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بینی بر واکنش بازار به پیش دورۀ قبلبینی سود بررسی تأثیر خطای پیش

 و انواع مختلف مدیریت سود سود مدیریت،
 

 خدامی پور دکتر احمد

 حجت حسینی نسب

 حسین حیاتی

 چكیده
ها با توجه به نوع بررسی واکنش بازار به اخبار خوب یا بد شرکت پژوهشهدف این 

بینی و ، تمایل مدیران به حفظ یا اصالح شهرت خود در پیشهاآنبینی سود سال قبل پیش

مقایسه تمایل مدیران به مدیریت افزایشی سود از طریق انواع مختلف مدیریت سود با 

شرکت  68های مالی بدین منظور صورت .باشدمی هاآنبینی سال قبل توجه به نوع پیش

مورد تجزیه و  4934-5861های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال

بر اساس نوع  هاشرکت، پژوهشیابی به اهداف دست به منظور تحلیل قرار گرفت.

بندی شدند. گروه بینی سال جاریی اخبار پیشاو محتو بینی سال قبل و سال جاریپیش

آزمون  هاهفرضی بهای آماری مناسها و آزمونسپس با در نظر گرفتن ساختار ترکیبی داده

بینی سود با محتوای اخبار خوب واکنش بازار به پیشنتایج بیانگر آن است که شدند. 

                                                           
 .دانشیار حسابداری، دانشگاه شهید باهنر كرمان، كرمان، ایران 
  ،ایران.عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشگاه ولیعصر )عج(، رفسنجان 
ایران.، رفسنجان، (عج) كارشناس ارشدحسابداری، دانشگاه ولیعصر 

 (Email: h.hoseininasab@vru.ac.ir) : حجت حسینی نسبنویسنده مسئول مقاله
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تر( از حالتی تر )منفیانه( است، مثبتخوشبینبدبینانه ) دورۀ قبلبینی )بد(، زمانی که پیش

های خود بینیهمچنین مدیران در پیش)بدبینانه(است. انهخوشبین دورۀقبلبینی است که پیش

بینی ند.عالوه براین، نتایج حاکی از این است که پیشباشمی برخوردار رفتاریثبات از

 جاری باشد. ۀافزایشی سود در دورتواندعاملی جهت مدیریتقبل میۀانه در دورخوشبین
 

ی اخبار ابینی سود مدیریت، واکنش بازار، مدیریت سود، محتویشپ های کلیدی:ژهوا
 .بینی سودپیش

 مقدمه

بینی سود مدیریت، نوعی افشای اجباری است كه اطالعاتی در خصوص سود پیش

 ۀهرچند نتیج. آیدو جنبه ای كلیدی از افشا به حساب می كندمیمورد انتظار شركت ارائه 

مدیریت از طریق افشا، اطالعات ارزشمندی را در اختیار  ودهد بسیاری تحقیقات نشان می

داری بر قیمت اوراق بهادار مؤثر است، ولی اكه به طور معن دهداستفاده كنندگان قرار می

در صورتی كه سود  .(2003و همکاران، 1)گانگتواند با خطاهایی همراه باشداین افشا می

و در انه، خوشبیندیریت باشد، نوع پیش بینی را واقعی كمتر از سود پیش بینی شده توسط م

باشد، نوع پیش بینی را  واقعی بیشتر از سود پیش بینی شده توسط مدیریتصورتی كه سود 

به دو گروه نیز بینی سود را ها در مورد پیشتوان اخبار شركتاز طرفی می نامند.میبدبینانه 

باالتر از عدد واقعی سود سال  یندهبینی برای سود سال آاگر پیش ،بندی كرداخبار تقسیم

تر از عدد پایین یندهبرای سود سال آبینی خبار خوب، و اگر پیشجاری باشد، در گروه ا

 .شودواقعی سود سال جاری باشد، در گروه اخبار بد طبقه بندی می

 ،هاواكنش بازار به اخبار خوب یا بد شركت ۀمقایس ،هدف از انجام این پژوهش

 و مقایسه بررسیوبینی سود بررسی تمایل مدیران به حفظ یا اصالح شهرت خود در پیش

 باشد.می هاآنقبل  ۀبینی سود دورخطای پیش توجه به نوعتمایل مدیران به مدیریت سود با 
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  مبانی نظری

كه مالکیت عام یافته اند، ضرورت تفکیک مالکیت از  مؤسساتیتشکیل و گسترش  با

 ۀادارنتیجه قشر جدیدی به عنوان مباشران،  مدیریت، هر چه بیشتر مشخص گردید. در

 ۀوظیف ،مدیران مدیریت از مالکیت جدا شد. را بر عهده گرفتند و عمالً مؤسساتگونه این

از  مالی را بر عهده گرفتند. هایمباشرت در قبال منابع در اختیار خود و تهیه و ارائه گزارش

 -گذاران، اعتبارترین منابع اطالعاتی سرمایهمهم یکی از پژوهشگران، دیدگاه بسیاری از

های سود ارائه شده بینیها، پیشكنندگان از اطالعات شركتدهندگان و سایر استفاده

 .(1931ی، )علوی طبرتوسط مدیران در فواصل زمانی معین است 

(، اعتبار مدیران بر واكنش 1331تعدیل انتظارات آجینکا و گیفت ) ۀبر اساس فرضی

 دورۀ قبلبینی سود دقت پیش ،یک جنبه از اعتبار مدیریتگذاران مؤثر است و سرمایه

و راجرز  ؛2000هیرست، كونس، و میلر، ؛ 1336نتایج مطالعات ویلیامز و همکاران، است. 

های قبل، بر بینی سود توسط مدیریت در دورهد كه دقت پیشادنشان  2001و استاكن، 

بینی سود مدیریت در به پیش هاآنو اطمینان  هیندسودهای آ ۀادراک سرمایه گذاران دربار

به این نتیجه رسیدند كه سرمایه گذاران روی اعتبار  هاآن گذارد.تأثیر می دورۀ جاری

ق انتظارات خود را تعدیل بینی سودهای قبل تکیه كرده و از این طریمدیران در پیش

بینی خود را بر اساس شمفهوم ضمنی این یافته آن است كه مدیریت، اعتبار پیكنند. می

. حال سؤالی كه در اینجا مطرح (2،2019)یانگ آوردبینی سود سال قبل به دست میپیش

است این است كه آیا ممکن است واكنش سرمایه گذاران به نوع یکسانی از اخبار 

هرت مدیران متفاوت مدیریت )اخبار خوب یا اخبار بد( با توجه به ش ۀبینی سود آیندپیش

باشد؟ یا به عبارت دیگر آیا ممکن است میزان واكنش مثبت )منفی( بازار به اخبار خوب 

 قرار گیرد؟ هاآن دورۀ قبل)بد( مدیران تحت تأثیر نوع پیش بینی 

 (2006)1بایک و جیانگ ؛(2000)9سافر و همکارانها از جمله دیگر پژوهشنتایج 

های بدبینانه برای تعدیل انتظارات بینیتواند از پیشحاكی از آن است كه مدیریت می

منصور و گران به منظور اجتناب از ایجاد شوک منفی كاهش سود استفاده كند. تحلیل
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را كه در باورهای درونی   ، شکل خاصی از بدبینی به نام بدبینی درونگرا(2006)1همکاران

انجام گرفت به این نتیجه  هاآنی كه توسط پژوهشافراد وجود دارد مطرح نمودند. در 

نورم و  گیرند.رسیدند كه افراد، احتمال باالتری را برای حوادث بد در نظر می

نوعی را  بدبینی تدافعی هاآندانند. ها را بدبینی تدافعی می، بیشتر بدبینی(1339)6ایلینگورس

كه بر این اصل استوار است كه اگر شخصی قبل از ورود به  دانستندبینی استراتژی پیش

را یک موقعیت، انتظارات كمی داشته باشد، در صورت شکست، كمتر اعتماد به نفس خود 

بینی سود مدیریت هم پیش ۀزمین. با این وجود مشخص نیست كه در دهداز دست می

به توان استدالل كرد كه مدیران در پیش بینی سود، دارای چنین تعصب رفتاری هستند؟ می

دورۀ آیا مزیت بدبینی در پیش بینی سود، ممکن است برای مدیرانی كه در عبارت دیگر، 

دیرانی كه در سال ای برای ادامه بدبینی، و برای ماند انگیزهبینی بدبینانه داشتهپیش قبل

بینی سود در پیش ای برای تغییر این شهرت، انگیزهانه داشته اندخوشبینبینی گذشته پیش

 ایجاد كند؟ ،سال جاری

بینی سود، ممکن است مدیرانی همانطور كه گفته شد، با فرض مزیت بدبینی در پیش

بینی بدبینانه داشته باشند تمایل به ادامه این شهرت و مدیرانی كه در پیش دورۀ قبلكه در 

اند تمایل به تغییر شهرت خود داشته باشند. یک انه داشتهخوشبینبینی پیش دورۀ قبل

تواند برای بدبین به نظر رسیدن در پیش بینی سود خود از رویکرد كه مدیریت شركت می

و ، (1333) 7نیکو همکارانكاساست. مطالعات  ریدورۀ جاآن استفاده كند، مدیریت سود 

، مدیریت تالش دورۀ جاریبینی سود دهد كه با فرض پیشنشان می ، (2001)3لوبو و ژو

 خود دست یابد یا حتی سودی بیشتر ۀبینی شدكند از طریق مدیریت سود، به سود پیشمی

این است كه آیا مدیریت شركت از سؤال دیگراین پژوهش  ،بنابراین .از آن گزارش كند

پیش بینی  دورۀ قبلبه منظور حفظ شهرت بدبینی )اگر در  دورۀ جاریمدیریت سود 

انه خوشبینبینی پیش دورۀ قبلی خود )اگر در خوشبینبدبینانه داشته است( یا تغییر شهرت 

؟ همچنین با توجه به تنبیه بازار در زمان اعالم پیش بینی سود كندداشته است( استفاده می

اند و تداوم آن تا انه داشتهخوشبینبینی پیش دورۀ قبلبرای مدیرانی كه در  دورۀ جاریدر 
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زمانی كه خوش بین به نظر برسند، آیا انگیزه این مدیران برای مدیریت سود، جهت تغییر 

 تر است؟این شهرت خوش بینی قوی

 تحقیق ۀپیشین

 معموالًهای بلندمدت )بینیبیان كردند، مدیران از پیش (2001)3چوی و زیبارت

بدبینانه(  معموالًمدت )های كوتاهبینیافزایش انتظارات سود و از پیش به منظورانه( خوشبین

دریافتند هنگامی كه (2007)10هاتن و استاكن. كنندمیجهت كاهش انتظارات سود استفاده 

تر و مکررتر مشهور شدند، واكنش سرمایه گذاران های قبلی دقیقبینیپیش ۀمدیران با ارائ

در تحقیق خود به این نتیجه ، (2003)11كیتو و همکاران شدیدتر است. هاآنبینی به پیش

شود و های مدیران از سالی به سال دیگر تکرار میبینیی در پیشخوشبین رسیدند كه

 گانگ و همکاران. ها ندارندبینیخشیدن به صحت پیشنیروهای بازار نقشی در نظم ب

بینی مدیریت از سود سال جاری را جاری و پیش ارتباط بین اقالم تعهدی سال (2003)

كنند كه در یک محیط عملیاتی نامطمئن برآوردهای استدالل می هاآنبررسی كردند. 

جائی كه برآوردهای ناقص مدیریت مدیریت از آینده تجاری شركت كامل نیست و از آن

دهد، را تحت تاثیر قرار می یندهبینی سودهای آهم فرآیند ایجاد اقالم تعهدی و هم پیش

های مدیریت از بینیباال )پایین( است، پیش كنند هنگامی كه اقالم تعهدی نسبتاًفرض می

 پژوهشی )بدبینی( بیشتری است. نتایج تجربی حاصل از این خوشبین ۀبردارند سود در

 كند.د و اقالم تعهدی را تایید میارتباط مثبت بین خطای پیش بینی سو

های قبلی بینیپیشبه این نتیجه رسیدند كه خود  پژوهشدر ، (2003و استاكن ) هاتن

حمید و شود. های شركت بینیبرای پیش اعتبار و شهرتایجاد  تواند باعثمیشركت 

گذاران انتظار دارند سهامی كه در سرمایهدر پژوهش خود دریافتند كه ، (2010)12همکاران

بینی شده موفق )ناموفق( بوده، در آینده نیز موفق دستیابی به سود پیش به منظورگذشته در 

در پژوهش خود به این ، (2019گ )یان د.)ناموفق( بماند و به همان روند خود ادامه ده

اند بدبین بوده دورۀ قبلواكنش بازار به اخبار خوب، برای مدیرانی كه در نتیجه رسید كه 
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بوده اند، و نیز واكنش بازار به اخبار بد، برای مدیرانی  خوشبینتر از مدیرانی است كه مثبت

دیگر  ۀیافتاند. بین بودهتر از مدیرانی است كه بدمنفی ،بوده اند خوشبین دورۀ قبلكه در 

بینی بدبینانه داشته پیش گذشتهدورۀچنانچه شركتی در از آن است كه  این تحقیق حاكی

بینی پیش گذشتهدورۀ، ولی شركتی كه در است است متمایل به حفظ شهرت بدبینی

. در نهایت بینی نداردانه داشته است تمایل چندانی به تغییر شهرت خود در پیشخوشبین

دورۀ هایی كه در انه و هم شركتخوشبینبینی پیش دورۀ قبلهایی كه در كه هم شركتاین

تمایل به مدیریت افزایشی سود دارند و این  دورۀ جاریاند در بینی بدبینانه داشتهپیش قبل

  اند بیشتر است.انه داشتهخوشبینبینی پیش دورۀ قبلهایی كه در تمایل در بین شركت

جا به اختصار در این حوزه صورت گرفته است كه در این هاییپژوهشدر ایران نیز 

محتوای اطالعاتی سود  ،(1939) خالقی مقدم و آزاد. شودپرداخته می هاآنبه نتایج 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تایی از شركت 13را بین نمونه  بینیپیش

شده از  بینیپیشمورد بررسی قرار دادند. نتایج به دست آمده حاكی از آن بود كه سود 

شده و  بینیپیشها دارای محتوای اطالعاتی و كارایی است و بین اعالم سود سوی شركت

سی واكنش ر، به بر(1937جهانخانی و صفاریان )وجود دارد.  رابطۀ معناداریسهام  بازده

هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و  برآوردیبازار سهام نسبت به اعالم سود 

انتشار یافته هر سهم دارای محتوای اطالعاتی بوده و باعث تغییر  برآوردیدریافتند كه سود 

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شركتجهت و حجم معامالت سهام در 

بینی سود و بازده بین خطای پیش ۀ، به بررسی رابط(1933كردستانی و آشتاب )شده است. 

نتایج  غیرعادی سهام شركتهای جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران پرداختند،

كه بین خطای  دهدمییون خطی چند متغیره نشان پژوهش با استفاده از تحلیل رگرس

داری امعن رابطۀ مثبت ،دیدالورودهای جبینی سود و بازده غیرعادی سهام شركتپیش

بینی وجود دارد كه بیانگر محتوای اطالعاتی سود است. به عبارت دیگر اعالم سود پیش

 شده باعث انحراف در میانگین نرخ بازده غیرعادی سهام می شود.
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بینی سود مدیریت و اقالم ارتباط خطای پیش ،(1933) و همکاران خلیفه سلطانی

و  تابلوییقرار دادند و با استفاده از تحلیل  بررسیهای بورسی مورد تعهدی را در شركت

بینی سود مدیریت و اقالم تعهدی تحلیل رگرسیون چند متغیره دریافتند كه بین خطای پیش

كنند كه در محیط تجاری نامطمئن فعالیت می هاییشركتتباط مثبت وجود دارد و در ار

خطای  رابطۀ، به بررسی (1930)و عاصی ربانی  مشکیاین ارتباط مثبت قوی تر است. 

بینی سود مدیریت با بازده غیرعادی سهام و ریسک سیستماتیک در بورس اوراق پیش

مستقیم و معنادار بازده غیرعادی  رابطۀحاكی از  پژوهش آنان بهادار تهران پرداخت. نتایج

بین ریسک  رابطۀ معناداریبینی سود مدیریت و عدم وجود سهام با خطای پیش

، در تحقیق (1931فروغی و صفدریان ) سود مدیریت بود.بینی سیستماتیک و خطای پیش

های با بینی سود در شركتخود به این نتیجه رسیدند كه بین مدیریت سود و خطای پش

 داری وجود دارد.او معن رابطۀ مثبتمدیریت سود باال 

، اثر انتشار پیش بینی سود بر ضریب واكنش سود آینده (1931رحمانی و همکاران )

بین بازده  رابطۀرا مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاكی از آن بود كه پیش بینی مدیریت بر 

باشد،  میزان خطای آن كمتردفعات پیش بینی بیشتر و اثرگذار است و هرچه  یندهو سود آ

میان  رابطۀ بررسی، به (1931) مهام و ذوالقدراعتبار آن از دید سرمایه گذاران بیشتر است. 

های بینی شده و مدیریت سود از روشمدیریت ادراک سرمایه گذاران از طریق سود پیش

مدیریت اقالم تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی پرداختند و به این نتیجه رسیدند كه 

یابند و همچنین در مدیریت سود با چنانچه مدیران به سودهای هدف دست ن

بینی تهاجمی درصدد مدیریت ادراک هایی مواجه شوند، با ارائه سود پیشمحدودیت

 آیند.گذاران بر میسرمایه

بینی به بررسی رفتار اجتناب از پیش ی، در پژوهش(1939پورحیدری و همکاران )

 انه توسط مدیریت پرداختند.خوشبینبینی سود طلبانه بر پیشزیان به عنوان یک رفتار فرصت

های سود بینیموجود در پیش ۀانخوشبینكه مقدار قابل توجهی از سوگیری  نتایج نشان داد

و بازار نسبت به  ،شودبینی زیان توضیح داده میمدیران به وسیله رفتار اجتناب از پیش
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بینی زیان هستند واكنش نشان اجتناب از پیشهایی كه دارای رفتار بینی سود شركتپیش

 در بد و خوب اخبار به سهام قیمت واكنش بررسی، به (1939مشکی و اشرفی ) دهد.نمی

 نتایج .پرداختند سرمایه بازار در اطمینان عدم وجود فرض با تجاری ركود و رونق شرایط

 واكنش میزان در پایین یا باال عدم اطمینان تجاری، رونق دورۀ در كه داد نشان پژوهش

 همچنین .است اطالعاتی گونه محتوای هر فاقد كل در و نبوده مؤثر بد اخبار به سهام قیمت

 خوب اخبار به گذارانواكنش سرمایه تجاری، ركود دورۀ در كه است این از حاكی نتایج

 است. شدیدتر پایین، اطمینانعدم شرایط در و ترضعیف باال، اطمینان عدم وجود شرایط در

 های تحقیق فرضیه
مطرح  زیر تحقیق به صورت های، فرضیهفوقمبانی نظری  ادبیات وبا توجه به 

 د:نگردمی
 

 های گروه اولفرضیه

 دورۀ قبلبینی بینی سود با محتوای اخبار خوب، زمانی كه پیشواكنش بازار به پیش .1-1

 انه است.خوشبین قبلدورۀ بینی تر از حالتی است كه پیشبدبینانه است، مثبت

 دورۀ قبلبینی بینی سود با محتوای اخبار بد، زمانی كه پیش. واكنش بازار به پیش2-1

 بدبینانه است. دورۀ قبلبینی انه است، منفی تر از حالتی است كه پیشخوشبین
 

 های گروه دومفرضیه

تر است كه در بینی سود بدبینانه داشته است، محتمل. مدیری كه در سال گذشته پیش1-2

 بینی بدبینانه داشته باشد.سال جاری نیز پیش

تر است كه انه داشته است، محتملخوشبینبینی سود . مدیری كه در سال گذشته پیش2-2

 بینانه داشته باشد.بینی بددر سال جاری پیش
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 های گروه سومفرضیه

بینی سود بدبینانه داشته اند و هم مدیرانی كه در پیش گذشتهدورۀهم مدیرانی كه در . 1-9

تمایل به مدیریت  دورۀ جاریانه داشته اند در خوشبینبینی سود پیش گذشتهدورۀ

 افزایشی سود دارد.

بینی مدیریت افزایشی سود سال جاری برای مدیرانی كه در سال قبل پیش ۀانگیز .2-9

 داشته اند.بینی بدبینانهكه درسال قبل پیشاستاز مدیرانی  داشته اند،باالتر انهخوشبین

 روش تحقیق

تری های مناسبتواند زمینهپژوهش حاضر با توجه به اهمیت وكاربرد نتایج آن كه می

 است؛ گذاری فراهم آورد، از لحاظ هدف، كاربردیهای سرمایهرا برای اتخاذ تصمیم

های گذشته از طریق همچنین بدین سبب كه به بررسی روابط بین متغیرها بر اساس داده

 باشد.همبستگی می -پردازد از دید ماهیت و روش توصیفیهای رگرسیونی میالگو

 آماری ۀجامعه و نمون

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شركت ۀاین پژوهش را كلی جامعۀ آماری

. باشدمی 1931تا 1931های قلمرو زمانی این پژوهش محدود به سال د.دهتشکیل میتهران 

است كه ی یهاشركت شامل باشد و نمونهگیری، روش حذف سیستماتیک میروش نمونه

 :دارای شرایط زیر باشند

 .بورس اوراق بهادارتهران پذیرفته شده باشنددر  1931سال الف( قبل از

 .نباشند ها و سایر مؤسسات مالیبانکگذاری، بیمه، لیزینگ، سرمایهها از نوع ب( شركت

 .اسفند ماه باشد23ی نمونه منتهی به هاسال مالی شركت ،ج( برای رعایت قابلیت مقایسه

 در دسترس باشد. 1931تا  1931د( داده های مورد نیاز این تحقیق باید برای سال های 

 سال شركت به عنوان نمونه انتخاب شدند. 602با اعمال معیارهای مذكور تعداد 

آورد نوین، تارنمای های اطالعاتی تدبیر پرداز، رههای مورد نیاز این پژوهش از بانکداده

 های نمونه استخراج گردیده است. های مالی شركتبورس اوراق بهادار، وهمچنین صورت
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 پژوهش متغیرهای

 ی سودبینپیش خطای

پورحیدری و  ، و(1930مهدوی و حسین آبادی )مطالعه  نظیر هاییپژوهشبر اساس 

واقعی هر سهم سود تفاوت بین  به عنوان سود هر دوره، بینیپیش خطای، (1939همکاران )

 آن برایقبل  دورۀ مالیدر پایان  توسط مدیریتكه هر سهم بینی شده سود پیشهر دوره و 

 (1)ۀمعادلبینی در پیش خطاینحوه محاسبه . شودتعریف می شود،گزارش می دورۀ مالی

 آمده است:

(1)  FEit = MEFit – AEit 

FEit<0→پیشبینی بدبینانهFEit> 0 →پیشبینی خوشبینانه 
سود  :itMEF؛ t ۀدر دور iسود هر سهم  بینیخطای پیش :itFEفوق:  ۀدر معادل

 t دورۀ مالیبرای  t-1 دورۀ مالیدر پایان  توسط مدیریتكه  iهر سهم بینی شده پیش

بینی سود محاسبه شده ؛ خطای پیشt ۀدر دور iسود واقعی هر سهم  :itAEشود؛ گزارش می

 تقسیم شده است. دورۀ مالیدر باال بر قیمت سهام در ابتدای 
 

 ازاربواکنش 

، (1939ثقفی و كردستانی )و  ،(2019یانگ ) اتی مثلبر اساس تحقیق در این پژوهش

بینی اعالم اخبار پیشتاریخ  پیرامون معامالتی یک هفتهدر  عادی تجمعی سهامبازده غیر از

 بازده غیرعادی ۀبه منظور محاسب شده است.واكنش بازار استفاده به عنوان  سود هر سهم

و  ،(1933مدرس و عسگری ) ،(1333)19زاروین هایمطابق با پژوهش ،سهام تجمعی

است. در  قرار گرفتهاستفاده  مورد بازار ۀتعدیل شد الگوی ،(1933كردستانی و آشتاب )

ها در هر فرآیند مورد انتظار بازده سهام شركت ۀفرض شده است بازده بازار نتیج الگواین 

با بازده بازار  tروزدر  iتفاضل بازده واقعی شركت  ،بنابراین رود.به شمار می دورۀ زمانی

است. برای محاسبه بازده  tروزدر  iبیانگر بازده غیرعادی سهام شركت  روزدر همان 

 :( استفاده شده است1( تا )2وابط )تجمعی از ر غیرعادی
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(2)  ARit = Rit − Rmt 
 

(9)  Rit =
Pit + Dit − Pio

Pio
 

(1)  Rmt =
Imt − Imo

Imo
 

(1)  CARiT = ∑ ARit

T2

t=T1

 

در  iواقعی سهم بازده  :itR؛ tدر روزiبازده غیرعادی سهم :itARهای فوق؛ در معادله

 :itP؛ tبازار در روزبازده  :mtR؛ tبازار در روزبازده  :mtR؛ tبازار در روزبازده  :mtR؛ tروز
سود سهام پرداختی  :itD؛ tروزدر ابتدای  iم قیمت سه :ioP؛ tروزدر پایان  iم قیمت سه

شاخص كل بورس در ابتدای  :moI؛ tپایان روزشاخص كل بورس در  :mtI؛ tدر روز iسهم 

 است. Tدر بازه زمانی iبازده غیرعادی تجمعی سهم: :ItCAR؛ و tروز

 مدیریت سود
 اختیاری اقالم تعهدیاز طریق دستكاری مدیریت سود   .1

 -تعدیل الگوی، اختیاری )غیرعادی( مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی ی كشفبرا

دی چاو و بار توسط  ننخستی الگواین مورد استفاده قرار گرفت. ( 6) ۀجونز طبق معادل ۀشد

 .مورد استفاده قرار گرفت ،(1331)11همکاران

(6)  

TAit
Assetit − 1

 = α0 +  α1
1

Assetit − 1
 +  α2

(∆REVit − ∆RECit)

Assetit − 1
 

+  α3
PPEit

Assetit − 1
 + εt 

 

مجموع  :itAsset-1؛ tدر سال  iشركت  مجموع اقالم تعهدی :itTA؛ فوق رابطۀدر 

شركت  t-1منهای در آمد سال  tدرآمد سال  :∆itREV؛ iشركت  tهای ابتدای سال دارایی

i ؛itREC∆: های دریافتنی در سال خالص حسابt  1منهای سال-t  شركتi ؛ وitPPE: 

 است. tدر سال  iشركت  اتالت و تجهیزآخالص اموال، ماشین

 برآوردیتفاوت بین ارقام واقعی و سطح  ، به عنوان)غیرعادی(قالم تعهدی اختیاری ا

 شود.فوق در نظر گرفته می الگوی
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 های واقعیفعالیتمدیریت سود از طریق . 2

 :ریق تولید غیرعادیاز طمدیریت سود  -الف

استفاده شده  (7) ۀرابط، از تولید غیرعادیكشف مدیریت سود از طریق  به منظور

برای تخمین الگو  این ،نیز از(2003)17یو و  (2003)16ژانگ،(2006)11رویچادوریاست. 

به عنوان  الگومانده این ای كه باقیاند، به گونه( استفاده كردهABPRODتولید غیرعادی )

 شود.عادی در نظر گرفته میمعیار تولید غیر

(7)  

PRODit
Assetit − 1

= α
0

+ α1
1

Assetit − 1
+ α2

Salesit
Assetit − 1

+ α3
∆Salesit

Assetit − 1

+ α4
∆Salesit − 1
Assetit − 1

+ εt    
 

 

مجموع بهای تمام شده كاالی فروش رفته و تغییر در ، PROD؛ فوق ۀمعادل در

تفاوت بین ارقام واقعی و (، PROD) سطح غیرعادی تولید موجودی در طول دوره است.

 شود.فوق در نظر گرفته می یالگو برآوردیسطح 

 :های غیرعادیاز طریق هزینهمدیریت سود  -ب

استفاده شده ( 3) ۀرابطهای غیرعادی، از كشف مدیریت سود از طریق هزینه به منظور

، نیز (2003)13كوهن و همکارانو  (2003یو )، (3200) ژانگ، (2006) روچادوریاست. 

ای اند، به گونه( استفاده كردهABDISEXPهای غیرعادی )برای تخمین هزینه الگواز این 

 شود.های اختیاری غیرعادی در نظر گرفته میبه عنوان معیار هزینه الگوكه باقیمانده این 

(3)  DISEXPit
Assetit − 1

= α0 +  α1
1

Assetit − 1
 +  α2

Salesit − 1
Assetit − 1

 + εt 

جمع هزینه های تحقیق و توسعه، تبلیغات، اداری، عمومی و  :DISEXP؛ فوق ۀدر معادل

 فروش است.

فوق به عنوان سطح غیرعادی  الگوی برآوردیتفاوت بین ارقام واقعی و سطوح 

 گردد.های اختیاری تلقی میهزینه

 :نقدی عملیاتی غیرعادی هایجریانمدیریت سود از طریق  -ج
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 ۀرابط، از جریانات نقدی عملیاتی غیرعادیكشف مدیریت سود از طریق  به منظور

جریانات نقدی برای تخمین  الگونیز از این   ،(2006رویچادوری )استفاده شده است. ( 3)

به عنوان  الگوای كه باقی مانده این اند، به گونه( استفاده كردهABCFO) عملیاتی غیرعادی

 شود.در نظر گرفته می غیرعادیجریانات نقدی عملیاتی معیار 

(3)  
CFOit

Assetit − 1
= α0 + α1

1

Assetit − 1
+ α2

Salesit
Assetit − 1

+ α3
∆Salesit

Assetit − 1
+ εt 

 

جریانات سطح غیرعادی نقدی عملیاتی است.  هایجریان ،CFO؛ فوق ۀدر معادل

 .باشدمیالگوی فوق  برآوردیتفاوت بین ارقام واقعی و سطح ، نقدی عملیاتی

 پژوهشهای فرضیهآزمون  روش

 :شده استبه چهار گروه تقسیم  پژوهش ۀگروه اول، نمون هایهبرای آزمون فرضی

ها را بر اساس محتوای پیش بینی سودشان به دو گروه كلی شامل گروه نخست شركت

دورۀ باالتر از سود واقعی  هاآن دورۀ جاریبینی سود هایی كه پیشاخبار خوب )شركت

تر پایین هاآن دورۀ جاریبینی سود هایی كه پیشبوده است( و گروه اخبار بد )شركت قبل

ها را به دو سپس هر كدام از این گروه ،كردهبوده است( تفکیک  دورۀ قبلاز سود واقعی 

اند و انه داشتهخوشبینبینی پیش گذشتهدورۀدر هایی كه تر شامل شركتفرعی گروه

. در نهایت ایمنموده بندیبینی بدبینانه داشته اند، طبقهپیش گذشتهدورۀدر كه ی هایشركت

و برای استقامت سنجی آن از آزمون  (tآزمون ها )معناداری تفاوت میانگین از آزمون

ها هرد یا تأیید فرضی به منظوردار ویلکاكسون( ها )آزمون عالمتمعناداری تفاوت میانه

 شده است.استفاده 

 :شده استبه چهار گروه تقسیم نمونۀ پژوهش  ،فرضیات گروه دوم برای آزمون

بینی سال جاری به دو گروه )بدبینانه یا ها را بر اساس نوع خطای پیشنخست شركت

تر بر اساس سپس هر كدام از این گروه ها را به دو گروه فرعی كرده،انه( تقسیم خوشبین

. در نهایت ایمنموده بندیانه( طبقهخوشبین)بدبینانه یا  هاآنبینی سال قبل نوع خطای پیش
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ها در هر یک از چهار تفاوت تعداد شركتداری ااز آزمون معن هاهبرای تأیید یا رد فرضی

 شده است.استفاده )آزمون كای دو( گروه فوق 

ها را بر اساس نوع خطای نخست شركت ،گروه سوم هایهبرای آزمون فرضی

سپس برای رد یا  ،كردهبینانه( به دو گروه تقسیم )بدبینانه یا خوش هاآنبینی سال قبل پیش

معیار مختلف مدیریت سود  9تحلیل ضرایب همبستگی بین هریک از از  9-1تأیید فرضیه 

 شده است.گروه استفاده  2یک از  سال جاری و خطای پیش بینی سود سال قبل در هر

 (2019پیشنهادی فانگ ) الگوی(، 9-2این تحقیق ) ۀبه منظور آزمون آخرین فرضی

تأیید یا رد این  به منظور، سپس شدهدر هر یک از دو گروه تخمین زده (، 10طبق معادله )

 شده است.گروه استفاده  2در هریک از فرضیه از تحلیل و مقایسه ضرایب رگرسیونی 

(10)  Yit = β0 + β1SIZEit−1 + β2MTBit−1 + β3ROAit + β4FEit−1 + ϵt 

لید تو متغیرهای وابسته )اقالم تعهدی غیرعادی، :itY ؛رگرسیونی فوق ۀدر معادل

ارزش بازار  طبیعی لگاریتم :itSIZE-1؛ tدر سال  iشركت  های غیرعادی(و هزینه غیرعادی

نسبت ارزش بازار به ارزش  :itMTB-1؛ tۀدر ابتدای دور iشركت حقوق صاحبان سهام 

ها نرخ بازده دارایی :itROA؛ و tۀدر ابتدای دور iدفتری حقوق صاحبان سهامشركت 

 است. t ۀدر دور iشركت 

 های پژوهشیافته

 آمار توصیفی

مورد پژوهش و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل  ۀبه منظور شناخت بهتر جامع

رهای ، آمار توصیفی متغیپژوهشهای آزمون فرضیه و های آماریاز تجزیه و تحلیل داده

 آورده شده است. 1 شمارۀ در جدول پژوهشمورد استفاده در 
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 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق .1 شمارۀجدول 

 معیار انحراف بیشینه كمینه میانگین تعدادمشاهدات متغیرها

 0/926 2/330 0/000 0/163 602 پیش بینی سود خوش بینانه

 0/103 0/000 1/113- 0/061- 602 پیش بینی سود بد بینانه

 0/693 0/239 10/17- 0/711- 602 اقالم تعهدی غیرعادی

 0/161 0/303 0/672- 0/011- 602 عادیغیرتولید 

/0 602 های غیرعادیهزینه 110  -0/037 1/072 0/061 

-092/2 602 جریانات نقدی عملیاتی غیرعادی  121/99-  267/13  163/9  

 0/663 7/601 1/010 1/111 602 اندازه شركت

901/9 602 نسبت ارزش بازار به دفتری  273/0  109/97  011/3  

-601/0 0/239 602 هانرخ بازده دارایی  212/6  0/311 

 

 های تحقیقآزمون فرضیهنتایج 

 پژوهش اولهای گروه فرضیه

های مربوط به گروه ها )ویلکاكسون(میانه ۀ( و مقایسtها )آزمون میانگین ۀمقایس نتایج

آورده شده  2 شمارۀ، در جدول پژوهش گروه اول هایفرضیهبرای آزمون تعریف شده 

های ، اختالف معناداری بین میانگینشودمیمشاهده  2 شمارۀهمانطور كه در جدول  است.

بدبینانه و خوش بینانه وجود  ۀدر دور بینی سود با محتوای اخبار خوبواكنش بازار به پیش

هایی كه در از طرفی در مورد اخبار بد، تفاوت میانگین واكنش بازار به شركت. ندارد

قابل مالحظه ،اندبدبین بوده گذشتهدورۀهایی كه دراند با شركتبین بودهخوش گذشتهدورۀ

بین میانه تفاوت دهد، ها نیز نشان میهمچنین نتایج آزمون مقایسه میانه. دار استاو معن

 .دار استاهای خوشبین و بدبین معنخبار خوب منتشر شده توسط شركتواكنش بازار به ا

های خوش بین و بدبین این تفاوت در میانه واكنش بازار به اخبار بد منتشره توسط شركت

واكنش بازار به اخبار خوب  بنابراین،دار و قابل استناد است. نیز به لحاظ آماری معنی

و میانه  323/0اند )با میانگین بدبین بوده گذشتهۀدورهایی كه در منتشره از سوی شركت

و  119/0)با میانگین  اندبود خوشبین گذشتهدورۀاست كه در ی یهاشركتاز ( بیشتر 271/0

شود. همچنین واكنش بازار به اخبار تحقیق پذیرفته می 1-1در نتیجه فرضیه . (111/0میانه 
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و  917/0اند )با میانگین بینی بودهخوش گذشتهدورۀهایی كه در بد منتشره از سوی شركت

اند )با بدبین بوده گذشتهدورۀكه در  است هاییتر )كمتر( از شركتمنفی( 012/0میانه 

 شود. تحقیق نیز پذیرفته می 1-2 ۀدر نتیجه فرضی. (911/0 میانه و 337/0میانگین 
 گروه 4بازار در ی واکنش هاو میانه هامقایسه میانگین .2 شمارۀجدول 

 شرح
 گذشتهدورۀبینی در خطای پیش

 بینی بدبینانهپیش انهخوشبینبینی پیش

 اخبار خوب

 122 221 تعداد

 0/323 0/119 میانگین

 0/231 تفاوت میانگین

 t  0/203آمارۀ 

 0/271 0/111 میانه

 0/117 تفاوت میانه

 0/029 آزمون ویلکاكسون )سطح معناداری(

 اخبار بد

 193 117 تعداد

 0/337 0/917 میانگین

 0/170 تفاوت میانگین

 t 017/0آمارۀ 

-0 میانه /012 0/911 

/0 تفاوت میانه 696  

 000/0 آزمون ویلکاكسون )سطح معناداری( 

 

 پژوهش های گروه دومفرضیه

برای گروه تعریف شده  1ها در هریک از داری تفاوت تعداد شركتاآزمون معن نتایج

با توجه به  آورده شده است. 9 شمارۀ ، در جدولپژوهش دومگروه  هایفرضیهآزمون 

)سطح  %1( بسیار كمتر از 0001/0كای دو پیرسون ) آمارۀاینکه سطح معناداری برای 

ها در هر یک از چهار گروه فوق به درصد( است، لذا تفاوت در تعداد شركت33اطمینان 

 دار است. الحاظ آماری معن
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 های گروه دوم تحقیق )آزمون کایدو(آزمون فرضیه .3 شمارۀجدول 

 گذشتهدورۀبینی در خطای پیش  

 بدبینانه بینانهخوش  

 جاری ۀدر دوربینی خطای پیش

 بینانهخوش
131 101 

96% 20% 

 بدبینانه
106 122 

21% 21% 

 است. دارامعن %33سطح اطمینان  كه در باشدمی 617/11برابر رسون كای دو پی آمارۀ

به این از ثبات رفتاری برخوردارند، ، ها در پیش بینی سودهای خودشركت ،بنابراین

ی داشته است در سال جاری اانهبینبینی خوشكه اگر شركتی در سال گذشته پیش صورت

همچنین شركتی كه در سال ، شر نموده استهای خود را منتبینینیز با همین رویکرد پیش

ی نسبت به سود خود داشته است، در سال جاری نیز تمایل دارد با اانه بینی بدبینگذشته پیش

 2-2 ۀپذیرفته و فرضی 2-1 ۀبر این اساس، فرضی. بینی نمایدرا پیشهمین رویکرد سود خود 

 د.شورد می پژوهشاین 

 پژوهشهای گروه سوم فرضیه

بینی ها بر اساس نوع خطای پیشنخست شركت ،گروه سوم هایهبرای آزمون فرضی

ل در جدوگونه كه همان. شده استانه( به دو گروه تقسیم خوشبین)بدبینانه یا  هاآنسال قبل 

بینی خطای پیش ومشخص است، ضرایب همبستگی بین دو متغیر تولید غیرعادی  1 شمارۀ

ضریب بین و ی بدبین و خوشهاها در سال مالی گذشته در هر دو دسته از شركتشركت

ها در سال مالی بینی شركتخطای پیش و همبستگی بین دو متغیر اقالم تعهدی غیرعادی

از بر این اساس تمایل به مدیریت سود دار است. امعن های بدبیندر گروه شركت گذشته

و از طریق دستکاری و بدبین  خوشبینهای هر دو دسته از شركتدر غیرعادی  تولیدطریق 

 . های گروه بدبین وجود دارداقالم تعهدی فقط در شركت

 



  قبل بر واکنش بازار به پیش بینی سود...بررسی تأثیر خطای پیش بینی سود دورۀ  /599

 دورۀ قبلبینی سود سود با خطای پیشضرایب همبستگی بین معیارهای مدیریت . 4 شمارۀ جدول

 اندبوده خوشبین گذشتهدورۀهایی كه در شركت -الف اندبین بودهبد گذشتهدورۀهایی كه در شركت -ب

 اقالم تعهدی غیرعادی

بینی خطای پیش

 سال قبل

 -031/0 ضریب همبستگی پیرسون
بینی خطای پیش

 سال قبل

 113/0 ضریب همبستگی پیرسون

 021/0 سطح معناداری 163/0 معناداریسطح 

 226 تعداد 230 تعداد

 تولید غیرعادی

بینی خطای پیش

 سال قبل

 -213/0 ضریب همبستگی پیرسون
بینی خطای پیش

 سال قبل

 -119/0 ضریب همبستگی پیرسون

 092/0 سطح معناداری 000/0 سطح معناداری

 226 تعداد 230 تعداد

 های غیرعادیهزینه

بینی خطای پیش

 سال قبل

 -076/0 ضریب همبستگی پیرسون
بینی خطای پیش

 سال قبل

 -031/0 ضریب همبستگی پیرسون

 206/0 سطح معناداری 136/0 سطح معناداری

 226 تعداد 230 تعداد

 نقدی عملیاتی غیرعادی هایجریان

بینی خطای پیش

 سال قبل

 011/0 ضریب همبستگی پیرسون
 بینیخطای پیش

 سال قبل

 -103/0 ضریب همبستگی پیرسون

 213/0 سطح معناداری 197/0 سطح معناداری

 226 تعداد 230 تعداد
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بینی سود در سال از طرفی ضریب همبستگی بین اقالم تعهدی غیرعادی با خطای پیش

اند( عددی مثبت بودهگذشته بدبین هایی كه در دورۀگذشته )فقط در گروه شركت

های بدبین به مدیریت افزایشی سود از طریق تمایل شركت ۀ( و نشان دهند113/0)

های تولیدی غیرعادی و همچنین ضریب همبستگی بین هزینه دستکاری اقالم تعهدی است.

های منفی و با توجه به ارتباط معکوس هزینه یبینی سود در سال گذشته اعدادخطای پیش

های خوشبین و ها، حاكی از تمایل هر دو گروه شركتسود حسابداری شركت تولیدی با

است.ضرایب همبستگی بین دو  رعادییغ بدبین به مدیریت افزایشی سود از طریق تولید

هیچ ها در سال مالی گذشته در بینی شركتخطای پیش وغیرعادی جریانات نقدی متغیر 

از این تمایل به مدیریت سود بنابر.نیستار دمعنیبین ی بدبین و خوشهاشركتكدام از 

 وجود ندارد.های خوشبین و بدبین شركت یچ كدام ازهطریق جریانات نقدی غیرعادی در 

 شود.نیز تایید می پژوهشاین  1-9بنابراین فرضیه 
 

 های فرضیه سوم تحقیقالگوهای بررسی مفروضات رگرسیون هآمار. 1 شمارۀجدول 

  F  آمارۀ هآمار
سطح 

 یدارامعن

 دوربین آمارۀ

 واتسون

 قابلآیا الگوی 

 استفاده است؟

 اندبوده خوشبین گذشتهدورۀهایی که در شرکت .الف

 متغیر وابسته:
 خیر 011/2 291/0 931/1 اقالم تعهدی غیرعادی

 بلی 330/1 000/0 102/9 تولید غیرعادی

 خیر 2/230 0/222 1/191 های غیرعادیهزینه

 خیر 120/2 191/0 236/2 عملیاتی غیرعادیجریانات نقدی 

 اندبدبین بوده گذشتهدورۀهایی که در شرکت .ب

 متغیر وابسته:
 خیر 011/2 122/0 301/0 اقالم تعهدی غیرعادی

 بلی 323/1 000/0 632/9 تولید غیرعادی

 خیر 101/2 111/0 397/1 های غیرعادیهزینه

 خیر 122/2 111/0 392/1 جریانات نقدی عملیاتی غیرعادی
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نحوۀ به برای تشخیص ابتدا (، 9-2این تحقیق ) ۀبه منظور آزمون آخرین فرضی

ایم. سپس برای تعیین و انتخاب لیمر استفاده كرده Fآزمون های تركیبی از كارگیری داده

پس است.  یکی از دو الگوی اثرات ثابت یا اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شده

روش مناسب، در مورد هر سه الگوی رگرسیونی نهایی مورد استفاده در آزمون از انتخاب 

عدم مفروضات رگرسیون )نیکویی برازش و استقالل خطاها( شامل  ،9-2فرضیه 

( مورد فیشر Fآمارۀ الگو )مناسب بودن  ( وواتسون آمارۀ دوربین)خودهمبستگی خطاها 

نتایج حاكی از  .نشان داده شده است 1 شمارۀهمانطور كه در جدول آزمون قرار گرفت. 

فقط الگوی مربوط به  داریمعنادر هر چهار الگو و  عدم وجود خود همبستگی بین خطاها

های تولیدی غیرعادی توان از هزینهمیباشد. لذا، فقط تولید غیرعادی در هر دو گروه می

تحقیق استفاده  9-2 ۀآزمون فرضیرگرسیونی  الگویبه عنوان متغیر وابسته مناسب برای 

های مزبور به تفکیک شركت الگویجمعی نیز تنها برای آزمون هم ،بعد از اینكرد. 

معادالت برآوردی برای آزمون  نشان دادو بدبین در سال گذشته انجام شد. نتایج  وشبینخ

 الگوینتایج برازش  باشند.جمعی )مانایی( الزم برخوردار میسوم تحقیق از هم ۀفرضی

 است. 6 شمارۀرگرسیونی مورد استفاده برای بررسی روابط یاد شده به شرح جدول 

ها در بینی شركتمشخص است، متغیر خطای پیش 6 شمارۀهمان گونه كه در جدول 

های خوشبین و بدبین( برازش شده )برای شركتی الگو گذشته در هر دو دورۀ مالی

استیودنت( مربوط به این متغیر در  t آمارۀ) سطح معناداریدار است؛ به این صورت كه امعن

 020/0های بدبین معادل ( و برای گروه شركت-110/2) 027/0های خوشبین گروه شركت

دار بودن ضرایب برازش شده برای متغیر مزبور ا( بوده است كه همگی حاكی از معن611/2)

توان از مقایسه ضرایب یباشند. بر این اساس میاد شده میی الگو به لحاظ آماری در هر دو

های خوشبین و گذشته در دو گروه شركت دورۀ مالیها در بینی شركتخطای پیشمتغیر 

 استفاده نمود.  پژوهش 9-2بدبین برای مقاصد آزمون فرضیه 

دورۀ ها در بینی شركتضریب برازش شده برای خطای پیش ،6 شمارۀول جد طبق

در بین و  -131/0و معادل  ومعنادار عددی منفی ،های خوشبینگذشته در بین شركت مالی
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این دو رقم  ۀبا مقایس .بوده است913/0و معادل و معنادار های بدبین عددی مثبت شركت

های خوشبین )با ضریب مدیریت افزایشی سود، در شركت ۀانگیز ،نتیجه گرفتتوان می

این  9-2 ۀفرضی، بنابراین. ( بوده است913/0های بدبین )با ضریب ( بیشتر از شركت-131/0

های خوشبین در مدیریت افزایشی سود در شركت ۀمبنی بر بیشتر بودن انگیز پژوهش

 شود.های بدبین تایید میمقایسه با شركت
 پژوهشرگرسیونی نهایی  الگوینتایج برازش  .6 شمارۀ جدول

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡−1 + 𝛽3𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽4𝐹𝐸𝑖𝑡−1 + 𝜖𝑡  

 های تولیدی غیرعادیمتغیر وابسته: هزینه

 itFE-01< اندبوده خوشبین گذشتهدورۀهایی كه در گروه شركت -الف

 سطح معناداری t آمارۀ ضریب متغیر متغیر

 000/0 311/9 201/0 عرض از مبدأ

 000/0 -212/1 -01/0 اندازه

 333/0 -111/0 011/0 نسبت ارزش دفتری به بازار

 011/0 -716/2 -013/0 هانرخ بازده دارایی

 027/0 -11/2 -131/0 بینی سال گذشتهخطای پیش

 %1/90 ضریب تعیین تعدیل شده %6/12 ضریب تعیین

 itFE-01> اندبدبین بوده گذشتهدورۀهایی كه در گروه شركت -ب

 سطح معناداری t آمارۀ ضریب متغیر متغیر

/0 عرض از مبدأ 113  9/311 000/0 

/0- اندازه 60  -1/901 000/0 

/0 نسبت ارزش دفتری به بازار 700  -2/916 023/0 

/0- هانرخ بازده دارایی 120  -0/3 121/0 

 020/0 2/611 0/913 بینی سال گذشتهخطای پیش

 %1/13 ضریب تعیین تعدیل شده %6/61 ضریب تعیین
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 پیشنهادها گیری ونتیجه

بینی سود با محتوای اخبار واكنش بازار به پیشبیانگر آن است كه  پژوهشاین نتایج 

تر( از تر )منفیبینانه( است، مثبتبدبینانه )خوش دورۀ قبلبینی خوب )بد(، زمانی كه پیش

 پژوهشاین نتایج با نتایج  انه )بدبینانه( است.خوشبین دورۀ قبلبینی حالتی است كه پیش

، همخوانی دارد. (1937جهانخانی و صفاریان )(، 2010، هامل و همکاران )(2019) یانگ

به حفظ  هاآنتمایل بینی سود و ثبات رفتاری مدیران در پیش ها حاكی ازیافتهدیگر 

 توانمی ،(1931ذوالقدر )مهام و  پژوهشبا استناد به  باشد.بینی میشهرت خود در پیش

برای  هاآنتالش  ،را بینیتمایل مدیران خوشبین به حفظ شهرت خود در پیشدلیل 

كیتو و  ،(2019یانگ ) پژوهشاین نتایج با نتایج  گذاران دانست.مدیریت ادراک سرمایه

های تمایل هر دو گروه شركتبیانگر نتایج دیگر د. باشراستا میهم، (2003همکاران )

و بدبین به مدیریت افزایشی سود از طریق تولید غیرعادی و از طریق اقالم تعهدی  خوشبین

مدیریت افزایشی  ۀانگیز ها نشان دادیافته های بدبین است.شركتفقط غیرعادی توسط 

نتایج ، با نتایج این تر است.های خوشبین قویتوسط شركت سود از طریق تولید غیرعادی

نک اگ ،(2001لوبو و ژو )، (1333كازنیک و همکاران )، (2019یانگ ) پژوهشحاصل از 

 .باشدهمسو می(، 2003و همکاران )

ها در خصوص بد شركت با توجه به تأثیر پذیری واكنش بازار به اخبار خوب و

و همچنین مزیت ، هاآنبینی سال قبل بینی سود هر سهم سال آینده از خطای پیشپیش

شود ها پیشنهاد میبه مدیران شركتبینی و پاداش بازار برای مدیران بدبین، بدبینی در پیش

برآورد دقیقی از سود هر سهم سال آینده  ،هاترین روشترین و دقیقبا به كارگیری مناسب

اینکه همچنین با توجه به . بینی را با قدری بدبینی گزارش نمایندو این پیش انجام دهند خود

 گذارانمدیریت ادراک سرمایههایی كه مدیران از طریق آن ممکن است به یکی از راه

ها و شود روشگذاران پیشنهاد می، به سرمایههای تهاجمی استبینیپیش ۀارائ پردازند،ب

گذاری تنها به های سرمایهگیریبینی را بیاموزند و در تصمیمهای نوین پیشتکنیک

كه در  هاییشركتتر های مدیران اتکا نکنند. در نهایت، با توجه به انگیزه قویبینیپیش
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های شود صورتهاد میگذاران پیشن، به سرمایهاندبینی خوشبینانه ارائه كردهپیش دورۀ قبل

ها را با دقت بیشتری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و در این شركت ۀمالی گزارش شد

 تر باشند.ها محتاطگیری در مورد این شركتزمان تصمیم

 پژوهش هایهشود آزمون فرضیپیشنهاد می پژوهشگرانبه با توجه به نتایج این پژوهش 

انجام دهند. ها و مدیریت سود را با استفاده از سایر معیارهای اخبار خوب و بد شركت

بینی، بررسی تمایل مدیران به حفظ یا اصالح شهرت خود در پیششود می همچنین پیشنهاد

و بررسی و مقایسه تمایل مدیران به مدیریت افزایشی سود از طریق انواع مختلف مدیریت 

 انجام شود. هاآنبه تفکیک اخبار خوب و بد  هاآنبینی سال قبل سود با توجه به نوع پیش

به سایر معیارهای اخبار خوب و  بل تعمیمقانتایج این پژوهش است كه به ذكر  الزم

ۀ تر بودن انگیزهای پژوهش حاكی از قوییافتهكه . دیگر اینباشدنمیها بد شركت

خوشبین  گذشتهدورۀتوسط مدیرانی كه در  از طریق تولید غیرعادی مدیریت افزایشی سود

 باشد.نمیهای مدیریت سود قابل تعمیم به سایر روشو این نتایج باشد، اند میبوده
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