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  چکيده
اهميـت ايـن    .  برخـوردار اسـت    يا  ويـژه ها از اهميـت      يگذار  سرمايهسهم در    هر  سود يها  يبين  پيش

هر چه ميزان اين انحـراف کمتـر باشـد،          . بيني به ميزان انحرافي بستگي دارد که با واقعيت دارد          پيش

از جملـه   . بينـي وجـود دارد      منابع مختلفي براي ارائه پيش     .بيني از دقت بيشتري برخوردار است      پيش

تحقيقـات زيـادي بـه      . هاي سـري زمـاني اسـت       بيني توسط مديران و استفاده از مدل        ارئه پيش  ها  آن

  .بيني سود پرداخته است هاي پيش مقايسه دقت روش

ات مـدل گـام   بينـي مبتنـي بـر اطالعـ     هرسهم آتي با پيش    بيني مديران را از سود     ، دقت پيش  وهشپژ

 ۶۳۹ شـامل    ۱۳۸۱ ‐۸۴ شرکت طـي دوره      ۲۷۹هاي   بيني براي اين منظور پيش   . تصادفي مقايسه کند  

هاي ايـن تحقيـق نـشان        يافته. ها مورد بررسي قرار گرفت     مشاهده با استفاده از روش تفاوت ميانگين      

اوت معناداري وجود اساس گام تصادفي تف بيني بر بيني مديران و اشتباه پيش ، بين اشتباه پيش دهد  يم

بينـي مـديران نـسبت بـه       هاي دو مدل بيانگر دقت باالتر پيش       به عالوه مقايسه اختالف ميانگين    . دارد

؛ دهـد  به عالوه نتايج آزمون ساير فرضيات تحقيق نشان مي        . باشد اساس گام تصادفي مي    بيني بر  پيش

، با توجه به اندازه شرکت    بيني   شباشدو دقت پي   بينانه مي  هاي مديران داراي انحراف خوش     بيني پيش

  .باشد ده يا زيان ده بودن شرکت و نوع صنعت متفاوت مي سود

  

بيني  ، اشتباه پيش بيني سود مديران ش، اشتباه پي سودبيني شپي :هاي کليدي واژه

  اساس گام تصادفي، اندازه شرکت بر
  
   :Shahnaz_mashayekh@yahoo.com Email  :    نويسنده مسئول∗
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  مقدمه
کنندگان  هاي مالي است که توجه استفاده اصلي صورت سود يکي از اقالم مهم و

ران، کارکنان گذاران، اعتباردهندگان، مدي سرمايه. ند  هاي مالي را به خود جلب مي صورت

هاي مالي از سود به عنوان  کنندگان صورت استفاده گران، دولت و ديگر ، تحليلشرکت

ارزيابي  ،سود ، سياست پرداختم، اعطاي وايگذار سرمايهمبنايي جهت اتخاذ تصميمات 

  . کنند صميمات مربوط به شرکت استفاده ميتها، محاسبه ماليات و ساير  شرکت

رويدادهاي گذشته شرکت  مبتني برجه سود، نتي اطالعات ارائه شده توسط شرکت و در

 يکي از. باشند ، نيازمند اطالعاتي راجع به آينده شرکت ميگذاران ايهاست اما سرم

، ارائه صرفاً اطالعات تاريخي و جاري توسط واحد تجاري ن موردهاي موجود دراي ديدگاه

هاي مربوط به آينده را انجام  بيني ن بتوانند خود پيشاگذار است البته به نحوي که سرمايه

 مديريت با در دست داشتن منابع و امکانات به انجام ديدگاه ديگر اين است که. دهند

، کارايي بازارهاي مالي ها بيني عمومي اين پيش هاي قابل اعتماد بپردازد و با انتشار بيني پيش

  .را افزايش دهد

رسد زيرا درک قابل  گيري درباره انتخاب بين دو ديدگاه باال مشکل به نظر مي تصميم

 گذاران موجود نيست و تئوري بازار کارا بر ات توسط سرمايهقبولي از نحوه پردازش اطالع

، به نتايج قات مختلفتحقي. ميزان و سرعت تاثير اطالعات مالي بر قيمت سهام تاکيد دارد

اندرکاران مالي براين است  اغلب دست کلي، نظر طور اما به. اند متضادي دراين مورد رسيده

  ]۴[.کند گذاري کمک مي تصميمات سرمايههاي مالي به اتخاذ  بيني که انتشار پيش

  

  اهميت و ضرورت پژوهش

گيري خود را بهبود بخشند و  کند تا فرايند تصميم گذاران کمک مي بيني به سرمايه پيش

گذاري خود  ، منافع آينده سرمايه عالقه دارندها آن.  را کاهش دهندهاي خود خطر تصميم

ت سود نقدي آينده و نيز ارزش سهام خود داوري را برآورد نمايند تا بتوانند درباره درياف

  :گويد بيور مي. کنند

گيـري را    توان بدون اخذ تـصميم انجـام داد ولـي کـوچکترين تـصيم              ا را مي  ه بيني پيش«
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  .»بيني انجام داد توان بدون پيش نمي

 بينـي توسـط مـديران،      بيني سـود هـر سـهم از جملـه پـيش            هاي مختلفي براي پيش    روش

کميـسيون بـورس اوراق بهـادار در        . هاي زمـاني وجـود دارد       استفاده از سري   گران يا  تحليل

هـاي پذيرفتـه شـده در بـورس اجـازه افـشاي             بـراي اولـين بـار بـه شـرکت          ۱۹۷۳ اوايل سال 

در .  چنين اطالعاتي کـرد    ها را ملزم به انتشار     هاي سود را داد و دو سال بعد شرکت         بيني پيش

گـذاران جـزء ناچـار     ، برداشته شد و سرمايهاد مخالفت زي، اين الزام بدليل۱۹۷۶آوريل سال  

، طبـق بنـد چ       بورس اوراق بهادار تهران    ۱۳۸۱ل  در سا . گران مالي اتکا کنند    بودند به تحليل  

بينـي سـود هـر سـهم در          ها را مکلف به ارائه پـيش       ، شرکت  اطالعات نامه افشاي   آيين ۵ماده  

  .پايان هر سه ماه کرد

منبعي که بـه درصـد      . شود بيني مي  ود سبب توجه به دقت در پيش      بيني س  تنوع منابع پيش  

در دنيا . تر خواهد بود ، مطمئنک باشدبيني به واقعيت نزدي  اشتباه کمتري بيانجامد يعني پيش    

هـاي سـري زمـاني يـا         بيني سود توسط مديران با مـدل       تحقيقات زيادي به مقايسه دقت پيش     

اي سـري زمـاني يـا مقايـسه هـر سـه مـدل بـا هـم          ه گران با مدل  بيني سود توسط تحليل    پيش

گران نـسبت بـه      بيني مديران يا تحليل    دهد؛ پيش  نتايج اکثر تحقيقات نشان مي    . پرداخته است 

طـور رسـمي     بـه در کـشور مـا      . تـر اسـت    هـاي سـري زمـاني دقيـق        اسـاس مـدل    بيني بـر   پيش

صـورت    بـه هـا  آنهـاي   بينـي  يا پيش ،بيني سود بپردازند گراني وجود ندارد که به پيش  تحليل

 خـود  كـه  ايـن کننـد يـا    بيني مديران استفاده مي  پيش  از  يا گذاران  سرمايه مدون وجود ندارد،  

بينـي   بنـابراين در ايـن تحقيـق بـا مقايـسه اشـتباه پـيش       . نمايند بيني سود مي راساً اقدام به پيش  

 مـديران مـورد     بينـي سـود    اساس گام تصادفي، ميزان دقت پـيش       بيني بر  مديران و اشتباه پيش   

  .بررسي قرار گرفت
  

  مروري برپيشينه تحقيق

، گران يک از منابع تحليل    بيني سود از هر    تحقيقات زيادي در زمينه دقت و توانايي پيش       

يـک از منـابع اطالعـاتي     سـودمندي هـر  . هاي سري زماني انجام شده است    مديران و يا مدل   
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ترين مطالعـات    يکي از قديمي   .گي دارد  بست ها  آنبيني سود    مذکور به ميزان انحراف از پيش     

، دقـت   ن دو محقـق   ايـ . انجـام شـد   ) ۱۹۶۸( بيني سود توسط کرگ و مالکيـل       در مورد پيش  

 ۵هـاي زمـاني را بـراي         هاي سري  هاي حاصله از مدل    بيني گران با دقت پيش    بيني تحليل  پيش

گـران   تحليل؛ عملکرد   جه گرفتند  سال مقايسه کردند و نتي     ۵گذاري به مدت     شرکت سرمايه 

 ]۱۰[. هاي سري زماني بهتر است نسبت به مدل

 ها آن. بيني سود پرداختند به بررسي دقت پيش )۱۹۷۲( التون و گرابر بعدسال  چهار

.  مقايسه کردند۱۹۶۴‐۱۹۶۶ل دوره  مدل سري زماني در طو۹گران را با  بيني تحليل پيش

بيني سود توسط  سري زماني و پيش، بهترين مدل  ساده، مدل نموهموارهاي نشان داد بررسي

 ]۱۱[. باشد تر مي هاي سري زماني دقيق گران از مدل تحليل

 شرکت بورس ۹۲هر سهم  گران پيرامون سود هاي تحليل بيني پيش )۱۹۷۷(ريچارد 

بيني سود، با  ارزيابي دقت پيش. آوري كرد  جمع۱۹۷۲ ‐۱۹۷۶هاي  نيويورک در طي سال

 درصد و ۱/۲۴گران  بيني تحليل بيني نشان داد، اشتباه نسبي پيش استفاده از اشتباه نسبي پيش

گران بيشتر  بيني تحليل لذا دقت پيش.  درصد است۹/۳۸هاي سري زماني  اشتباه نسبي مدل

  ]۱۲[.باشد مي
  

بيني  اشتباه نسبي پيش   = (   سود واقعي / ( ‐ سود واقعي  شدهبيني سود پيش
  

گران و همچنين هر يک را با  بيني تحليل  با پيشبيني مديران را پيش )۱۹۷۸(روالند 

 تا ۱۹۶۹هاي سال  بيني شواهد حاصله از پيش. هاي سري زماني مقايسه نمود بيني مدل پيش

گران از دقت بيشتري برخوردار است اما  بيني مديران نسبت به تحليل پيش نشان داد؛ ۱۹۷۳

گران در صورتيکه قبل از  حليلبيني ت ، پيشعالوه بر اين.  بااهميت نيستها آنتفاوت 

بيني مديران اعالم  بيني بعد از پيش بيني مديران اعالم شود نسبت به زماني که اين پيش پيش

هاي سري زماني  بيني با مدل مقايسه اين دو پيش. شود، از دقت کمتري برخوردار است

، ران اعالم شودبيني مدي گران هنگامي که قبل از پيش بيني تحليل حاکي از آن بود که پيش



   عوامل موثر بر آنبيني سود توسط مديران و بررسي دقت پيش

  

  

٦٩

 ]۱۳[. هاي سري زماني برتري ندارد بر مدل

گران  هاي سود تحليل بيني هاي سود مديريت را با پيش بيني دقت پيش) ۱۹۸۰(بيکي 

 يها يبين پيشبيني جهت مشخص کردن ميزان دقت  خطاي پيش .مورد مقايسه قرار داد

  :گران از فرمول زير محاسبه شد مديريت و تحليل

يني ب  خطاي پيش = (Êt- Et ) / Et 

 : که در آن

Êt =بيني سود براي دوره زماني  پيشt Et = سود واقعي براي دوره زمانيt  

 ؛داد نشان ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۱ دوره براي شرکت ۱۲۱ از بيني پيش ۱۵۶ بررسي نتايج

. گران از دقت باالتري برخوردار است هاي تحليل بيني هاي مديريت نسبت به پيش بيني پيش

 ]۹[ .است بارزتر ،شود مي منتشر گران تحليل از قبل مديريت يها يبين پيش که زماني يجهنت اين

هاي  گران از سود شرکت هاي تحليل بيني به بررسي دقت پيش )۲۰۰۴(سي و هو  تي

اختالف (گران  بيني سود توسط تحليل براي اين منظور اشتباهات پيش .تايواني پرداختند

 اختالف سود(تصادفي  گام اساس مدل و اشتباهات بر) يني شدهب سود هر سهم واقعي با پيش

 . محاسبه و با يکديگر مقايسه شدند) سهم واقعي اين دوره با دوره قبل هر
 ۱۹۹۱ شرکت تايواني از ژانويه سال ۳۳۱بيني سود هر سهم   پيش۱۱۰۰نتايج حاصل از 

اساس مدل  ها بر بيني  پيشگران از هاي سود تحليل بيني ؛ پيشنشان داد۱۹۹۷تا دسامبر سال 

مدت  هاي کوتاه ، اما اين برتري فقط در دورهتر است دقيق)تصادفي گام(سري زماني ساده 

، بيني نسبت به واقعي عالوه ميزان اين دقت در حالت افزايش سود پيش به. مطرح است

هاي زيان ده و  ، شرکتهاي بزرگتر نسبت به کاهش سود ده و شرکت هاي سود شرکت

 ] ۱۴[ .باشد هاي کوچکتر بيشتر مي شرکت

هاي سري زماني  رفتار سود حسابداري را با استفاده از مدل)۱۳۸۲(نوروش و غالم زاده

ها به عامل زمان بستگي ندارد   نتيجه گرفتند؛ فرايند ايجاد سود شركتها آن. بررسي كردند

  ] ۸[ .باشند اساس ميانگين متحرك مي  بربه عبارتي اكثراً.  تصادفي استو كامالً

 نقدي هاي جريانبيني  در تحقيقي به دنبال مدلي براي پيش) ۱۳۸۲(مدرس و ديانتي 
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 شركت به اين نتيجه رسيدند كه ۴۰ با بررسي ها آن. عملياتي آتي واحدهاي اقتصادي بودند

پذير نيست  بيني جريان نقدي عملياتي با استفاده از جريان نقدي عملياتي تاريخي امكان پيش

البته استفاده . بيني را انجام داد توان تا حدودي اين پيش به كمك سودهاي تاريخي ميبلكه 

بيني كمك  زمان از جريان نقدي عملياتي تاريخي و سود تاريخي به بهبود مدل پيش هم

  نقديهاي جريانهاي جاري تاريخي عالوه بر  ها و بدهي چنين استفاده از دارايي هم. كند مي

بيني را در سطح شركت تا حد زيادي  ، درصد خطاي پيشسود تاريخيعملياتي تاريخي و 

  ]۶[ .دهد كاهش مي

، جزء نقدي و مجموع اقالم  مدل، سود حسابداري۳ يك سال بعد ثقفي و هاشمي

 شركت ۷۱بيني جريان نقدي عملياتي  تعهدي و جزء نقدي و اجزاء تعهدي را براي پيش

بيني جريان نقدي نسبت  ، برتري سود را در پيش نتيجه اين تحقيق.مورد بررسي قرار دادند

 نقدي عملياتي و سود هاي جريانبه عبارت ديگر، بين  .به جريان نقدي تاييد كرد

  ] ۳[ .داري وجود دارد حسابداري و اجزاي آن رابطه معني

بيني بسياري از وقايع مالي محققان را بر آن داشت، به  اهميت سود حسابداري در پيش

داري با سود داشته باشند و به نوعي در  هايي باشند كه ارتباط معني رها و شاخصدنبال متغيي

 ، در راستاي اين هدف)۱۳۸۳(نوروش و مشايخي . بيني آن مورد استفاده قرار گيرند پيش

و سود ) شامل ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده نقدي(به بررسي رابطه ارزش افزوده 

هاي توليدي پذيرفته شده در بورس  حاصل از بررسي شركتنتايج . حسابداري پرداختند

داري بين تغييرات سود   نشان داد، ارتباط معني۱۳۸۱تا  ۱۳۷۵اوراق بهادار از سال 

حسابداري و تغييرات ارزش افزوده اقتصادي وجود دارد اما بين تغييرات سود حسابداري و 

  ]۷[ .اي وجود ندارد تغييرات ارزش افزوده نقدي رابطه

ارزش باشند زيرا  ي شرکت مي در مورد وضعيت آتي، نيازمند اطالعاتگذاران سرمايه

د كه از جانب شركت به سوي ربستگي داتي  آن به جريان سود آسهامجاري شركت و 

 خواستار اطالعاتي در رابطه با برآورد ها آن در نتيجه .سهامداران جريان خواهد يافت

هاي سري زماني  مدل(  سوديبين تلفي براي ارائه پيشهاي مخ روش .باشند هاي آتي مي سود
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ها  بيني چه اهميت دارد دقت اين پيش آن اما. وجود دارد) بيني توسط مديريت يا پيش

  . باشد مي

 ‐بيني بر مبناي روش باکس بيني سود مديران را با پيش دقت پيش )۱۳۸۴(قاسمي 

 شرکت پذيرفته شده در بورس ۴۸  بررسي شواهد حاصله از.جنکيز مورد بررسي قرار داد

بيني مديريت به  نشان داد؛ دقت پيش ۱۳۶۸ ‐۱۳۸۲هاي  اوراق بهادار تهران در طي سال

 ] ۵ [. جنکيز است‐مراتب باالتر از مدل سري زماني باکس

بيني   پيش۱۳۷۳ ‐۱۳۸۳هاي   شرکت سيمان در سال۱۲با بررسي  )۱۳۸۴(ابوالقاسمي 

 بيني سود مديران با هر نتايج مقايسه پيش. ني مقايسه کردسود توسط مديريت را با سري زما

 سري اساس مدل ها بر بيني ها پيش زماني نشان داد؛ در همه شرکت هاي سري يک از مدل

 ميانگين قدر مطلق انحرافات در سطح ر است وت بيني سود توسط مديران دقيق زماني از پيش

 هاي سري ، کاراتر از ساير مدل سادهر اين است که مدل نمو هموارها نشانگ انواع مدل

 ]۱[. باشد زماني مي

هايي را که براي اولين بار  بيني سود هر سهم شرکت دقت پيش )۱۳۸۵(بهراميان 

هايي که در بورس  گردد و شرکت سهامشان در بورس اوراق بهادار عرضه عمومي مي

 تحقيق براي دوره زماني نتايج اين. ، را ارزيابي كرددهند اوراق بهادار افزايش سرمايه مي

بيني و نوسانات  بيني سود با دوره پيش  شرکت نشان داد؛ خطاي پيش۸۱ شامل ۱۳۷۹ ‐۸۱

 شرکت، ، عمرو در مورد ارتباط با اندازه شرکتشاخص کل بورس رابطه مستقيمي دارد 

  ]۲ [.داري ديده نشد ، اظهارنظر حسابرس و طبقه صنعت رابطه معنيدرجه اهرم مالي

، سود آتي را برآورد الً با استفاده از سودهاي تاريخيگذاران معمو  كه سرمايهاز آنجا

اساس گام تصادفي  بيني بر بيني سود مديران و پيش ، در اين پژوهش دو منبع پيشكنند مي

، دهي شرکت د و اثر سوددهي يا زيانشون با هم مقايسه مي)  سري زمانيهاي از روش(

بيني سود  ، اندازه شرکت و نوع صنعت بر دقت پيشبيني پيشبينانه يا بدبينانه بودن  خوش

  .گردد مديران بررسي مي
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  هاي تحقيق فرضيه
با دقت در تحقيقات انجام شده در دنيا و ايران و توجه به بورس اوراق بهادار تهران، 

  :فرضيات زير مطرح شد

  .است تر قبيني سود از طريق مدل سري زماني دقي بيني سود توسط مديران از پيش پيش .۱

  . تر است ها توسط مديريت دقيق بيني سود شرکت در زمان افزايش سود، پيش .۲

  . است تر دقيق ده زيان هاي شرکت به نسبت ده سود هاي شرکت در مديران سود بيني پيش .۳

 .تر است هاي بزرگتر دقيق ها توسط مديران در شرکت بيني سود شرکت پيش .۴

  .ع مختلف تفاوت داردبيني سود توسط مديران در صناي دقت پيش .۵

  

  روش آزمون فرضيات تحقيق

دو  هاي ميانگين تفاوت آزمون از ،پژوهش اين در شده تدوين مسأله به گويي پاسخ براي

سود  بيني پيش اشتباه ميانگين مطلققدر ابتدا ،تحليل و تجزيه اين در .شد دهاستفا مستقل گروه

   :گرديد محاسبه زير شرح به تصادفي گام ساسا بر بيني پيش اشتباه ميانگين مطلققدر و مديران
  

بيني سود توسط مديران  اشتباه پيش = ( EPSi,t – Fik,t )/ ABEPSi,t   
  

  :اجزاي آن شامل موارد زير است 

EPSi,t =  سود هر سهم واقعي گزارش شده براي شرکتi  ام در دورهt  

Fik,t = بيني پيش k ام مديران براي سود هر سهم دورهt  

ABEPSi,t =  ارزش مطلق سود هر سهم واقعي دوره t   
  

بيني سود با مدل گام تصادفي اشتباه پيش  =( EPSi,t – EPSi,t-1)/ ABEPSi,t 
  

  :که در آن

EPSi,t-1 =  سود هر سهم واقعي گزارش شده براي شرکت iدر دورهt-1   

 ۹۵ن  در سطح اطميناtها از آزمون  داري ميان ميانگين سپس، براي بررسي ارتباط معني

دست آمده با رد يا تاييد  هسطح آماره ب. استفاده شد)  درصد۵سطح خطاي (درصد 

  . کند اي تاييد يا رد مي هاي آماري وجود چنين رابطه فرضيه
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اساس مدل گام  بيني بر بيني سود مديران نسبت به پيش منظور تعيين ميزان دقت پيش به

، قدرمطلق ميانگين اشتباه دو مدل با هم مقايسه گرديد و مدلي که قدرمطلق تصادفي

در نهايت ميانگين . تر معرفي شد بيني کمتري داشت به عنوان مدل دقيق ميانگين اشتباه پيش

بينانه مديران  ، انحراف خوش مديران محاسبه شد، مقدار منفي بيانگربيني سود اشتباه پيش

  .کنند  که مديران سود هر سهم را بيش از حد برآورد مياين بدان معني است. است

  

  جامعه آماري و نمونه تحقيق

هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق  محدوده مکاني اين تحقيق شامل شرکت

ابتدا کليه اطالعات شامل فهرست . باشد  مي۱۳۸۴ تا پايان ۱۳۸۱هاي  بهادار تهران طي سال

تهران در دوره مذکور را از اطالعات  رس اوراق بهادارشده در بو هاي پذيرفته شرکت

در .  شرکت دريافت شد۴۱۰ کيميا سهم شامل يگذار سرمايهبورس و اطالعات شرکت 

هايي که حائز  هايي اعمال شد و شرکت ، محدوديترحله بعد براي همگن کردن اطالعاتم

  :، جزء جامعه آماري تحقيق قرار گرفتندشرايط ذيل بودند

  ختمها آن، دوره مالي ۸۴ تا ۸۱هاي   شده در بورس اوراق بهادار و فعال بين سالپذيرفته

 ها  ، هلدينگ و بانکگذاري هاي سرمايه  شرکت و قرار نگرفتن در گروه۲۹/۱۲به 

پذيري نتايج تحقيـق و      براي باال رفتن تعميم   .  شرکت رسيد  ۲۷۹بنابراين جامعه تحقيق به     

  . امعه مورد بررسي قرار گرفت، کل جبه علت محدود بودن جامعه
  

  نتايج آزمون فرضيات تحقيق
براي آزمون فرضيه اول ابتدا نرمال بودن اطالعات آزمون شد و جهت از بين بردن 

به اين ترتيب که به جاي استفاده از اطالعات . پراکندگي از روش تبديل متغير استفاده شد

هاي  اساس مدل گام تصادفي در تحليل بيني بر بيني سود مديران و اشتباه پيش اشتباه پيش

  .آماري لگاريتم طبيعي آن را وارد مدل شد
  

  آزمون فرضيه اول
بيني سود از طريق مدل سري  ها توسط مديران از پيش بيني سود شرکت پيش: فرضيه اول

  .تر است دقيق) گام تصادفي(زماني 
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   مقدار آماره بدست آمده براي آزمون فرضيه اول:)۱(نگاره 

  

، ۰۵/۰ معادل صـفر و کـوچکتر از   tداري بدست آمده براي آماره     با توجه به سطح معني    

داري بـين    ، تفـاوت معنـي    توان گفت  درصد مي  ۹۵گردد و با اطمينان      ي قبول مي  فرضيه اصل 

  .اساس مدل گام تصادفي وجود دارد بيني بر بيني سود مديران و پيش مدل پيش

بينـي مـديران کمتـر از مـدل گـام            ، اشتباه پيش  )۲(ندرج در نگاره    با توجه به اطالعات م    

اسـاس مـدل گـام       بينـي بـر    مـديران از پـيش    تصادفي است و در نتيجه پيش بيني سود توسط          

  .تر است تصادفي دقيق

هاي مورد بررسي به صورت جداگانه نيز انجـام شـده و             آزمون فوق براي تک تک سال     

درصـد تفـاوت     ۹۵ با اطمينان    ۸۳ و   ۸۱هاي   در سال . نشان داده شده است    )۳(نتايج در نگاره  

اساس گـام تـصادفي وجـود دارد         ي بر بين بيني سود توسط مديران و پيش      داري بين پيش   معني

هـا اشـتباه     عـالوه در تمـام سـال       بـه .  صادق اسـت   ۸۴ و   ۸۲اما عکس اين مسأله در سال هاي        

بينـي   اساس گام تصادفي و در نتيجه دقـت پـيش          بيني بر  بيني مديران کمتر از اشتباه پيش      پيش

  .اساس گام تصادفي بيشتر است بيني بر سود مديران از پيش

  

  بيني سود مديران و مدل گام تصادفي  آزمون دقت پيش:)٢(نگاره 

 سال Sig. (2-tailed) t ف ميانگيناختال

۱۵۰۱۱/۰‐ ۰۰۳/۰ ۰۱۷/۳‐ ۱۳۸۱ 
۳۴۳۵۸/۰‐ ۰۸۷/۰ ۷۲۳/۱‐ ۱۳۸۲ 
۰۹۵/۴‐ ۰۰۰/۰ ۰۹۵/۴‐ ۱۳۸۳ 
۱۴۶۱۶/۰‐ ۰۶۹/۰ ۸۲۹/۱‐ ۱۳۸۴ 
 کل ‐۴۱۱/۵ ۰۰۰/۰ ‐۲۳۰۱۴/۰

 ميانگين
اساس مدل اشتباه بر

 گام تصادفي
بيني اشتباه پيش
 مديران

 سال تعداد مشاهدات

٠/٢٧١٠ ٠/٣٥٤٧ ۱۴۲ ۱۳۸۱ 
٠/٣٠٩٦ ٠/٣٥٩٧ ۱۶۴ ۱۳۸۲ 
٠/٢٩٦٢ ٠/٤١٧٦ ۱۷۰ ۱۳۸۳ 
٠/٣٢٦٦ ٠/٣٧٨٠ ۱۶۳ ۱۳۸۴ 
 کل ۶۳۹ ٠/٣٠١٩ ٠/٣٨٠١
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  .هاي متفاوت در نمودار زير آمده است بيني سود در سال ت پيشوند دقر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روند ساالنه دقت پيش بيني : ) ١(نمودار 
  

  آزمون فرضيه دوم
تـر   هـا توسـط مـديريت دقيـق       بيني سود شـرکت    ، پيش در زمان افزايش سود   : فرضيه دوم 

  .است

بـر حـسب ايـن کـه        . ه باشـد  بينانـه يـا بدبينانـ      تواند خوش  برآورد مديران از سود آتي مي     

اند، جامعه آمـاري بـه دو گـروه          مديران سود را بيش از واقع و يا کمتر از واقع برآورد کرده            

) ۳(مطـابق نگـاره شـماره       . نرمـال شـد    تقسيم شد و سپس اطالعات هر گروه با تبديل متغيير         

اهش  صفر و در حالت کـ  در حالت افزايش سودtداري بدست آمده براي آماره      سطح معني 

تـوان   درصد مـي ۹۵لذا با اطمينان . باشد  مي۵۰/۰باشد که هر دو کوچکتر از   مي ۰۳۲/۰سود  

اسـاس مـدل گـام       بينـي بـر    بيني سود مديران و پـيش      داري بين مدل پيش    ، تفاوت معني  گفت

  .تصادفي در هر دو حالت وجود دارد

  

  بيني سود مديران و مدل گام تصادفي براي  آزمون دقت پيش: )٣(نگاره

  افزايش و کاهش سود

Sig. 
(2-tailed) ميانگين 

 
اشتباه بر اساس مدل

 گام تصادفي
اشتباه پيش بيني

 مديران

تعداد 
  مشاهدات

ماهيت تغيير 
 سود

٠٠٠/٠  ٢٢٩٣/٠ ٠/٣٢١٦  افزايش سود ٣٣٢ 
٠٣٢/٠  کاهش سود ٢٦٦ ٠/٣٢٦٥ ٠/٣٨١٤ 

جدول 1-4- نمودار روند ساالنه دقت پيش بينی سود 
مديران
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بينـي سـود     اس دو روش، پـيش    اسـ  بيني بر  دست آمده از اشتباه پيش     هبا توجه به ميانگين ب    

اساس مدل گام تصادفي در حالت افزايش و هم کـاهش سـود              بيني بر  توسط مديران از پيش   

بيني سـود مـديران کمتـر و دقـت           ، اشتباه پيش   در حالت افزايش سود    عالوه به .تر است  دقيق

  .بيني باالتر است پيش

  

  آزمون فرضيه سوم
هـاي   ده نسبت به شرکت    هاي سود   شرکت بيني سود توسط مديران در     پيش: فرضيه سوم 

  .تر است زيان ده دقيق

بـراي  . ده با زيان ده متفـاوت باشـد        هاي سود  بيني مديران در شرکت    رسد پيش  نظر مي  به

، بـه دو گـروه      ندا  در پايان سال سود يا زيان داشته       كه  ايناين منظور، جامعه آماري بر حسب       

 مـشاهده   ۶۲۱لذا تعداد کل مشاهدات بـه        .يدندهاي هر گروه نرمال گرد     تقسيم شدند و داده   

  . رسيد

ايـن   بيـانگر ) ۴(اسـاس مـشاهدات منـدرج در نگـاره           نتيجه آزمون فرضيه سوم تحقيق بر     

بيني  بيني سود مديران و پيش     داري بين مدل پيش    تفاوت معني  درصد   ۹۵است که با اطمينان     

هاي  اما اين مسأله در شرکت. ده وجود دارد هاي سود اساس مدل گام تصادفي در شرکت    بر

بينـي سـود مـديران از     ده اشـتباه پـيش   هاي سود همچنين در شرکت . کند زيان ده صدق نمي   

 هـاي سـود    ها در شرکت   اختالف ميانگين . اساس گام تصادفي کمتر است     بيني بر  اشتباه پيش 

 سـود  بينـي  هاي زيان ده است و اين امر بيانگر اين موضوع است که پيش      ده کمتر از شرکت   

  .تر است اساس گام تصادفي دقيق  ربيني ب ده از پيش هاي سود مديران در شرکت

  

  بيني سود مديران و مدل گام تصادفي براي آزمون دقت پيش: )٤(نگاره

   و زيان دهدههاي سود  شرکت

  

 ميانگين
Sig. 

(2-tailed) اساس مدل  اشتباه بر
 گام تصادفي

بينيباه پيشاشت
 مديران

تعداد 
 مشاهدات

سود ده يا 
 زيان ده

٠٠٠/٠  ده سود ٥٧٠ ٠/٢٢٩٣ ٠/٣٢١٦ 
٥٨٢/٠  زيان ده  ٥١ ٠/٣٢٦٥ ٠/٣٨١٤ 
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  آزمون فرضيه چهارم
  .تر است هاي بزرگتر دقيق بيني سود مديران در شرکت پيش: فرضيه چهارم

هـاي   ، ابتدا انـدازه شـرکت     ي سود مديران  بين براي آزمون اثر اندازه شرکت بر دقت پيش       

سـپس  . آماري بر حسب ارزش روز سهام ضربدر تعداد سـهام شـرکت محاسـبه شـد               جامعه  

 .حسب چارک به چهار گروه تقسيم شد و اطالعات هـر گـروه نرمـال گرديـد                 ها بر  شرکت

 درصـد تفـاوت     ۹۵در سـطح اطمينـان       .کنـد  ، بيـان مـي    نتيجه آزمون فرضيه چهـارم تحقيـق      

هـاي   اسـاس گـام تـصادفي در شـرکت     ربينـي بـ   بيني سود مديران و پيش     داري بين پيش   معني

  .  کوچک و بزرگ وجود ندارد

بينـي   با توجه به اطالعات بدست آمده و مندرج در نگـاره در همـه طبقـات اشـتباه پـيش       

بينـي   اساس گـام تـصادفي کمتـر اسـت و در نتيجـه دقـت پـيش          بيني بر  مديران از اشتباه پيش   

  .مديريت بيشتر از مدل گام تصادفي است
  

  

  بيني سود مديران و مدل گام تصادفي براي اندازه شرکت آزمون دقت پيش: )٥( نگاره

  

  

گردد و شواهد حاکي از آن       بيني مديران در طبقات مختلف با هم مقايسه مي         اشتباه پيش 

هاي بزرگ،   هاي کوچک، بيشترين مقدار و در شرکت       بيني در شرکت   است که اشتباه پيش   

بينـي    اندازه شرکت، دقت پيش    اين مسأله مبين اين است که با افزايش       . کمترين مقدار است  

 مـديران در    بينـي سـود    رابطه بـين انـدازه شـرکت و دقـت پـيش           . شود سود مديران بيشتر مي   

  .نمودار زير آمده است

  

 ميانگين
Sig. 

(2-tailed) اساس مدل اشتباه بر 
 گام تصادفي

بينياشتباه پيش
 مديران

تعداد 
 مشاهدات

 اندازه شرکت

 )نيکوچکتر (۱ ١٤٦ ٠/٣٨١٢ ٠/٤٣٦٣ ۱۵۳/۰
۰۴۵/۰ ٠/٣٠٠٤ ٠/٣٥٧١ ۱۴۶  ٢ 
٠/٢٧٢٤ ٠/٣٧٠٩ ٠٠١/٠ ۱۴۶  ٣ 
 )بزرگترين (۴  ۱۴۶ ٠/٢٤٤٩ ٠/٢٦٩٦ ٢٧١/٠
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 رابطه اندازه شركت و دقت پيش بيني سود مديران): ۲(نمودار 
  

  آزمون فرضيه پنجم
  .ختلف تفاوت داردبيني سود مديران در صنايع م دقت پيش: فرضيه پنجم

، جامعـه آمـاري بـر حـسب         بيني سود در صنايع مختلـف      براي مشخص کردن دقت پيش    

  . بندي شد و اطالعات در هر صنعت نرمال شد صنعت مربوطه طبقه

داري   درصد تفـاوت معنـي  ۹۵؛ در سطح اطمينان دهد يج آزمون فرضيه پنجم نشان مي  نتا

سـاخت محـصوالت    تصادفي در صـنايع     اس گام   اس بيني بر  بيني سود مديران و پيش     بين پيش 

 و سـاير صـنايع      سـاخت فلـزات اساسـي      و   فلـزي  ساخت ساير محصوالت کاني غيـر     ،  غذايي

  . وجود دارد

اسـاس گـام     بينـي بـر    بيني سود مـديران بـا اشـتباه پـيش          در گام بعدي ميانگين اشتباه پيش     

 دو مـدل ديـده      ي بـين  دار در صنايعي که تفاوت معني    . تصادفي صنايع ذکر شده مقايسه شد     

اساس گام تصادفي کمتـر و در   بيني بر بيني سود مديران از اشتباه پيش  اشتباه پيش  شده است، 

  .باشد مي بيني سود مديران در صنايع مذکور بيشتر نتيجه دقت پيش

  

نمودار2-4- رابطه اندازه شرکت و دقت پيش بينی سود 
مديران
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  بيني سود مديران و مدل گام تصادفي در صنايع مختلف آزمون دقت پيش: )٦( نگاره

  

بيني سود صـنايع   ، اشتباه پيش  بيني سود مديران در صنايع مختلف      براي مقايسه دقت پيش   

  :  نشان داده شده است) ۳ (با هم مقايسه شده و نتايج آن در نمودار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   دقت پيش بيني سود مديران در صنايع مختلف:)۳( نمودار

 ميانگين
Sig.  

(2-tailed)  اشتباه بر اساس
 مدل گام تصادفي

بيني  اشتباه پيش

 مديران

تعداد 
 مشاهدات

 طبقه صنعت

  ساخت محصوالت غذايي  ۵۴ ٣٣٥٢/٠ ٥٥٣٢/٠ ٠٠٣/٠

٢٥٧٨/٠ ٣٠٩٠/٠ ٠٥٣/٠ ۱۴۵  
ساخت مواد و محصوالت 

 شيميايي

٢٦٧٠/٠ ٣٦٩٣/٠ ٠٠١/٠ ۱۰۱  
ساخت ساير محصوالت 

  فلزي کاني غير

  ساخت فلزات اساسي  ۵۰ ٣٧٧٨/٠ ٥١٣٩/٠ ٠٣٣/٠

  ساخت ماشين آالت  ۶۵ ٣٥٣٦/٠ ٣٥٢٧/٠ ٩٨٨/٠

  وسايل نقليه موتوري  ۶۸ ٢٢٩٩/٠ ٢٩٠٧/٠ ٠٩٠/٠

  ساير  ۱۶۶ ٣٣٤٠/٠ ٤٠٦٠/٠ ٠١٥/٠

نمودار3-4- دقت پيش بينی سود مديران در صنايع مختلف
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  گيري نتيجه
اساس مدل گـام     بيني بر  بيني سود توسط مديران با دقت پيش       در اين پژوهش، دقت پيش    

بينـي دو روش بيـانگر       مقايسه اخـتالف ميـانگين اشـتباهات پـيش        . تصادفي با هم مقايسه شد    

تـر   رسد مـديريت بـا آگـاهي بيـشتر و بـه موقـع              نظر مي  به. بيني مديريت بود   دقت بيشتر پيش  

دگان خـارجي ترسـيم     نـ کن تواند دورنماي آتي شـرکت را بـراي اسـتفاده          ، بهتر مي  اطالعات

کند، انحراف بين سـود      ، مديران سعي مي   کنندگان از طرفي براي جذب اعتماد استفاده     . کند

  . را کاهش دهندبيني شده واقعي و پيش

، نتـايج نـشان داد    . بررسـي قـرار گرفـت     بيني مورد    همچنين اثر چهار عامل بر دقت پيش      

. بيني بيشتري نسبت به حالت کاهش سود دارند        ها در حالت افزايش سود دقت پيش       شرکت

همچنـين  . دهد بينانه رخ مي   يعني اظهارنظر بدبينانه با اشتباه کمتري نسبت به اظهارنظر خوش         

. هاي زيـان ده کمتـر اسـت        ده نسبت به شرکت    هاي سود  بيني مديران در شرکت    ه پيش اشتبا

ده به راحتي به بيان عملکرد آتي        هاي سود  اين امر شايد بدان علت باشد که مديران شرکت        

ده  هـاي زيـان    در مقابل شـرکت   .  به واقعيت نزديک است     تقريباً ها  آنبيني   پردازند و پيش   مي

کننـد و در نتتيجـه انحـراف          آينـده را ترسـيم مـي       يبينـ  ان بـا خـوش    گذار براي جلب سرمايه  

عالوه اندازه شـرکت عامـل مـوثري در دقـت          به. ها باالست  بيني مديران در اين شرکت     پيش

رسـد   زيرا بـه نظـر مـي   . يابد بيني افزايش مي   بيني سود است و افزايش اندازه، دقت پيش        پيش

بيني در صـنايع مختلـف        در نهايت دقت پيش    .تري دارند  ، اطالعات غني  هاي بزرگتر  شرکت

  . مورد بررسي قرار گرفت و در بين صنايع تفاوت ديده شد

  

  پيشنهادات
توانـد در تحقيقـات آتـي بـه عنـوان       به نظر محقق هر يـک از مـوارد مطروحـه ذيـل مـي       

  :موضوعات پيشنهادي جهت پژوهش مد نظر قرار گيرد

  يريتبيني سود توسط مد بررسي معيارهاي دقت پيش .۱

مــشمول (هــاي تحــت نظــارت دولــت  بينــي ســود هــر ســهم از شــرکت دقــت پــيش .۲

 و آزاد) گذاري قيمت
 بر دقت سود هر سهم ) ۷۹از ابتداي سال (بيني  تاثير الزام به حسابرس اطالعات پيش .۳
  بيني سود هر سهم توسط مديران با سود تقسيمي  مقايسه دقت پيش .۴

  .رابطه پيش بيني سود مديران با مديريت سود .۵
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