکت   مدیریت در نیر گرفته شود، با انایت به تصمیم

اامال  تواند رأساً به ابقا یا جایگ یني مادیر مدیره ميسوددهي، هیأ  نروۀدر بازار رقابتي و 

یریت می ان دقت نسابي و مللاق ماد    ها بر ایع است که احتماالًبینيپیش ،اقدا  کند. بنابرایع

 بازار با چرخش مدیران شرکت ارتباطي مثبات دارد )لاي و همکااران،    آیندهاز برآوردهای 

0240 .) 

 ایاناوان نشاانه  بیني مدیریت را باه که احتماالً برآورد و پیشمدیره االوه بر ایعهیأ 

هاای دیگاری نیا  ماازاد بار      گیرناد، نشاانه  ارزشمند از قابلیت و توانایي مدیریت در نیر ماي 

تبا  آن، جاایگ یني   های تیییر و بهکه ه ینهکنند. با توجه به ایعملکرد شرکت دریافت ميا

کاه چنادیع معیاار متجاانو و موافاق مبناي بار        مدیره  فقا  زمااني  مدیران زیاد است، هیأ 

املکرد ضعیف شرکت در رابله با مدیریت وجود داشته باشد، اقدا  به جاایگ یني و تیییار   

گر آن است که املکرد مالي یو معیاار منلقاي بارای    بیا  پیشیع بیانکند. ادمدیریت مي

اگار   ،(. بناابرایع 4399، 7وارنار و همکااران  هاسات ) ارزیابي توانایي مدیران اجرایي شرکت
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بار   دیره اقدا  باه تیییار مادیریت  ارفاً    مکه هیأ املکرد شرکتي خوب است، احتمال ایع

که املکرد شرکت ضاعیف اسات،   بیني کنند، کمتر است. زمانياساس دقت برآورد و پیش

هاایي در ماورد   های با کمتریع دقات باه احتماال زیااد منجار باه نگراناي       بینيبرآورد و پیش

شاود و بناابرایع، احتماال تیییار )چارخش(      مدیره ماي توانایي مدیریت شرکت توس  هیأ 

 (. 0240ي و همکاران، یابد )لمدیریت اف ایش مي

اطالاا  توسا  مادیریت واحاد     ۀاند که افشای داوطلبانهای پیشیع  ابت کردهملالعه

کاا و  آجایع دهد )گذاران را کاهش ميانترااي، اد  تقارن اطالااتي بیع مدیریت و سرمایه

، 42هاوی و همکااران  ؛ 0221؛ لنوکو و پار ، 0221، 3وافی کارامانو و ؛ 0221، 9همکاران

؛ 0220، 44ساوموتو ماا  شاود ) (، انتیارا  سود، مدیریت ماي 0240؛ لي و همکاران، 0223

، 94فیلاد و همکااران  یاباد ) ميهای داوی حقوقي کاهش (، ه ینه0221، 40کوتر و همکاران

گاذارد  (، یا بار پااداش بار مبناای ساها  تاا یر ماي       0223، 14کایر روگرس و بوس؛ 0221

های افشا و اد  شاناخت ترااو    ایع ملالعا  بر تصمیم همۀ(. تمرک  0221، 14چنگ و لو)

 در توانایي و قابلیت برآوردهای مدیریت است.

( بیااان کاارده اساات کااه توانااایي ماادیریت در باارآورد و پاسااخ بااه    4391) 41تاارومع

نواي ارزش در بازار سرمایه است. با ایع وجود، در واقعیت انتیاار ماا بار     آیندهرخدادهای 

هاا یاا بایش از    آورد را مشاهده کنیم؛ زیارا آن ایع است که برخي مدیران با قابلیت اند  بر

که کنند. زمانيحد به خود ااتماد دارند یا فق  از مدیران با مهار  و تاصص باال تقلید مي

 مدیریت قابلیت و توانایي برآوردی خود را از طریق حر، سیساتم اطالاااتي حساابداری باا    

باشاد، احتماال دارد بارآورد و    کناد، بهباود ماي   های قابل اتکاا فاراهم ماي   کیریت که داده

تاوان چنایع   های مدیریت از دقت و  رت بیشتری برخوردار باشاد. بناابرایع، ماي   بینيپیش

اناوان مقیاساي بارای    هاای مادیریت باه   بینيبیان کرد که می ان ااتبار و دقت برآورد و پیش

هاای  د. یافتاه باشا تجاری رقابتي مي -ارزیابي توانایي و مهار  مدیریت در مری  اقتصادی 

بیني با ارزش باازار  ارتباط توانایي برآورد و پیش ۀ( از نیری0223) 47زامورا ابت شده توس  

( دریافتاه اسات احتماال    0223ویاۀه زاماورا )  کند. باه های نقدی املیاتي پشتیباني ميجریان
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 ایش دسااتم د یااا ارتقااای شاایلي کااه ماادیران بااا قابلیاات توانااایي برتااری از م ایااای افااایااع

سازماني یا حتي انتقال به شرکتي دیگر در همان سلا فعلي یا حتاي بااالتر برخاوردار    درون

که تمرک  جریان نقدی املیاتي روی معیارهاای مادیریت   جایيباشد. از آنشوند، بیشتر مي

بیناي  آورد و پایش مالي منجمله ارتباط با فعاالن بازار سرمایه متمرک  شده است، تواناایي بار  

های شایلي اولیاه در ارتبااط    مربوط با مسئولیت های نقدی اولیهطور مستقیم با جریانسود به

ای فراگیر و وسای  از مسائولیت   است. در مقابل، مدیریت مالي فق  بر یو جنبه از مجمواه

 مدیران ارشد متمرک  است. 

مادیراامل بارای مادیریت    گار تواناایي   بیناي مادیریت بیاان   اگر دقت برآورد و پایش 

هیأ  مدیره، مدیراامل را بیشتر مسئول دقت دانسته و احتماالً ایع موضوع را  شرکت باشد،

مادیره تمایال بیشاتری    ویاۀه هیاأ   کند. بهدر تصمیم ابقا یا جایگ یني مدیر اامل لراظ مي

یع، جایگ یني کند و همچنتری ارائه ميهای دقیقبینيبرای ابقای مدیرااملي دارند که پیش

مادیره، مادیران   نمایناد. احتمااالً هیاأ    دقیاق ارائاه ماي   های ریار بینيمدیران ااملي که پیش

بیني نادرست جریماه خواهناد کارد. باا ایاع وجاود، ادبیاا         اجرایي را برای برآورد و پیش

هاای  ادور   مدیره شارایلي را حتاي بارای مادیران باا انگیا ه      اند که هیأ پیشیع بیان کرده

کنناد  یابي به اهدا  سودهای هد  فراهم ميمنیور دستهای بدبینانه بهبینيورد و پیشبرآ

هاایي بارای   ( یا با ایجاد انگیا ه 0221؛ کوتر و همکاران، 0221، 49ریچاردسون و همکاران)

نیکولو و مودهند )بینانه، پوشش اخبار مللوب را اف ایش ميهای خوشبینيبرآورد پیش

های مرتب  با برکنااری مادیریت، شاامل قلا  قارارداد همکااری و       (. ه ینه4337، 43اوبریع

بیني مدیریت به احتماال زیااد   اختالل در املیا  شرکت، باال هستند و دقت برآورد و پیش

ب باشاد،  شاود. اگار املکارد کلاي شارکت خاو      شرکت ارزیاابي ماي  در رابله با املکرد 

بیناي ریر اریا مادیریت    مدیره اقدا  به تیییر مدیریت حتي با وجود بارآورد و پایش  هیأ 

که املکارد شارکت ضاعیف،    های مرتب  با آن رخ ناواهد داد. زمانيناواهد کرد و ه ینه

نیار از  مادیره را  ار   است، برآورد  ریا مدیریت از سود احتمال دارد کاه نیار هیاأ    
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بیناي نادرسات باه احتماال زیااد باه تقویات        که پایش کند، در حالي املکرد ضعیف متقااد

 (.0240کند )لي و همکاران، مدیره مبني بر ناتواني مدیریت کمو ميهای هیأ نگراني
 

 پژوهش ۀپیشین

( به بررسي چاارچوب تاصایص رقاابتي و چارخش مادیران      0249) 02ایسریلد و کانع

گار آن اسات کاه چارخش مادیران ارشاد       های حا ل از پۀوهش بیانیافته ارشد پرداختند.

 پایاۀ طور نسبي و مللق ناشي از ماهیت و حضور شرکت در بازارهای رقاابتي بار   تواند بهمي

که با املکرد موفق شرکت در بازارهای رقابتي تاداو   های چندگانه باشد. به طوریویۀگي

خاورد. لاي و همکااران    فقادان فعالیات رقام ماي     فعالیت مدیران ارشد و با املکرد ضاعیف 

منیاور  مدیریت و تیییار مادیران ارشاد باه     آیندهبرآوردهای  ملالعۀ( در پۀوهشي به 0240)

هاای پاۀوهش   پرداختند. یافتاه  آیندهارزیابي قابلیت توانایي مدیریت در راستای رخدادهای 

که املکرد شرکت ضعیف است، بیع برآوردهاای آتاي مادیریت و    گر ایع است زمانيبیان

که وقتاي املکارد شارکت قاوی     دار وجود دارد در حاليتیییر مدیران ارتباط مثبت و معني

هاای حا اال از  وجااود دارد. یافتاه  معنااداری اسات، بایع ایاع دو مااورد ارتبااط معکاوس و      

کاه مادیران ارشاد از نیار     زمااني  گر ایع اسات ( بیان0244)04تالر و همکارانمرگعهش پۀو

یاباد. ترسایر ایاع نتیجاه     به اجماع نرسند، احتمال تیییر مدیریت اف ایش مي آیندههای ترلیل

بوشامع  گر املکرد ضعیف شرکت اسات.  بیان آیندهایع است که اد  اجماع از نیرترلیل 

املکارد و چارخش مادیران ارشاد پرداختناد.       ۀتاأ یر ماااطر   ملالعۀ( به 0242)00و اسمیت

های پۀوهش حاکي از ایع بود که مرتوای اطالااتي املکرد و احتمال تیییار مادیریت   یافته

سیستماتیو  ۀریرسیستماتیو )نامنیم( اف ایش و در مواجهه با مااطر ۀدر مواجهه با مااطر

 یابد. )منیم( کاهش مي

آباادی و  رزمیان فای  . انجا  شده استهایي در ایع زمینه در ایران، نی  برخي پۀوهش

مدیره بر مرتوای اطالااتي و کیریت سود را ماورد ملالعاه   ( تأ یر ترکیب هیأ 4930هشي )

ت ااضاای  هاای پاۀوهش نشاان داد کاه مرتاوای اطالاااتي ساود باا نساب         قرار دادناد. یافتاه  

های با نسبت باالتر ااضای مدیره ارتباطي ندارد. همچنیع، شرکتهیأ  اندازۀریرموظف و 
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االوه، کنند. بهکار امل نميگری اخبار بد مرافیهمدیره در زمان گ ارشریرموظف هیأ 

شاوند. فروراي و  اردریان    در هنگا  شناسایي اخبار خوب نیا  تاأخیری در آن قایال نماي    

بیني سود و کسب بازده بیع مدیریت سود، خلای پیش رابلۀ ملالعۀۀوهشي به ( در پ4934)

بیناي ساود در   دهد که بیع مدیریت سود و خلای پایش ها نشان ميریراادی پرداختند. یافته

وجاود دارد و   معنااداری مثبات   رابلاۀ های با مدیریت سود باال )سودکاه یا سوداف ا( شرکت

هااای ریراااادی هااای سااودکاه بیشااتر از میااانگیع بااازده میااانگیع بااازده ریراااادی شاارکت 

( در پۀوهشي به تعییع تاوان ساود   4934نیا و همکاران )باشد. ای دیهای سوداف ا ميشرکت

هاای پاۀوهش نشاان    بیني بازده سها  پرداختناد. یافتاه  املیاتي و تیییرا  آن در تبییع و پیش

بیناي  ارزش دفتاری باه ارزش باازار پایش    جاری همراه با متییر دهد که سود املیاتي سالمي

مثبتي از بازده سال آینده است و تیییر در ساود املیااتي تاوان مناسابي را در توضایا       کنندۀ

 بازده حول زمان ااال  تیییرا  در سود دارد. 

بیني آن را مورد ملالعه قرار ( نوسانا  سود و امکان پیش4932مهراني و حصار زاده )

نوساان نسابت باه ساودهای پار      دادند. شواهد پۀوهش حاکي از آن است کاه ساودهای کام   

بیناي بیشاتری برخوردارناد. همچنایع، ساودهای واقا  در       نوسان از پایاداری و امکاان پایش   

بیناي بیشاتری دارناد. ااالوه بار ایاع، امکاان        امکاان پایش  های باال، بر خال  انتیاار،  کران

های نقدی املیاتي نسبت به سلوح پار نوساان از   نوسان جریانبیني سود در سلوح کمپیش

( 4993ساللاني و همکااران )  تری برخوردار اسات. خلیراه  بیني کنندگي مناسبقابلیت پیش

د ملالعاه قارار دادناد. نتاای      بیني سود مادیریت و اقاال  تعهادی را ماور    ارتباط خلای پیش

بیني سود و اقاال  تعهادی ارتبااط مثبات هسات و در      دهد بیع خلای پیشپۀوهش نشان مي

 تر است. کنند، ارتباط مثبت قویهایي که در مری  تجاری ناملمئع فعالیت ميشرکت

بیناي ساود و   خلاای پایش   رابلاۀ ( در پۀوهشي به بررساي  4993کردستاني و آشتاب )

زمااني   الورود به بورس اوراق بهادار تهاران در باازه  های جدیداادی سها  شرکتبازده ریر

گر ایع است که ارتبااطي مثبات و   های حا ل از پۀوهش بیانپرداختند. یافته 4979 -4991

بیني سود و بازده ریرااادی ساها  وجاود دارد. برزیاده و همکااران      دار بیع خلای پیشامعن
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بیني ساود باا ضاریب واکانش ساود و      بیع کیریت پیش رابلۀ لعۀملا( در پۀوهشي به 4993)

دهاد کاه در باورس اوراق    های حا ل از پۀوهش نشاان ماي  تمرک  مالکیت پرداختند. یافته

هاا  بیني آنهایي که پیشمیان ضریب واکنش سود در شرکت معناداریبهادار تهران تراو  

ها بدبیناناه اسات وجاود نادارد.     یني آنبهایي که پیشبینانه است، در مقایسه با شرکتخوش

هاای ساود و ضاریب    بیناي منري بیع تیییرا  تعادیل مثبات در پایش    ءدر نتیجه، وجود رابله

هاایي باا   بیني سود توس  مدیریت در شرکتواکنش سود تأیید گردید و مشاص شد پیش

 تر است.بینانههایي با تمرک  باالی مالکیت خوشتمرک  پاییع مالکیت نسبت به شرکت

بیني سود توس  های م  ر بر دقت پیش( به بررسي سازه4997الدیني )نمازی و شمو 

های حا ال  های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافتهمدیریت شرکت

بیناي  ها، سود پایش گر ایع است که بیع رشد سود، رشد فروش، رشد دارایياز پۀوهش بیان

دار وجاود  بیناي ساود ارتبااطي معناي    اهر  مالي، قیمت سها  و دقات پایش   شده در گذشته،

بیناي ساود توسا  مادیران و اوامال      ( به بررسي دقت پایش 4991دارد. مشایخ و شاهرخي )

بیناي مادیران و   دهاد کاه بایع اشاتباه پایش     های پۀوهش نشان ميم  ر بر آن پرداختند. یافته

 مقایساۀ وجاود دارد. همچنایع،    معنااداری او  ترا بیني بار اسااس گاا  تصاادفي     اشتباه پیش

بیناي بار   بیني مادیران نسابت باه پایش    گر دقت باالی پیشبیان الگوهای دو اختال  میانگیع

گویي به ایع سوال اسات کاه آیاا    باشد. هد  پۀوهش حاضر، پاسخاساس گا  تصادفي مي

و آیاا املکارد   تاأ یر دارد    مادیران ارشاد   بر چارخش مدیریت  سود توس  بینيپیش دقت

هاای انجاا  شاده، ایاع ناساتیع پاۀوهش       بررساي  ءشرکت بر ایع رابله م  ر است  بر پایاه 

 باشد.ارتباط برآوردهای مدیریت و چرخش مدیران در ایران مي ءدرباره
 

 هاي پژوهشفرضیه

 زیر برای آزمون ارائه شده است: فرضیۀبر اساس مباني نیری ترقیق دو 

بیناي ساود مادیریت    چرخش مدیراامل )تیییر مدیراامل( با قدرمللق دقت پایش  :4 فرضیۀ

 داری دارد.ارتباط معکوس و معنا
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وقتي املکرد شرکت ضاعیف باشاد، چارخش مادیراامل )تیییار مادیراامل( باا        : 0 فرضیۀ

کاه  تاری نسابت باه زمااني    بیناي مادیریت ارتبااط مثبات قاوی     قدرمللق دقت پیش

 دارد.املکرد شرکت قوی است، 

توانند تصمیم به ابقاا  مدیره ميایع ترقیق ناظر بر ایع است که ااضای هیأ  فرضیۀدو 

اامال، بگیرناد. باا    نیار از تواناایي و قابلیات مادیر    اامال،  ار   یا انرصال از خدمت مادیر 

اامال باا املکارد ضاعیف     مدیره، جاایگ یني بارای مادیر   حال، ممکع است برای هیأ ایع

مادیره ممکاع اسات قاادر باه تأ یرگاذاری در انتاااب        خااص، هیاأ    طاور مشکل باشد. به

مدیره االیماي مبناي بار ضاعف تواناایي      اامل از خارج سازمان نباشد، حتي اگر هیأ مدیر

ضاعیري برخاوردار    شادۀ مدیراامل دیده باشد. در اوض، اگر مدیراامل از جایگاه تثبیات  

است. در نتیجه، انتیار ما بر ایع اسات  باشد، احتمال جایگ یني وی با املکرد ضعیف بیشتر 

که مدیران اجرایي با دقت برآوردهای کم و با جایگاه ضعیف بیشتر در معرض اخراج قارار  

 (. 0240گیرند )لي و همکاران، 
 

 پژوهش شناسیروش

ایع پۀوهش از نیار ماهیات و مرتاوا، از ناوع همبساتگي و از نیار هاد ، کااربردی         

، پاذیرد اساتقرایي  اور  ماي    -هاای قیاساي  چارچوب استدالل . انجا  پۀوهش درباشدمي

ای در قالااب قیاسااي، و پااۀوهش از راه کتاباانااه پیشااینۀباادیع معنااي کااه مباااني نیااری و   

دلیال ناوع   . باه پذیردها از راه استقرایي  ور  ميها برای تأیید و رد فرضیهگردآوری داده

هااای مقلعااي و طااولي، از روش الگوهااای زمااان دادههاام مقایسااۀهااای مااورد ملالعااه، داده

هاا اساتراده شاده اسات.     های ترکیبي )پانل دیتا( برای برآورد ضرایب و آزمون فرضایه داده

های ترکیباي و تشاایص همگاع یاا نااهمگع باودن       کارگیری دادهابتدا برای تعییع روش به

گاع باودن   ها از آزمون چاو استراده شده است. در ایع آزمون فارض  ارر مبناي بار هم    آن

 وسایلۀ ها را با یکدیگر ترکیب کرد و باه داده کلیۀبایست هاست و در  ور  تأیید، ميداده

هاا را   اور ، داده ایاع یو رگرسایون کالسایو تامایع پارامترهاا را انجاا  داد در ریار       

 الگاوی بارای تامایع   د بایا های پانلي در نیار گرفات کاه در ایاع  اور ،       ور  دادهبه
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های ا را   ابت یا ا را  تصادفي استراده شود. برای انتاااب یکاي   الگوز پۀوهش از یکي ا

 باید آزمون هاسمع اجرا شود.   الگواز دو 
 

 آماري پژوهشنمونۀ جامعه و 

های پذیرفته شده در باورس اوراق  شرکت کلیۀۀآماری ایع پۀوهش در برگیرندجامعۀ

در نیار گرفتاه شاده     4934تاا ساال    4997زماني پاۀوهش از ساال    دورۀبهادار تهران است. 

شارکت براسااس معیارهاای زیار از      94ای باه حجام   است. همچنیع، در ایع پۀوهش نموناه 

 :های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتااب شده استآماری شرکت جامعۀ

(، شارکت قبال از ساال    4997 -4934زماني دسترساي باه اطالااا  )    دورۀالف( با توجه به 

از فهرسات   4934در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشاد و ناا  آن تاا پایاان ساال       4997

سازی سنجي و همسانمنیور اف ایش توان همب( به های یاد شده حذ  نشده باشد؛شرکت

منتهي شود؛ ها باید به پایان اسرند ماه هر سال های انتاابي، سال مالي شرکتشرای  شرکت

هاای ماالي   های املیاتي و تأمیع مالي شارکت دلیل شرا  نبودن مرزبندی بیع فعالیتپ( به

هاا از نموناه حاذ     گاری ماالي و ...(، ایاع شارکت    گاذاری و واساله  های سرمایه)شرکت

های مالي  ور  متییرهای اولیه مراسبۀها برای هایي که اطالاا  آن ( شرکت اند؛شده

ها نباید توقف فعالیات و زیاان املیااتي    ث( شرکت اند؛ند، از نمونه حذ  شدهاناقص بوده

 فعالیت خود را تیییر داده باشند. دورۀداشته و 
 

 هاي پژوهشالگومتغیرها و 

است که به پیروی از فیار   ( itMF accuracy)بیني سود دقت پیشترقیق  متغیر مستقل

ترااو   طریق  از( 4991الدیني )( و نمازی و شمو0221( و گونوپولوس )4330و اسمیت )

بیناي  بیني شده از سود یا زیان واقعي تقسیم بر قدرمللق سود یا زیاان پایش  سود یا زیان پیش

اناد،  ذ  شدهترقیق ح ءده از نمونههای زیان. البته از آنجا که شرکتشودمراسبه ميشده؛ 

 زیان در ایع مورد مصداق ندارد.
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گری فرد در سمت یعني مد  زمان تصدی( itTenure)تصدی مدیراامل  دورۀ متغیر وابسته:

 اامل است.مدیر
 متغیرهاي کنترلی

: بارای کماي کاردن ریساو باازده، طباق       (itRET Vol)نوسان نارخ باازده ساها  ااادی      -

قبال از ساال ماورد نیار را      دورۀ 1های ( انررا  معیار بازده0240پۀوهش لي و همکاران )

 t-1تاا   t-6قبل  دورۀ 1سودهای  tریسو بازده در سال  مراسبۀکنیم. یعني برای مراسبه مي

 ماییم.نمعیار سود را در ایع دوره مراسبه مي را در نیر گرفته و انررا 

: از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتاری ساها  اساتراده    (itMV/BV)گذاری فر ت سرمایه -

 باشد.های رشد شرکت ميارزشمندی فر ت نشانۀشود که ایع نسبت مي

: برای کمي کردن ریسو سود هر سهم، طبق پاۀوهش  (itEPS Vol)نوسان سود هر سهم  -

قبال از ساال ماورد نیار را مراسابه       دورۀ 1های ( انررا  معیار بازده0240لي و همکاران )

 t-1تاا   t-6قبال   دورۀ 1سودهای  tریسو سود هر سهم در سال مراسبۀکنیم. یعني برای مي

 کنیم.دوره مراسبه ميمعیار سود هر سهم را در ایع را در نیر گرفته و انررا 

: اگر در شرکتي مدیر اامل، رئیو یاا نایاب   (itDual CEO)دوگانگي وظایف مدیراامل  -

ماادیره نیاا  باشااد، از ااادد یااو و اگاار ماادیر ااماال، رئاایو یااا نایااب رئاایو رئاایو هیااأ 

 کنیم.مدیره نباشد، از ادد  رر استراده ميهیأ 

ساود پاو   گیری ایع متییر از نسبت اندازه : برای(itROE)نرخ بازده حقوق  احبان سها   -

 که به  ور  زیر است: شوداز کسر مالیا  به حقوق  احبان سها  استراده مي

ن سها سود پو از کسر مالیا  = نرخ بازده حقوق  احباکل حقوق  احبان سها  /   (4)  

شارکت از طریاق لگااریتم میا ان فاروش کال شارکت         انادازۀ : (itSize)شرکت ی اندازه -

 (.4934شود )فروري و  ردریان، گیری مياندازه

گیاری املکارد کاه    : یکاي از معیارهاای انادازه   (itCFO/Assets)جریان نقادی املیااتي    -

تواند مورد استراده واقا  شاود، خاالص وجاه نقاد دریاافتي اسات. وجاه نقاد حا ال از           مي

هااای بناادی و تلااابق مربااوط بااه فعالیاات ااااری از خلاهااای زمااان هااای املیاااتي فعالیاات
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 و جایاراماان باشاد. در ایاع پاۀوهش ساازگار باا پاۀوهش       گذاری و تأمیع ماالي ماي  سرمایه

شاود. ضامناً   ها استراده ماي (، از نسبت جریان نقدی املیاتي به کل دارایي0240) 09میلبورن

 های ترقیق نی  به شرح زیر است:الگو

 :اول فرضیۀآزمون  الگوی

(0) 
 Tenureit= 0 + 1MF accuracyit + 2 MV/BVit + 3 EPSVolit +4 

RET Volit + 5 Dual CEOit+ 6 ROEit + 7 Sizeit + 8 

CFO/Assetsit + εit  
دو  فرضیۀآزمون  الگوی  

(9) 
 TenureDummyit = β0 + β1 MF accuracyit + β2 MV/BVit + β3 EPS 

Volit + β4 RET Volit + β5 Dual CEOit+ β6 ROEit + β7 Sizeit + 

β8 CFO/Assetsit + εit  
دقاات ، itaccuracy MFدورۀ تصاادی ماادیر ااماال؛  ،itTenure؛ در رابلااه هااای باااال

نوسان سود هر ، itVol EPSنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری؛ ، itMV/BVبیني سود؛ پیش

، itROE؛ دوگانگي وظایف مدیراامل، itCEO Dual؛ نوسان نرخ بازده، itVol RET؛ سهم

نسابت جریاان   ،  itCFO/Assetsو؛ انادازۀ شارکت  : itSize؛ نرخ بازده حقوق  احبان سها 

  ها مي باشد.دارایي نقدی املیاتي به کل
 

 هاي پژوهشتوصیف داده

میانگیع، انررا  معیار، واریاانو، چاولگي و کشایدگي از جملاه      4 شمارۀدر جدول 

  ور  کلي مراسبه شده است.های مرک ی و پراکندگي بهشاخص

و   -799/4بیني ساود  دهد که میانگیع خلای پیشهای پۀوهش نشان ميتو یف داده

بیني ساود باه ایاع مرهاو      باشد. منري بودن خلای پیشمي 4297/0اامل تصدی مدیردورۀ 

بیناي  هاای مرباوط، ساود پایش    های مورد بررسي و دورهطور میانگیع در شرکتاست که به

بیناي ساود،   متار باوده اسات. یعناي مادیران در پایش      شده توس  مادیران از ساود واقعاي ک   

بیناي نشاان داده شاود.     اند تا سود املکردشان بهتر و بیشتر از پایش کارانه امل کردهمرافیه

معیاار مراسابه   تصدی مدیران ارشد بیشتر از دو سال نیست. انرارا  همچنیع، متوس  دورۀ 

هااا دارد. بررسااي میاا ان ي دادهشااده در اکثاار متییرهااا نشااان از پراکناادگي مناسااب و منلقاا
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 ءدهد کاه کلیاه  آن با توزی  نرمال نشان مي چولگي و کشیدگي هر یو از متییرها و مقایسۀ

 اند.  ور  نرمال توزی  شدهمتییرهای پۀوهش به
 

 هاي پژوهش. آمار توصیفی داده1شمارۀجدول 

 کشیدگي چولگي واریانو انررا  معیار میانگیع نا  متییر

 910/9 410/2 204/40 117/9 -799/4 بیني سودپیشخلای 

 -431/2 349/2 193/4 004/4 429/0 دورۀ تصدی مدیراامل

 121/09 311/9 919/41 427/1 431/1 ارزش بازار به ارزش دفتری

 E901/4 301/43 101/933 7 977/1070 490/143 نوسان سود هر سهم

 443/0 272/4 111/9 341/4 791/9 نوسان بازده

 792/07 -007/9 219/2 014/2 991/2 نرخ بازده حقوق  احبان سها 

 109/2 112/2 909/2 179/2 173/1 شرکت اندازه

 201/42 291/0 200/2 419/2 417/2 نسبت جریان نقدی املیاتي 
 

 

 آزمون چاو و هاسمن

 های پۀوهش، ابتدا با اساتراده از آزماون چااو و هاسامع، روش باه     برای آزمون فرضیه

استراده شده تعییع شده است که نتای  ایع آزمون  الگویهای ترکیبي و نوع کارگیری داده

 .ارائه شده است 0 شمارۀدر جدول 
 هاي حاصل از آزمون چاو و هاسمن. یافته2 شمارۀجدول 

 آزمون ۀنتیج معناداریسلا  دار نیستند( رر )ا را  مقلعي و زماني معني ۀفرضی

  رر فرضیۀرد  220/2 اول فرضیۀ

  رر فرضیۀرد  224/2 دو   فرضیۀ

 آزمون ۀنتیج معناداریسلا   رر )استراده از مدل ا را  تصادفي( فرضیۀ

  رر فرضیۀپذیرش  111/2 اول فرضیۀ

  رر ۀپذیرش فرضی 107/2 دو فرضیۀ

دست آمده )سلا  دهدکه احتمال بهنشان مي های آزمون چاویافته جدول فوق، در

 ور  پانلي ها بهداده برای آزمون ایع فرضیه، ،بنابرایع است. در د 1 از داری( کمترمعنا
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 از الگوکه برای تامیع پارامترهای اکنون برای تعییع ایع مورد استراده قرارگرفته است.

ازآزمون هاسمع استراده شده که  ا را  تصادفي استراده شود، ا را   ابت یا الگوی

داری جایي که سلا معناارائه شده است. از آن 0 شمارۀجدول  رد نی  های حا لیافته

 شود ررآزمون هاسمع پذیرفته مي فرضیۀ بنابرایع، ،در د است 1 از آزمون هاسمع بیشتر

ا را  تصادفي  الگوپۀوهش از  متییرۀ رگرسیون چند معادلۀبرای تامیع پارامترهای  دبای و

 استراده کرد.

 کالسیک الگويروض هاي نقض فآزمون

 خطا )پسماندها( ءآزمون صفر بودن میانگین و ثابت بودن واریانس جمله -

که پسماندها جهات اجارای   نتای  حا ل از آزمون رگرسیون به دلیل آن ارائۀپیش از 

آزماون  ارر باودن     ارائاۀ باشاد؛ باه   آزمون خودهمبستگي از اهمیت خا ي برخاوردار ماي  

خلا  جملۀآزمون  ابت بودن واریانو  پردازیم. همچنیع،خلا )پسماندها( مي میانگیع جمله

 شود.  برای تشایص ناهمساني واریانو انجا  مي
 

 خطا هاي حاصل از آزمون صفر بودن میانگین و ثابت بودن واریانس جمله. یافته3 شمارۀجدول 

 آزمون ۀنتیج معناداریسلا  t ۀآمار فرضیه
 خلا ۀآزمون  رر بودن میانگیع جمل

  ررفرضیۀپذیرش E33/1 222/4-41 اول
  ررفرضیۀپذیرش E17/1 222/4-41 دو 

 خلا آزمون  ابت بودن واریانو جمله
  ررفرضیۀپذیرش 112/2 199/2 اول
  ررفرضیۀپذیرش 190/2 -114/2 دو 

 

های حا ل از آزمون  رر بودن و با توجه به یافته 9 شمارۀهای جدول بر اساس داده

 رر مبني بر  فرضیۀداری مربوطه، آزمون و سلا معنا آمارۀخلا )پسماندها(،  جملۀمیانگیع 

های حا ل از آزمون  ابت شود. با توجه به یافته رر بودن میانگیع پسماندها پذیرفته مي

 فرضیۀ، است %1داری مربوطه بیشتر از ناخلا )پسماندها( که سلا مع جملۀبودن واریانو 

 شود. رر مبني بر  ابت بودن واریانو پسماندها پذیرفته مي
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 اسمیرنوف -آزمون کولموگروف  -

ست که شود. الز  به صکر ا، نرمال بودن متییر وابسته نی  بررسي ميالگوقبل از برازش 

کاه  رگرسیوني است. ولي در  ورتي، شرط الز  برای ااتبار های الگونرمال بودن باقیمانده

-هااا نیاا  نرمااال خواهنااد بااود. آزمااون کولمااوگرو متییاار وابسااته نرمااال باشااد، باقیمانااده

کاار رفتاه اسات. اگار در ایاع آزماون مقادار        اسمیرنو  برای بررسي فرض نرمال بودن باه 

بارای  در د کمتر باشد، توزی  نرمال نیست. نتای  ایاع آزماون    1داری ااحتمال از سلا معن

 :باشدمي 1 شمارۀ ور  جدول ایع پۀوهش به وابستۀ متییر
 

 . نتایج حاصل از آزمون نرمالیته4 شمارۀجدول 

 لگاریتم متییر وابسته متییر وابسته آزمون کولموگرو  اسمیرنو 

 121 121 تعداد
 191/2 429/0 میانگیع

 119/2 002/4 انررا  معیار
 070/2 097/2 حد مللق
 070/2 097/2 حد باال
 -417/2 -499/2 حد پاییع

آزمون ۀآمار  717/1 177/1 
 217/2 222/2 داری اسلا معن 

 

اسات. بناابرایع    21/2کمتار از  داری برای متییرهای وابساته،  در ایع جدول، سلا معنا

هاا آنهاا تبادیل باه     شود. برای نرمال نماودن داده ها، رد ميفرض  رر یعني نرمال بودن داده

طور که مشاهده ماي شاود،   امل آمد. همانها شدند و مجددا آزمون نرمالیته بهلگاریتم داده

 است.  21/2بیشتر از داری برای متییرهای وابسته، عنابار سلا مایع
 

 اول  فرضیۀآزمون 

 فرضایۀ آزماون   نتیجاۀ برای آزمون ایع فرضیه از مدل اول پۀوهش استراده شده است. 

 ارائه گردیده است. 1 شمارۀاول در جدول 
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 اول پژوهش فرضیۀ الگويهاي حاصل از آزمون . یافته5 شمارۀجدول 

 (OLS) حداقل مربعا  –روش آماری: پانل 

Tenureit= 0 + 1MF accuracyit + 2 MV/BVit + 3 EPSVolit +4 RET 
Volit + 5 Dual CEOit+ 6 ROEit + 7 Sizeit + 8 CFO/Assetsit + εit 

انررا  از  ضریب متییر متییر

 استاندارد

 معناداریسلا  t ءآماره

 219/2 117/4 291/1 111/7 مقدار  ابت

 243/2 -913/2 413/2 -219/2 بیني سوددقت پیش

 223/2 014/2 219/2 244/2 ارزش بازار به ارزش دفتری

 E31/1- 1-E11/9- 342/4- 214/2-1 نوسان سود هر سهم

 224/2 999/9 444/2 974/2 نوسان بازده

 204/2 007/4 121/0 279/9 دوگانگي مدیراامل

 217/2 -323/4 391/2 -799/4 حقوق  احبان سها نرخ بازده 

 214/2 -210/0 320/2 -914/4 شرکت اندازۀ

 220/2 193/4 122/4 031/0 نسبت جریان نقدی املیاتي 

 -790/4 میانگیع متییر وابسته 101/2 ضریب تبییع

 911/1 کوییع -معیار هانان 934/2 ضریب تبییع تعدیلي

 249/1 اکایومعیار اطالاا   729/0 خلای استاندارد

 939/1 معیار شوارت  911/0942 هاماندهمجموع مرب  باقي

 F 317/9 ءآماره -071/307 لگاریتم احتمال

 2222/2 سلا خلای احتمال 373/4 دوربیع واتسون ءآماره
 

داری برای تو تو متییرها و همچنیع، برای کال مادل در سالا اطمیناان     سلا معنا

بارازش شاده،    الگاوی  در د مراسبه شده است. با توجه به ضاریب تبیایع تعادیل شاده     31

در د از تیییرا  متییر وابسته توس  متییرهاای مساتقل    49/93توان اداا کرد که حدود مي

هاای اساتاندارد الگاوی    بستگي نقا  یکاي از فارض   شود. خودهمو کنترل توضیا داده مي

توان جهت تعییع باود و نباود خودهمبساتگي    واتسون مي دوربیع آمارۀرگرسیون است و از 

واتساون مراسابه شاده     دوربایع  آماارۀ کاه  ایع رگرسیون استراده کرد. با توجه بهدر الگوی 

هاای  ماناده باشاد، خودهمبساتگي وجاود نادارد و اساتقالل بااقي      مي 1/4-1/0( بیع 373/4)
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شاود، سالا   مشااهده ماي   1 شامارۀ طاور کاه در جادول    دهد. هماناج ای خلا را نشان مي

در اد کمتار    1بیني سود از سلا خلای قابل قباول  برای متییر دقت پیش t آمارۀ معناداری

داری بیع چرخش مدیراامل )تیییر مدیراامل( با قادرمللق  معنا رابلۀاست، بنابرایع، وجود 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاادار تهاران ماورد    بیني مدیریت در شرکتخلای پیش

داری مراسابه شاده   شود. با توجه به سلا معناا اول پۀوهش پذیرفته مي فرضیۀتایید است و 

رلي ارزش بازار به ارزش دفتری، نوساان باازده، دوگاانگي مادیراامل و     برای متییرهای کنت

شارکت و نارخ    انادازۀ داری و نوسان ساود هار ساهم،    نسبت جریان نقدی ارتباط مثبت معنا

 دار وجود دارد.بازده حقوق  احبان سها  ارتباط منري معني
 

 دوم فرضیۀآزمون 

آزمون  نتیجۀه شده است. دو  پۀوهش استراد الگویبرای آزمون ایع فرضیه از 

با توجه به ضریب تبییع تعدیل شدۀ  ارائه گردیده است. 1 شمارۀدو  در جدول  فرضیۀ

در د از تیییرا  متییر وابسته  41/93توان اداا کرد که حدود الگوی برازش شده، مي

واتسون  شود. با توجه به آمارۀ دوربیعتوس  متییرهای مستقل و کنترل توضیا داده مي

 باشد، خودهمبستگي وجود ندارد.مي 1/4-1/0( که بیع 371/4مراسبه شده )

برای متییر  tداری آمارۀ شود، سلا معنامشاهده مي 1طور که در جدول شمارۀ  همان

در د کمتر است، بنابرایع، فرضیۀ دو   1بیني سود از سلا خلای قابل قبول دقت پیش

که وقتي املکرد شرکت ضعیف باشد، چرخش مدیراامل )تیییر مدیراامل( با مبني بر ایع

که املکرد تری نسبت به زمانيریت ارتباط مثبت قویبیني مدیقدرمللق خلای پیش

داری مراسبه شده برای شود. با توجه سلا معناشرکت قوی است، دارد، پذیرفته مي

متییرهای کنترلي ارزش بازار به ارزش دفتری، نوسان بازده، دوگانگي مدیراامل و نسبت 

ازۀ شرکت و نرخ بازده جریان نقدی ارتباط مثبت معناداری و نوسان سود هر سهم، اند

 دار وجود دارد.حقوق  احبان سها  ارتباط منري معنا
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 دوم پژوهش فرضیۀ الگويهاي حاصل از آزمون . یافته6 شمارۀ جدول 

 (OLS) حداقل مربعا  –روش آماری: پانل 

TenureDummyit = β0 + β1MF accuracyit + β2MV/BVit + β3EPS Volit + β4 

RET Volit+ β5Dual CEOit+ β6ROEit + β7Sizeit + β8CFO/Assetsit+ εit 

انررا  از  ضریب متییر متییر

 استاندارد

 معناداریسلا  t آماره

 221/2 101/4 072/1 113/9 مقدار  ابت

 214/2 024/2 419/2 294/2 بیني سوددقت پیش

 242/2 012/2 219/2 244/2 ارزش بازار به ارزش دفتری

 E23/7- 1-E10/9 313/4- 214/2-1 سهمنوسان سود هر 

 224/2 120/9 444/2 979/2 نوسان بازده

 2497/2 093/4 173/0 431/9 دوگانگي مدیراامل

 217/2 -340/4 397/2 -739/4 نرخ بازده حقوق  احبان سها 

 201/2 -097/0 303/2 -292/0 شرکت اندازۀ

 2219/2 109/4 933/4 073/0 نسبت جریان نقدی املیاتي 

 -790/4 میانگیع متییر وابسته 101/2 ضریب تبییع

 917/1 کوییع -معیار هانان 934/2 ضریب تبییع تعدیلي

 249/1 اکایومعیار اطالاا   721/0 خلای استاندارد

 939/1 معیار شوارت  331/0942 هاماندهمجموع مرب  باقي

 F 311/9 آماره -999/307 لگاریتم احتمال

 2222/2 سلا خلای احتمال 371/4 دوربیع واتسون آماره
 

 گیريبحث و نتیجه

کننادگان  گاذاران، ااتباردهنادگان و ساایر اساتراده    تریع منبا  اطالاااتي سارمایه   مهم

نیار  (. باه 4993هاا اسات )ملکیاان و همکااران،     های سود ارائه شده توس  شرکتبینيپیش

 یناده تواناد دورنماای آ  اطالااا ، بهتار ماي   تار  موقا  رسد مدیریت با آگاهي بیشتر و باه مي

سازماني ترسیم کناد. همچنایع، بارای جاذب ااتمااد      کنندگان برونشرکت را برای استراده

بیني شاده را کااهش   کنند انررا  بیع سود واقعي و پیشکنندگان، مدیران سعي مياستراده
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 چارخش یریت و ماد  سود توس  بینيپیش ارتباط دقت ررسيهد  از ایع پۀوهش، بدهند. 

دهاد کاه بایع دقات     اول پۀوهش نشان مي فرضیۀهای حا ل از باشد. یافتهمي مدیران ارشد

تصادی مادیر اامال( ارتبااط معکاوس و       دورۀبیناي ساود و چارخش مادیران ارشاد )     پیش

بیني سود، احتمال تیییر مادیران ارشاد   ابارتي، با اف ایش دقت پیشداری وجود دارد. بهمعنا

 . یابدکاهش مي

گار آن اسات کاه باا ضاعف املکارد در       دو  پۀوهش بیان فرضیۀهای حا ل از یافته

بیناي مادیریت ارتبااط    شرکت، چرخش مدیراامل )تیییر مدیراامل( با قدرمللق دقت پیش

گیاری  که املکرد شرکت ضعیف است، دارد. در یو نتیجهتری نسبت به زمانيمثبت قوی

هاای اقتصاادی و   ها بتوانند با توجه باه شااخص  شرکت توان بیان کرد اگر مدیرانتر ميکلي

آفرینااي بیشااتری باارای تااری را کااه ارزشدقیااق هااای موجااود در بااازار، سااود نساابتاًنوسااان

ساازماني مادیریتي    ها در پسات بیني کنند، احتمال ابقای آنگذاران داشته باشد، پیشسرمایه

هاای  بیناي ها حتي با پیشوب شرکتبیشتر خواهد بود؛ همچنیع، ناگرته نماند که املکرد خ

آفریناي الزماه را بارای ساهامداران فاراهم      کاه ارزش دلیل ایعضعیف سود توس  مدیران به

هاای  تواند به تداو  فعالیت مدیران ارشد در سمت مدیریتي کماو کناد. یافتاه   کند، ميمي

اران (، لااي و همکاا0249هاای ایسااریلد و کاانع )  هاای پااۀوهش حا ال از پااۀوهش باا یافتااه  

الدیني ( و نمازی و شمو4993(، کردستاني و آشتاب )0242(، بوشمع و همکاران )0240)

 ( سازگاراست.  4997)
 

 پیشنهادهاي پژوهش

؛ الاف( تاأ یر   یناده های آشود که در پۀوهشهای ایع ترقیق پیشنهاد ميبر اساس یافته

ب(  بررسي قارار گیارد؛  بیني سود مورد متییرهای اقتصادی، سیاسي و فرهنگي بر دقت پیش

مدیریت، نوع  نعت، می ان تداو  فعالیت شارکت، طاول    ۀتأ یر متییرهای کیري مانند تجرب

پ( ارتبااط دقات    بیني سود مورد ترلیل قارار گیارد؛  بیني سود و ... بر دقت پیشپیش دورۀ

 د.بیني سود با سایر متییرهای ا ول راهبری شرکتي مورد ملالعه و بررسي قرار گیرپیش
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 ور  ارائه کرد که الاف( باه ساازمان    توان به ایعهمچنیع، پیشنهاد کاربردی هم مي

هاا را در راساتای بارآورد و    شود تاا شارای  الا ا  شارکت    بورس و اوراق بهادار پیشنهاد مي

های ماتلف در شرای  اد  اطمینان را ملالعاه و بررساي کناد و    رویه پایۀبیني سود بر پیش

بیناي خاود را باا    بیني یا تیییار در پایش  هایي که پیشای برای شرکترانهگینی  قوانیع سات

گاردد  ها پیشنهاد ماي شرکت هیأ  مدیرۀکنند، اجرا کند. ب( به تأخیر یا دقت کم ارائه مي

های املکرد بیني شده و همچنیع، شاخصدر تعییع یا ابقای مدیران ارشد به دقت سود پیش

 وجه نمایند.های پیشیع تآن مدیران در سال
 

 محدودیت هاي پژوهش  

احتیاط  ندکه الز  است به نتای  بااپۀوهش مرققان با مردودیت هایي مواجه در

ها ابار  است ایع مردودیت ۀجمل از نگریست ایع ترقیق نی  از ایع قااده مستثني نیست.

 از :

ها ارائه های مالي به همان شکلي که شرکت: از اطالاا  گ ارشکیریت اطالاا  .الف

های حسابرسي مشروط ها گ ارشاند استراده شده است. تعداد زیادی از شرکتکرده

دهند. ا ر ایع های مالي انجا  نميدارند که ارلب از ایع بابت تعدیلي در  ور 

 رگذار باشد؛تعدیال  ممکع است بر نتای  پۀوهش تا ی

های بسیاری که در خارج از ایران انجا  شده : پۀوهشمورد بررسي جامعۀمردود بودن  .ب

های کنند. با توجه به مردودیتها را آزمون مياست تعداد بسیار زیادی از شرکت

ها، تعمیم نتای  به کل سازی شرکتدلیل همسانآماری به جامعۀر باامال شده 

 با احتیاط  ور  پذیرد؛ دواحدهای اقتصادی بای

های مورد ملالعه ممکع : تیییر در شرای  اقتصادی در سالاد   با  شرای  اقتصادی .پ

است بر نتای  پۀوهش تا یر بگذارد. بورس اوراق بهادار تهران نی  به شد  ترت تا یر 

گذاران نسبت به ایع تیییرا  واکنش شرای  اقتصادی و سیاسي است؛ زیرا سرمایه

 دهند. ن مينشا
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