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  فصلنامه علمی پژوهشی حسابداري مدیریت

 1392 بهار/ شانزدهمشماره  /  ششمسال 

  

  

  

  

  هاي حاکمیت شرکتی برکیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت  تأثیر ویژگی

  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت

  

 
  1مهدويغالمحسین   

  2سید مجتبی حسینی    

  3زهره رئیسی

  

   چکیده

پژوهش . بینی شده و اثر آن بر تصمیم هاي اقتصادي سرمایه گذاران از اهمیت زیادي برخوردار است پیش سود

در . بسیاري درباره کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت و شناسایی عوامل موثر بر آن انجام شده است هاي

. اثر ویژگی هاي حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت بررسی شده استاین پژوهش 

از متغیرهاي ویژگی هاي هیئت مدیره، سهامداران نهادي و کمیته حسابرسی براي ارزیابی حاکمیت شرکتی استفاده 

قت و سوگیري مدیریت در سود براي اندازه گیري متغیر کیفیت سود پیش بینی شده نیز از دو متغیر د. شده است

شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  100نمونه آماري پژوهش را تعداد . ، استفاده شده است1پیش بینی شده

نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهاي حاکمیت . تشکیل می دهند 1388تا  1384تهران در طی سال هاي 

به وسیله مدیریت شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  شده شرکتی تأثیري بر کیفیت سود پیش بینی

  .تهران ندارد

  

 بینی شده بینی شده به وسیله مدیریت، دقت سود پیش حاکمیت شرکتی، کیفیت سود پیش :هاي کلیدي واژه

  .مدیریت، سوگیري مدیریت در پیش بینی سود

  

                                         
   ghmahdavi@rose.shirazu.ac.ir، )مکاتبات مسئول(دانشیار حسابداري دانشگاه شیراز و حسابدار رسمی،   -1

  smojhoseini@gmail.comمربی، دانشکده مدیریت و حسابداري، دانشگاه پیام نور،   -2

 zraiessi@yahoo.comآموزشکده فنی و حرفه اي سما، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شیراز، شیراز، ایران،  -3
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  مقدمه -1

سود حسابداري یکی از مهمترین شاخص هایی 

استفاده کنندگان از صورت هاي  است که به وسیله

مالی براي مقاصد مختلفی مانند ارزش گذاري سهام، 

بکار ... ارزیابی عملکرد مدیریت، تخصیص منابع و 

بنابراین . شودگرفته شده و به آن توجه زیادي می

تخصیص بهینه منابع در بازارها کامال به این بستگی 

دارد که سود حسابداري گزارش شده از کیفیت 

جا مطرح سوالی که در این. ناسبی برخوردار باشدم

شود این است که با وجود مشکالت نمایندگی از می

قبیل نبود تقارن اطالعاتی و خطر اخالقی، سهامداران 

توانند از کیفیت سود گذاري چگونه میو مراجع قانون

ارائه شده به وسیله مدیران و به طور کلی کیفیت 

شوند؟ این مهم پس از گزارشگري مالی مطمئن 

رسوایی هاي مالی اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار 

گرفته و در نتیجه آن، مراجع قانون گذاري بورس 

هاي کشورهاي مختلف جهان دست به اقدام هاي 

یکی از این اقدام ها، اصالح . زده اند مختلفی

جلیس و همکاران، (حاکمیت شرکت ها است 

یت شرکتی با کاهش سازوکارهاي هاي حاکم). 1998

مشکالت نمایندگی، می توانند فرصت هاي مدیریت 

سود را کاهش داده و در نتیجه کیفیت سود را افزایش 

بنابراین یکی از ). 1385مشایخ و اسماعیلی، (دهند 

راهکارهاي عملیاتی براي کاهش مشکالت نمایندگی 

-نامهو به دنبال آن افزایش کیفیت سود، تدوین آیین

براي اعمال حاکمیت شرکتی مناسب  هاي مناسب

  .است

در ایران نیز در سال هاي اخیر با هدف بهبود 

کیفیت گزارشگري مالی، آیین نامه نظام حاکمیت 

. شرکتی تصویب شده و رعایت آن الزامی شده است

حال سوال این است که آیا رعایت این آیین نامه 

توسط شرکت ها، باعث بهبود کیفیت گزارشگري 

ه ویژه کیفیت سود حسابداري می شود؟ این مالی و ب

سوالی است که پاسخ به آن می تواند باعث بهبود 

در این . تخصیص منابع در بازار بورس تهران شود

مقري زاده، اسماعیل)1385(مشایخ و اسماعیلی  زمینه،

، نیکومرام و محمدزاده سالطه )1389(و همکاران 

مهرانی و و ) 1389(، مشایخی و محمدآبادي )1389(

البته، در . اندانجام داده هاییپژوهش) 1390(صفرزاده 

از کیفیت سود به عنوان معیاري  هاي این پژوهشهمه

شده و اثر براي کیفیت گزارشگري مالی استفاده

سازوکارهاي حاکمیت شرکتی بر آن بررسی شده 

  .         ً                نیز بعضا  متناقض بوده است است که نتایج حاصل

نیز، با توجـه بـه اهمیـت     حاضر هر چند پژوهش

موضوع، در پی یافتن پاسخی براي پرسش باال اسـت  

اسـتفاده از کیفیـت    هاي قبلیاما آن تفاوت با پژوهش

سود پیش بینی شده بـه وسـیله مـدیریت، بـه عنـوان      

معیاري براي کیفیت گزارشگري مالی، به جاي کیفیت 

ي کارمانو و هاپژوهشسود است و از این نظر مشابه 

و نورواتی و ) 2006(، چین و همکاران )2005(ز وافی

بنابراین، هـدف اصـلی ایـن    . است) 2010(همکاران 

پژوهش بررسی این مسئله است که آیا کاربرد سـاز و  

کارهاي حاکمیت شرکتی مانند ویژگـی هـاي هیئـت    

مدیره، سهامداران نهادي و کیفیت حسابرسی در یـک  

. ته باشـد می تواند تاثیري بر کیفیت افشا داشـ  شرکت

ــه وســیله دقــت و   ــژوهش کیفیــت افشــا ب در ایــن پ

سوگیري در سود پیش بینی شده به وسـیله مـدیریت   

از دیگـر هـدف هـاي ایـن     . اندازه گیـري مـی شـود   

  :پژوهش،  می توان به موارد زیر اشاره کرد

  کمک به سرمایه گذاران در ارائه ابزاري براي

تشخیص قابلیت اتکا سودهاي پیش بینی شده 

 .یله مدیریتبه وس

  تعیین ویژگی هایی از شرکت که می تواند بر

صحت سودهاي پیش بینی شده به وسیله 

 . مدیریت اثر داشته باشد
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  پژوهش پیشینهمبانی نظري و  -2

  کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت

سود حسابداري یکی از مهم ترین اطالعاتی است 

صـورتی   که در صورت هاي مالی افشا می شود و در

که صحیح باشد باعث افزایش کیفیت و شفافیت افشا 

در واقـع، سـود   . در صورت هاي مـالی خواهـد شـد   

حسابداري از معیارهایی است که همـواره در تصـمیم   

شاید بتوان . گیري سرمایه گذاران کاربرد فراوانی دارد

مهم ترین عامل تاثیرگذار بر قیمت سـهام را در پـیش   

مهـم تـرین منبـع    . کـرد  بینی سود هر سـهم جسـتجو  

اطالعاتی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، پیش بینـی  

هاي سود ارائه شده به وسیله آن ها در فواصل زمـانی  

؛ علوي طبـري  1389ملکیان و احمدپور، (معین است 

  ).1997؛ و  باگینسکی و هسل، 1385و جلیلی، 

ــا درك اهمیــت ایــن   ــز ب بــورس اوراق بهــادار نی

را نه تنها ملـزم بـه افشـاي کامـل     موضوع، شرکت ها 

سود کرده بلکه شرکت ها باید سود دوره هاي آینـده  

بایـد توجـه داشـت کـه     . را نیز پیش بینی و افشا کنند

وجود خطا در سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت 

  .امري اجتناب ناپذیر است

ماننـد چـن و همکـاران،    (پژوهش هاي متعـددي  

در ) 2005و وافیـز،   ؛ و کـارمنو 1997؛ جـاگی،  1996

زمینه تبیین عوامل موثر بر دقت پیش بینی سود انجـام  

متغیرهاي مورد مطالعه در این پژوهش هـا  . شده است

از تنوع قابل مالحظه اي برخور دارند که می توان آن 

ها را به دو طبقه متغیرهـاي مـالی و غیرمـالی تقسـیم     

کرد، از جمله اندازه شرکت، عمـر، دوره پـیش بینـی،    

. اهرم مالی، دفعات تجدید نظر و گـزارش حسـابرس  

بنابراین در این پژوهش نیـز از ایـن متغیرهـا اسـتفاده     

  . شده است

در ایران نیز پژوهش هاي مختلفی درباره دقت 

سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت انجام شده 

عوامل مؤثر بر دقت ) 1389(ملکیان و همکاران . است

له شرکت ها را با انتخاب سود پیش بینی شده به وسی

 1382شرکت طی سال هاي  58نمونه اي متشکل از 

 بیانگر نتایج پژوهش آنان. بررسی کردند 1385تا 

عمر  اهرم مالی و پیش بینی، بین دوره منفی رابطه

همچنین، . است دقت سود پیش بینی شده، با شرکت

گزارش حسابرس  بین رابطه نتایج این پژوهش وجود

سایر  در. کند می تأیید ش بینی شده راپی و دقت سود

با  بررسی شده متغیرهاي بین معناداري رابطه موارد

 پیش بینی شده به وسیله مدیریت، یافت سود دقت

دقت پیش بینی سود هر سهم ) 1385(بهرامیان  .نشد

شرکت هایی را بررسی کرد که سهامشان براي اولین 

نشان نتایج پژوهش وي . بار در بورس عرضه می شود

داد که خطاي پیش بینی سود با دوره پیش بینی و 

نوسان هاي شاخص کل بورس رابطه مستقیم دارد و 

در مورد ارتباط با اندازه شرکت، عمر شرکت، درجه 

اهرم مالی، اظهار نظر حسابرسی و طبقه صنعت رابطه 

 پیش دقت )1377(مقدم  خالقی. معناداري دیده نشد

بورس اوراق  به ودسود شرکت هاي جدیدالور بینی

 قرار مورد بررسی را آن بر مؤثر عوامل تهران و بهادار

 شرکت، عمر متغیرهایی همچون اندازه وي. داد

مطالعه  مورد را مالی اهرم درجه و سهام شرکت، قیمت

 و دقت بین تغییرات قیمت سهام که دریافت و داد قرار

 بینی پیش دقت بین و معکوس رابطه بینی سود پیش

جدیدالورود به بورس  هاي شرکت اندازهو  سود

  .دارد وجود مستقیم تهران رابطه اوراق بهادار

  

  حاکمیت شرکتی

یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادي 

است که در برگیرنده ) نظام راهبري(حاکمیت شرکتی 

مجموعه اي از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت 

. ذینفع استمدیره، سهامداران و سایر گروه هاي 

می کند که از  حاکمیت شرکتی ساختاري را فراهم

طریق آن هدف هاي بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به 
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همچنین، . می شود هدفها و نظارت بر عملکرد تعیین

انگیزه الزم براي تحقق هدف هاي بنگاه را در 

  مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم 

، شرکت ها منابع را با اثر به این ترتیب. می کند

). 1385مکرمی، (بخشی بیشتري به کار  می گیرند 

وجود نظام حاکمیت شرکتی مناسب می تواند شرکت 

ها را در جلب اعتماد سرمایه گذاران و تشویق آن ها 

به سرمایه گذاري کمک کند و اجراي این اصول در 

سطح شرکت طبق پژوهش هاي تجربی انجام شده 

ملکرد مالی و افزایش ارزش شرکت می باعث بهبود ع

  ). 2006بلک و همکاران، (شود 

وجود مشکل نمایندگی و تمایل مدیران به اعمال 

مدیریت سود و سوءاستفاده از آن و در نتیجه ارائه 

، نه )افشا نادرست(اطالعات نادرست به سهامداران 

تنها در سطح خرد باعث زیان سهامداران شده بلکه 

عث آسیب جدي به اعتماد در سطح کالن با

سهامداران شده و آن ها را  از  بازار بورس فراري 

این امر در ). 2005کیسی و همکاران، (خواهد داد 

نهایت تبعات اقتصادي وخیمی براي کشورها به دنبال 

بنابراین، کشورهاي مختلف از طریق . خواهد داشت

بکارگیري قوانین و آیین نامه هاي مختلفی از جمله 

  . یت شرکتی به دنبال بهبود کیفیت افشا هستندحاکم

با بررسی اثر تعدادي از ) 2005(کارمانو و وافیز 

معیارهاي حاکمیت شرکتی مانند ویژگی هاي هیئت 

مدیره و کمیته حسابرسی به این نتیجه رسیدند که 

حاکمیت شرکتی موثر باعث بهبود کیفیت افشا می 

بینی شده  آنان در پژوهش خود معیار سود پیش. شود

به وسیله مدیریت را به عنوان نماینده کیفیت افشا در 

شرکت برتر مجله  275نظرگرفته و نمونه اي از 

 2000تا  1995فورچن در آمریکا، بین سال هاي 

در ) 2006(بیکز و براون . مورد بررسی قرار دادند

استرالیا، رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و 

شامل دقت، یک معیارهاي مختلف کیفیت افشا 

سونگري و سطح ناسازگاري در تحلیل هاي پیش 

نتایج پژوهش . بینی سود  را مورد بررسی قرار دادند

آنان نشان دادکه افشا به وسیله شرکت هایی که 

. حاکمیت شرکتی خوب دارند، آگاهی بخش تر است

نشان داد که ) 2006(نتایج مطالعه چنگ و کورتنی 

بهتر هستند سطح  شرکت هایی که داراي حاکمیت

در . افشاء اختیاري آن ها نیز بیشتر خواهد بود

پژوهش آنان معیار حاکمیت شرکتی میزان درصد 

مدیران غیرموظف در هیئت مدیره در نظر گرفته شده 

بیان می کند که وجود ) 1996(همچنین، بیزلی . بود

مدیران غیرموظف در هیئت مدیره، نظارت و کنترل بر 

  . ود می بخشدافشا مالی را بهب

    

هاي  بینی شده به وسیله مدیریت و ویژگی سود پیش

  هیئت مدیره

هیئت مدیره یکی از معیار هاي کلیدي براي تحت 

و فاما و  1980فاما، (نظم درآوردن مدیران است 

اگرچه توانایی هیئت مدیره به عنوان ). 1983جنسن، 

معیاري موثر براي کنترل مدیران، به میزان زیادي به 

اختار هیئت مدیره بستگی دارد اما پژوهش هاي س

گذشته نشان داده که سه ویژگی از هیئت مدیره می 

توانند بر کارایی و اثربخشی کنترل هاي انجام شده به 

): 2009ام نیف، (وسیله هیئت مدیره اثر داشته باشند 

اندازه هیئت مدیره، ترکیب هیئت مدیره و ساختار 

قش مدیرعامل و رییس تفکیک ن(رهبري هیئت مدیره 

  ).هیئت مدیره

  

  اندازه هیئت مدیره

نتایج پژوهش هاي انجام شده درباره اندازه هیئت 

مدیره و میزان تأثیر آن بر اثربخشی عملکرد هیئت 

می دهد که اندازه هیئت مدیره نباید زیاد  مدیره نشان

و ابوت و همکاران،  1993مانند جنسن، (بزرگ باشد 

در واقع، آن ها به این نتیجه رسیدند که رشد ). 2004
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اندازه هیئت مدیره باعث کاهش عملکرد موثر آن شده 

و مدیر عامل نیز راحت تر می تواند از قدرت خود 

را تحت کنترل خود سوء استفاده کرده و هیئت مدیره 

، زمانی که تعداد )1993( به اعتقاد جنسن. درآورد

اعضاي هیئت مدیره از هفت یا هشت نفر تجاوز کند، 

بیزلی . آن ها کمتر به صورت موثر عمل می کنند

رابطه بین تقلب و اندازه هیئت مدیره را مورد ) 1996(

نتیجه پژوهش وي نشان داد که . بررسی قرار داد

ت هاي مالی با اندازه هیئت مدیره تقلب در صور

رابطه ) 2004(ابوت و همکاران . رابطه مستقیم دارد

مثبتی بین احتمال تجدید نظر در سود و اندازه هیئت 

با استفاده از ) 2005(کارمنون و وافیز . مدیره یافتند

اطالعات سودهاي پیش بینی شده نمونه اي از شرکت 

، 2000تا  1995هاي آمریکایی در بین سال هاي 

رابطه بین ویژگی هاي هیئت مدیره و کیفیت سود 

پیش بینی شده به وسیله مدیریت را مورد بررسی قرار 

آنان به این نتیجه رسیدندکه شرکت هاي با . دادند

هیئت مدیره هاي کوچک تر پیش بینی هاي سود 

 . محافظه کارانه تري ارائه می دهند

  

  ترکیب هیئت مدیره

ه درباره حاکمیت شرکتی پژوهش هاي انجام شد

همواره بیان می کنند که مدیران غیرموظف بهتر از 

می توانند مدیر عامل را کنترل کنند  مدیران موظف

در حقیقت، مدیران موظف به ). 1983فاما و جنسن، (

این دلیل که تابع و وابسته به مدیر عامل هستند، در 

نتیجه کمتر تمایل به مخالفت با وي دارند حتی اگر 

نتایج پژوهش برد و . منافع سهامداران در خطر باشد

حاکی از آن است که مدیران ) 1992(هیکمن 

غیرموظف به دلیل فرصت هاي بیشتر و داشتن انگیزه 

در . براي کنترل، نظارت موثرتري را اعمال می کنند

مشخص شد که ) 2004(پژوهش ابوت و همکاران 

ري مالی بین استقالل هیئت مدیره و تقلب در گزارشگ

نیز ) 2006(چن و همکاران . رابطه منفی وجود دارد

شرکت در کشور چین بین سال هاي  169با بررسی 

نشان دادند که احتمال گزارشگري  2003تا  1999

متقلبانه با حضور اعضاي غیرموظف در هیئت مدیره 

در واقع حضور اکثریت اعضاي . کاهش خواهد یافت

هش مدیریت سود غیرموظف در هیئت مدیره باعث کا

، افزایش )2005دیویدسون و همکاران، (در استرالیا 

بیکز (محافظه کاري در حسابداري درآمدها در بریتانیا 

و بهبود کیفیت شفافیت ) 2004و همکاران، 

کلتن و یانگ، (گزارشگري در آمریکا  شده است 

2008.(  

رابطه بین ویژگی هاي )  2005(کارمنون و وافیز 

. یفیت افشا را مورد بررسی قرار دادندهیئت مدیره و ک

آن ها به این نتیجه رسیدند که هیئت مدیره هایی که 

داراي اکثریت اعضاي غیرموظف هستند پیش بینی 

آجینکایا و همکاران . می دهند سود دقیق تري را ارائه

با بررسی شرکت هاي آمریکایی به این نتیجه ) 2005(

ف بیشتر رسیدند که هر چه درصد اعضاي غیرموظ

باشد سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت داراي 

  .کیفیت بیشتر و محافظه کاري بیشتر خواهد بود

  

  یکی بودن مدیرعامل و رییس هیئت مدیره

هیئت مدیره مهم ترین بخش کنترل در سطح 

این هیئت توانایی استخدام، عزل و . شرکت است

پرداخت حقوق به مدیرعامل و نیز تصویب و نظارت 

) 1983(فاما و جنسن . ر تصمیم هاي مهم را داردب

تصریح کردند که هیئت مدیره زمانی می تواند به 

عنوان یک سازوکار کنترلی موثر عمل کند که توانایی 

استفاده از (محدود کردن رفتارهاي تعهدي مدیرعامل 

آن ها، همچنین، بیان . را داشته باشد) اقالم تعهدي

عملیات کنترل در یک کردند که جدایی مدیریت از 

شرکت، باعث کاهش هزینه هاي نمایندگی خواهد 

ترکیب نقش مدیر عامل و رییس هیئت مدیره در . شد
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شرکت مانعی براي جدایی نقش مدیریت از عملیات 

، براي یک )1993(به نظر جنسن. کنترل می شود

هیئت مدیره، کنترل و به نظم درآوردن مدیرعاملی که 

بنابراین، . بسیار مشکل است رییس همان هیئت است،

پیشنهاد می کند که این دو نقش از یکدیگر تفکیک 

نشان ) 1989(نتایج پژوهش لوبک و همکاران . شوند

داد در شرکت هایی که نقش مدیرعامل و رییس 

هیئت مدیره را یک نفر به عهده دارد، صورت هاي 

مالی با کیفیت پایین تري ارائه می شود زیرا، به این 

، مدیرعامل می تواند گزارش هاي مالی را براي ترتیب

افزون بر . رسیدن به هدف هاي خود دستکاري کند

این، نتایج برخی از پژوهش هاي انجام شده حاکی از 

وجود رابطه منفی بین ترکیب نقش مدیرعامل و هیئت 

دچو و : مدیره با کیفیت گزارشگري مالی عبارتند از

و کارسلو  2000 ؛ آبوت و همکاران،1996همکاران، 

به هر حال، در گزارش هاي مختلفی . 2004و نگی، 

از حاکمیت شرکتی تأکید شده است که مدیرعامل و 

رییس هیئت مدیره داراي وظایف متفاوتی هستند و 

ترکیب این دو نقش منجر به تمرکز قدرت خواهد شد 

و تفکیک این دو نقش معیاري از استقالل هیئت 

  ). 2009ام نیف، (مدیره است 

  

  دقت پیش بینی سود و سهامداران نهادي

 15در مطالعات حاکمیت شرکتی انجام شده طی 

سال اخیر تأکید فزاینده اي بر نقش سهامداران نهادي 

زمانی که تعداد اندکی از سهامداران درصد . شده است

زیادي از سهام منتشر شده یک شرکت را در اختیار 

شده را با داشته باشند، مدیران سود پیش بینی 

چن و همکاران، (سوگیري کمتري ارائه می دهند 

همچنین، ). 2003و جاگ و مک کونومی،  1996

چنانچه سهامداران نهادي درصد باالیی از سهام را 

نگهداري کنند، این موضوع باعث می شود مدیران 

بامالحظه عمل کرده و در پیش بینی سود یک 

اگر ). 2009ام نیف، (سونگري کمتري داشته باشند 

درصد تمرکز مالکیت در شرکت کم باشد یا به عبارت 

دیگر در صورت نبود سهامداران نهادي در شرکت، 

مدیریت ممکن است تالش کند که قیمت سهام را 

براي . براي دستیابی به پاداش بیشتر افزایش دهد

رسیدن به این هدف مدیریت پیش بینی سود را به 

). 1998فرت، (د طور خوش بینانه تري منتشر می کن

در بررسی نمونه اي متشکل ) 2006(چین و همکاران 

به  2001تا  1999شرکت تایوانی طی دوره  528از  

نتایج پژوهش آنان حاکی از . نتیجه مشابهی رسیدند

آن بود که در زمان هایی که در شرکت ها مالکیت 

نهادي کمتر است، دقت پیش بینی سود نیز کمتر 

  . خواهد شد

  

  بینی سود و کمیته حسابرسی دقت پیش

کمیته حسابرسی، کمیته اي از مدیران مستقل بوده 

که بر گزارش هاي مالی به طور مستقیم نظارت داشته 

و باعث جلوگیري از نفوذ مدیرعامل بر حسابرس 

مستقل، افزایش میزان استقالل حسابرس و همچنین 

افزایش قابلیت اتکا حسابرسی داخلی و بهبود کیفیت 

وجود کمیته حسابرسی . هاي داخلی می شود کنترل

که از هسته هاي اصلی تصمیم گیري در شرکت است 

نه تنها باعث جلب اعتماد سهامداران می شود بلکه از 

آن انتظار می رود که بر فرآیند و کیفیت گزارشگري 

کارمانو و وافیز، (مالی نظارت کافی داشته باشد 

کیفیت  به اهمیت و اثر این کمیته بر). 2005

گزارشگري مالی، به خوبی در گزارش هاي کمیته 

هاي حاکمیت شرکتی کشورهاي مختلف جهان مانند 

و آیین نامه ) 1999(گزارش کمیته بلو ریبون آمریکا 

  .نظام راهبري ایران اشاره شده است

وجود تقلب، مدیریت سود و  ارائه مجدد      

سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت از جمله 

واردي است که براي عملیاتی کردن معیار کیفیت م
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. گزارشگري مالی در پژوهش از آن استفاده شده است

نشان داد که ) 2004(نتایج پژوهش آبوت و همکاران 

بین کمیته حسابرسی و ارائه مجدد اقالم صورت هاي 

مالی و تقلب در صورت هاي مالی رابطه منفی وجود 

 235نیز با بررسی ) 2010(نرواتی و وان نردین . دارد

در بورس  2006تا  1999شرکت در فاصله سال هاي 

مالزي اثر ویژگی هاي هیئت مدیره و کمیته حسابرسی 

آن ها . را بر کیفیت گزارشگري مالی بررسی کردند

کیفیت گزارشگري مالی را از طریق صحت سود پیش 

نتیجه این پژوهش . بینی شده مدیریت عملیاتی کردند

جود یک رابطه مثبت بین این دو معیار نشان دهنده و

  . و بهبود کیفیت گزارشگري مالی بود

  

  متغیرهاي کنترلی

در این پژوهش مانند پژوهش هاي انجام شده به 

و کارمانو و وافیز ) 2010(وسیله نرواتی و وان نردین 

اندازه :  اثر متغیرهاي زیر کنترل شده است) 2005(

پیش بینی و  شرکت، عمر شرکت، اهرم مالی، دوره

  .رشد شرکت

  

  اندازه شرکت

طبق پژوهش هاي انجام شده، اندازه شرکت به 

عنوان یک عامل بالقوه تأثیرگذار در صحت سود پیش 

. بینی شده به وسیله مدیریت در نظر گرفته شده است

بیان ) 1994(و پدول و همکاران ) 2000(کالرکسون 

شرکت هاي بزرگ تر داراي یک فرآیند  می کنند که

سود ثابت و دائمی بوده که قابلیت پیش بینی بهتري 

بنابراین شرکت هاي بزرگ تر از . را خواهد داشت

. کیفیت سود پیش بینی شده بهتري برخوردار هستند

) 1992(همچنین، بر اساس پژوهش فرت و اسمیت 

شرکت هاي بزرگ به دلیل کنترل بهتري که بر محیط 

شرایط بازار خود دارند، در برابر نوسان هاي  و

اقتصادي بازار حساسیت کم تري دارند و پیش بینی 

اما همه پژوهش هاي . سود را بهتر ارائه می کنند

انجام شده در این حوزه به نتایج مشابهی دست 

در ) 1992(به عنوان نمونه فرت و اسمیت . نیافتند

تایلند به این در ) 2005(زالندنو  و لونکانی و فرت 

نتیجه رسیدند که پیش بینی سود به وسیله مدیریت 

براي شرکت هاي بزرگ از صحت کم تري نسبت به 

چن و . شرکت هاي کوچک تر برخوردار است

در این رابطه توضیح می دهند که ) 1996(همکاران 

مدیریت شرکت هاي کوچک تر انگیزه بیشتري براي 

به این دلیل . دارندارائه پیش بینی هاي با کیفیت تري 

که تحمل بازار در برخورد با اشتباه هاي شرکت هاي 

افزون بر . بزرگ تر در پیش بینی سود، بیشتر است

این، برخی پژوهش ها نیز بین صحت پیش بینی سود 

به وسیله مدیریت و اندازه شرکت هیچ رابطه 

 2000مانند، هارتنت و رامک، (معناداري پیدا نکردند 

در  2000؛ و چنگ و فرت، 1997جاگی،  در استرالیا؛

در مالزي؛ و  1998هنگ کنگ؛ جلیس و همکاران، 

با توجه به ). در اردن 2006رجبی و گونازکاران،  -ال

پژوهش هاي گذشته، به طور سنتی انتظار می رود که 

بین اندازه شرکت و کیفیت سود پیش بینی شده به 

     .وسیله  مدیریت رابطه مثبت وجود داشته باشد

  

  عمر شرکت

هرچه عمر شرکت بیشتر باشد، صحت و کیفیت 

سود پیش بینی شده آن بیشتر خواهد شد زیرا پیش 

بینی سود براي شرکت هاي جوان نسبت به شرکت 

هایی که یک تاریخچه طوالنی و قابل اطمینانی از 

). 2009ام نیف، ( سود دارند، مشکل تر است

جوان قادر بیان می کند که شرکت هاي ) 1997(جاگی

نیستند به خوبی تأثیرات محیط را بر عملکرد آتی 

و ) 1998(به نظر جلیس و همکاران . خود درك کنند

داده هاي تاریخی یک ) 2003(جاگ و مک کونومی 

ورودي مهم براي فرآیند پیش بینی سود است در 
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نتیجه پیش بینی سود براي شرکت هایی که سابقه 

بنابراین، بر . ودزیادي ندارند، مشکل تر خواهد ب

اساس توضیح هاي باال، در مدل ارائه شده  اثر متغیر 

عمر شرکت بر کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله 

  .   مدیریت کنترل شده است

  

  دوره پیش بینی سود

یکی از معیارهاي مهمی که بر کیفیت سود پیش 

بینی شده به وسیله مدیریت تأثیر دارد دوره پیش بینی 

بیانگر مدت زمان بین تاریخ انتشار و سود است که 

پایان دوره اي است که پیش بینی براي آن دوره انجام 

؛ و چن و 1994پدول و همکاران، (شده است 

از آنجا که پیش بینی به طور طبیعی ). 1996همکاران، 

یک فرایند نامطمئن است، پس هرچه دوره پیش بینی 

نی طوالنی تر باشد، احتمال وقوع حوادث پیش بی

بنابراین، هر چه . نشده و غیرمنتظره بیشتر خواهد شد

دوره پیش بینی کوتاه تر باشد کیفیت سود پیش بینی 

این نتیجه گیري ناشی از پژوهش . بیشتر خواهد بود

در ) 2000(هاي انجام شده به وسیله کالرکسون 

در بریتانیا، فرت و ) 1991(کانادا، کیسی و مکگینس 

اپور و لونکانی و فرت در سنگ) 1995(همکاران 

پژوهش هاي کمی بین پیش . در تایلند است) 2005(

بینی سود و دوره پیش بینی رابطه معناداري نیافتند 

؛ و 1997؛ جاگی، 1996مانند، چان و همکاران، (

در هنگ کنگ؛ و جلیس و  2000چنگ و فرت، 

با وجود این یافته هاي ). در مالزي 1998همکاران، 

رود که دوره پیش بینی با کیفیت  مختلف، انتظار می

سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت رابطه منفی 

  .داشته باشد

  

  اهرم مالی

اهرم مالی نیز متغیر کنترلی دیگري است که می 

مدیریت  شده به وسیله بینی پیش تواند بر کیفیت سود

در پژوهش خود ) 2000(کالرکسون . اثر داشته باشد

 شده به وسیله بینی پیش سوددر کانادا نشان داد که 

مدیریت براي شرکت هایی که اهرم مالی باالیی 

ادي و . دارند، از صحت کم تري برخوردار است

بیان می کنند که اهرم باالتر ممکن ) 1992(سیفرت 

است باعث تغییرپذیري بیشتر در سود شده و در 

 در حقیقت،. نتیجه پیش بینی سود را مشکل تر کند

 2                         ّ   هرم باالیی دارند با سود فر اريشرکت هایی که ا

به عنوان نمونه، فرانسیس و همکاران . روبرو هستند

مشاهده کردند که حتی یک کاهش اندك در ) 1998(

فروش مورد انتظار مدیریت، باعث کاهش هاي 

. بزرگی در سود شرکت هاي با اهرم مالی باال می شود

همچنین، شرکت هایی که اهرم مالی باالیی دارند به 

طور قابل توجهی می توانند تحت تأثیر شرایط بد 

البته، برخی پژوهش ها بین اهرم . اقتصادي قرار گیرند

مالی و کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت 

؛ 1992مانند، فرت و اسمیت، (هیچ رابطه اي نیافتند 

در ). 2000؛ و چنگ و فرت، 1996چان و همکاران، 

که اهرم مالی با کیفیت می رود  این پژوهش انتظار

سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت رابطه منفی 

  .داشته باشد

  

  رشد شرکت

معیار بالقوه دیگري که بر کیفیت سود پیش بینی 

. شده مدیریت اثر دارد، متغیر رشد شرکت است

وجود رابطه منفی بین رشد شرکت و ) 1982(پورتر 

در کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت 

نیز ) 1996(چان و همکاران . آمریکا را گزارش کرد

البته، نتیجه . در هنگ کنگ به نتیجه مشابه دست یافتند

در هنگ کنگ و لونکانی ) 1997(پژوهش هاي جاگی 

در تایلند نشان داد که بین رشد ) 2005(و فرت 

. شرکت و پیش بینی سود رابطه معناداري وجود ندارد

ایج مختلف، انتظار می رود که بنابراین، با توجه به نت
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بین رشد شرکت و کیفیت سود پیش بینی شده به 

  .وسیله مدیریت رابطه منفی وجود داشته باشد

  

  هاي پژوهش فرضیه -3

H1 : بین اندازه هیئت مدیره و کیفیت سود پیش بینی

  .شده بوسیله مدیریت رابطه منفی وجود دارد

H1-a : شرکت هایی که داراي هیئت مدیره کوچک تر

  . هستند، پیش بینی سود را دقیق تر منتشر می کنند

H1-b:  شرکت هایی که داراي هیئت مدیره کوچک تر

  .هستند، پیش بینی سود را محتاطانه تر منتشر می کنند

H2 : بین درصد مدیران غیرموظف و کیفیت سود پیش

  .مثبت وجود داردبینی شده به وسیله مدیریت رابطه 

H2-a : شرکت هاي با درصد باالیی از مدیران

  .غیرموظف، پیش بینی سود را دقیق تر منتشر می کنند

H2-b : شرکت هاي با درصد باالیی از مدیران

غیرموظف، پیش بینی سود را محتاطانه تر منتشر می 

  .کنند

 H3 : بین تفکیک نقش مدیرعامل از رییس هیئت

پیش بینی شده رابطه مثبت مدیره و کیفیت سود 

  .وجود دارد

 H3-a : تفکیک نقش مدیرعامل از رییس هیئت بین

مدیره و دقت سود پیش بینی شده رابطه مثبت وجود 

  .دارد

 H3-b : تفکیک نقش مدیرعامل از رییس هیئت بین

مدیره و سوگیري سود پیش بینی شده رابطه مثبت 

  .وجود دارد

 H4 : و کیفیت سود پیش بین وجود سهامداران نهادي

  .بینی شده به وسیله مدیریت رابطه مثبت وجود دارد

 H4-a:  شرکت هایی که درصد باالیی از سهامداران

نهادي دارند، پیش بینی سود را دقیق تر منتشر می 

  .کنند

 H4-b : شرکت هایی که درصد باالیی از سهامداران

نهادي دارند، پیش بینی سود را محتاطانه تر منتشر می 

  .کنند

 H5 : بین وجود کمیته حسابرسی و کیفیت سود پیش

  . بینی شده به وسیله مدیریت رابطه مثبت وجود دارد

 H5-a : شرکت هایی که کمیته حسابرسی دارند، پیش

  .بینی سود را دقیق تر منتشر می کنند

 H5-b : شرکت هایی که کمیته حسابرسی دارند، پیش

  .کنندبینی سود را محتاطانه تر منتشر می 

  

  و متغیرهاي آن مدل پژوهش -4

هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که 

آیا سرمایه گذاران بالقوه به طور منطقی می توانند 

پیش بینی شده به وسیله مدیریت را از  کیفیت سود

طریق تجزیه و تحلیل ساز وکارهاي حاکمیت شرکتی 

در این پژوهش . پیش بینی کنند و ویژگیهاي شرکت،

کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت از 

طریق خطاي پیش بینی سود و سوگیري در سود پیش 

براي این منظور، مطابق .  بینی شده محاسبه می شود

از دو مدل زیر استفاده می ) 2009(پژوهش ام نیف 

  :شود

|EFE| =
β� + β�SIZE + β�INDEAD + β�DUALITY +
β�AUDIT + β�CRH + β�AGE +                β�FSIZE +
β�GROWTH + β�HORIZON + β��LEV + ε�   

  

EFE = β� + β�SIZE + β�INDEAD + β�DUALITY +
β�AUDIT + β�CRH + β�AGE +              β�FSIZE +

β�GROWTH + β�HORIZON + β��LEV + ε�    

  :که در آن متغیر وابسته

  : خطاي سود پیش بینی شده مدیریت

  

  :مدیریتسود پیش بینی شده ) تعصب(سوگیري 

  

|EFE| = |(ER-EF)| / |EF| 

EFE = (ER-EF) / |EF| 
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:EFE   تفاوت بین سود واقعی و سود پیش بینی شـده

به وسیله مدیریت تقسیم بر قدرمطلق سود پیش بینـی  

  شده

 :ERسود واقعی  

EF: سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت  

از قدرمطلق خطاي سود پیش بینی ) 1(در مدل 

بینی  براي اندازه گیري دقت سود پیش |EFE|شده 

براي اندازه  EFEاز ) 2(شده، استفاده شده و در مدل 

گیري میزان سوگیري در سود پیش بینی شده به 

) 1(بنابراین، مدل . وسیله مدیریت، استفاده شده است

این فرصت را به ما می دهد که دقت سود پیش بینی 

شده به وسیله مدیریت را اندازه گیري کرده در حالی 

ر سوگیري در سود پیش بینی معیا) 2(که در مدل 

الزم به ذکر . شده به وسیله مدیریت محاسبه می شود

بزرگ تر باشد، دقت سود  |EFE|است که هر چه 

در نتیجه، اگر . پیش بینی شده کمتر است و برعکس

مدیران شرکت، پیش بینی صحیحی انجام داده باشند 

طبق . باید ناچیز و نزدیک به صفر باشد  EFEآنگاه 

، در واقع هنگام )2005(کارامنون و وافیز پژوهش 

) عالمت(محاسبه دقت سود پیش بینی شده، جهت 

خطا در پیش بینی بی اهمیت است و فقط مقدار خطا 

در حالی که هنگام محاسبه وجود . باید محاسبه شود

سوگیري در سود پیش بینی شده جهت خطا اهمیت 

داشته و اگر عالمت آن مثبت باشد، نشان دهنده 

یدگاه محتاطانه مدیریت بوده و اگر منفی باشد، د

دیدگاه مدیریت خوش بینانه و یا در جهت فریب 

چنین بیان می ) 2006(جاگی و همکاران . بازار است

کنند که مدیران تمایل دارند پیش بینی ها را به طور 

خوش بینانه انجام دهند تا از این طریق سود 

دو مدل این  هر. پیشنهادي باالتري را بدست آورند

) رگرسیون(پژوهش از طریق روش حداقل مربعات 

تخمین زده می شود تا میزان معناداري هر متغیر 

  .مشخص شود

  :متغیرهاي مستقل

BSIZE تعدادکل مدیران در هیئت : یا اندازه هیئت

  مدیره

INDEAD درصد مدیران غیر موظف در : یا استقالل

  هیئت مدیره

DUALITYQ متغیر صفر و یک؛ چنانچه : یا دوگانگی

نقش مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره تفیکک نشده 

  .باشد یک، و در غیر این صورت صفر

AUDIT متغیر صفر و یک؛ : یا کمیته حسابرسی

چنانچه کمیته حسابرسی در شرکت وجود داشته باشد 

  .یک، و در غیر این صورت صفر

CRH وهش به در این پژ: یا سهامداران نهادي

موسسه هاي سرمایه گذاري یا سایر شرکت ها که 

سهام عادي دیگر شرکت ها را در اختیار دارند، 

براي محاسبه درصد . سهامداران نهادي گفته می شود

سهامداران نهادي در هر شرکت تعداد سهام 

سهامداران نهادي بر کل تعداد سهام عادي شرکت در 

  :دیگر به عبارت. ابتداي دوره تقسیم می شود

m

n
CRH 

  
CRH= درصد سهامداران نهادي  

n  = تعداد سهام عادي شرکت در اختیار شرکت

  هاي سرمایه گذاري وتجاري 

m  = تعداد کل سهام عادي شرکت در ابتداي دوره  

به صورت با توجه به درصد باال، شرکت ها 

صعودي مرتب شده، سپس از آن ها دو نمونه کاهش 

یافته سهامداران نهادي زیاد و سهامداران نهادي کم 

چارك تقسیم  4به طوري که به . استخراج خواهد شد

شده و چارك اول و چهارم نمونه مورد نظر، به 

ترتیب، به عنوان سهامداران نهادي کم و زیاد انتخاب 

در مدل براي  CRHمتغیرپس از آن، . خواهند شد

شرکت هاي داراي سهامداران نهادي زیاد برابر یک و 

براي شرکت هاي با سهامداران نهادي کم صفر منظور 

  ).1384ابراهیمی کردلر، (خواهد شد 
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  :متغیرهاي کنترلی

AGE :عمر شرکت  

FSIZE : اندازه شرکت که به وسیله لگاریتم طبیعی کل

  .ندازه گیري می شوددارایی ها ا

GROWTH :رشد درآمد شرکت در دو سال اخیر  

HORIZON : دوره پیش بینی، مدت زمانی که پیش

  .بینی براي آن مدت انجام شده است

LEV : اهرم مالی، که عبارت است از تقسیم کل بدهی

  .ها بر کل دارایی ها

   

  شناسی پژوهش روش -5

این پژوهش، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی 

چند متغیري است و از داده هاي گذشته نگر استفاده 

از . شده و روش داده هاي ترکیبی بکار گرفته شد

روش مطالعات کتابخانه اي براي مطالعه ادبیات 

. موضوع و بررسی پیشینه پژوهش استفاده شد

لی اطالعات مربوط به متغیرها نیز از صورت هاي ما

شرکت ها، نرم افزار ره آورد نوین و اطالعیه هاي 

مربوط به شرکت ها جمع آوري شده و به وسیله نرم 

به منظور . تجزیه و تحلیل گردید) 2007(افزار اکسل 

آزمون آماري نیز از رگرسیون چند متغیري و نرم افزار 

SPSS  نکته قابل ذکر این است . استفاده شد 15نسخه

از مدل رگرسیونی و گرفتن نتایجی  که قبل از استفاده

از آن باید آزمون هاي تکمیلی انجام داد تا بتوان به آن 

بنابراین، آزمون . مدل و نتایج حاصله از آن اتکا کرد

  .هاي تکمیلی الزم نیز در این خصوص انجام شد

جامه آماري این پژوهش در برگیرنده کلیه شرکت 

تهران است  هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

عضو بورس  1388تا  1384که در بین سال هاي 

فقط شرکت هایی در این پژوهش مورد . تهران باشند

بررسی قرار می گیرد که داراي  تمامی شرایط زیر  

  :باشد

وارد بورس شده باشند و سال  1384قبل از سال  )1

اسفند ماه هر سال   29مالی شرکت منتهی به 

  .باشد

تغییر سال  1388تا  1384شرکت طی سال هاي  )2

مالی نداشته باشد و در  فاصله زمانی مزبور 

معامالت سهام آن به استثناي دوره معمول براي 

 .برگزاري مجمع عمومی، متوقف نشده باشد

جزء شرکت هاي سرمایه گذاري یا واسطه گري  )3

  .مالی نباشد

 200پس از اعمال محدودیت هاي باال تعداد 

ور، که در قسمت مدل اما، همانط. شرکت انتخاب شد

پژوهش توضیح داده شد، براي محاسبه متغیر 

ابتدا باید این شرکت ها را ) CRH(سهامداران نهادي 

بر اساس درصد مالکیت نهادي مرتب کرده و فقط دو 

به عنوان شرکت هاي بدون (چارك پایین و باال 

انتخاب ) سهامداران نهادي و داراي سهامداران نهادي

در نتیجه، تعداد شرکت . رار گیردو مورد مطالعه ق

  .شرکت رسید 100هاي مورد مطالعه به 

 

  یافته هاي پژوهش -6

  توصیف داده ها

آمار توصیفی براي دو متغیر سوگیري و دقت سود 

ارائه  1پیش بینی شده به وسیله مدیریت در جدول 

  .شده است

در این پژوهش از دو متغیر خطاي سود پیش بینی 

پیش بینی شده به وسیله شده و سوگیري سود 

مدیریت براي بررسی کیفیت سود پیش بینی شده به 

می  EFEاز معیار . وسیله مدیریت استفاده شده است

توان متوجه شد که مدیران سود را به طور خوش 

در حقیقت، . بینانه و یا محتاطانه پیش بینی می کنند

عالمت این معیار اگر مثبت باشد به معناي آن است 

واقعی بیش از سود پیش بینی شده به وسیله که سود 

. مدیریت بوده، بنابراین، دیدگاه مدیران محتاطانه است
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برعکس، اگر عالمت آن منفی باشد به معناي آن است 

که دیدگاه مدیران به صورت خوش بینانه بوده و یا 

). 2006چین و همکاران، (به دنبال فریب بازار هستند 

قابل مشاهده است،  1همانطور که از جدول شماره 

در همه سال ها به غیر از سال  EFEمیانگین معیار 

سال دیگر،  4بنابراین، در هر . منفی است 1385

مدیران سود را به صورت خوش بینانه پیش بینی کرده 

نیز می توان متوسط  |EFE|از میانگین معیار . اند

خطاي سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت در این 

کم ترین  1386مشاهده کرد که در سال سال ها را 

بیشترین  1388و در سال %) 32حدود (متوسط خطا 

حدود (متوسط خطاي پیش بینی اتفاق افتاده است 

 EFEبراي بررسی بیشتر آمار توصیفی دو متغیر %). 67

 100(براي همه شرکت هاي عضو نمونه  |EFE|و 

و در همه سال ) شرکت 200(و عضو جامعه ) شرکت

ارائه شده  2لمرو پژوهش در جدول شماره هاي ق

  .است

نیز نشان می دهد در  2همانطور که جدول شماره 

شرکت  100مجموع همه سال هاي پژوهش هم براي 

شرکت عضو جامعه، چون  200عضو نمونه و هم 

، منفی شده است، بنابراین، EFEعالمت میانگین معیار 

بینانه مدیران به طور متوسط سود را به صورت خوش 

میانگین خطاي پیش بینی به . پیش بینی کرده اند

وسیله مدیران در نمونه و جامعه نیز، به ترتیب، حدود 

در بررسی هاي بیشتر جامعه . است% 48و % 50

به  شرکت ها سود را% 57مشخص شد که حدود 

آن ها سود را % 41صورت خوش بینانه و حدود 

  .   بدبینانه پیش بینی کرده اند

  

  آمار توصیفی براي دو متغیر سوگیري و دقت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت: 1جدول 

  88  87  86  85  84  سال

 |EFE |EFE| EFE |EFE| EFE |EFE| EFE |EFE| EFE |EFE  متغیر

  100 100  100 100  100 100  100 100  100 100  تعداد

 671/0 -252/0 536/0 -274/0 320/0 -073/0 490/0 069/0 493/0 -025/0  میانگین

 17/1 32/1 8/0 92/0 83/0 89/0 883/0 009/1 15/1 04/1  انحراف معیار

 0 -27/6 0 -9/4 0 -7/5 0 -93/3 0 -24/4  حداقل

 27/6 09/4 9/4 86/2 58/4 58/4 25/4 25/4 61/7 61/7 حداکثر

  

  و جامعهآمار توصیفی کل نمونه : 2جدول 

  )سال 5شرکت در  200(جامعه   )سال 5شرکت در  100(نمونه   

 |EFE |EFE| EFE |EFE  متغیر

  1000 1000  500 500  تعداد

 4867/0 -1383/0 5024/0 -1106/0  میانگین

 95/0 05/1 96/0 07/1  انحراف معیار

 0 -43/8 0 -27/6  حداقل

 43/8 61/7 61/7 61/7 حداکثر
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  آزمون فرضیه ها

به منظور بررسی فرضیه هاي پژوهش، از دو مدل 

رگرسیونی بیان شده در قسمت مدل هاي پژوهش، 

شرکت  -داده سال 500بنابراین، . استفاده شده است

انتقال داده  SPSSبه صورت سري زمانی به نرم افزار 

اما پیش از آزمون مدل رگرسیون، آزمون هاي . شد

پیش فرض مدل رگرسیونی شامل آزمون هم خطی 

واتسون و آزمون نرمال بودن  -پیرسون، آزمون دوربین

  .اسمیرنوف انجام شد -کلموگروف

در آزمون هم خطی پیرسون بررسی می شود که 

. اشدمتغیر مستقل تابعی از متغیر هاي مستقل دیگر نب

آماره است در  4آماره هاي این آزمون که شامل 

آماره هاي تولرانس و . ارائه شده اند 3جدول شماره 

آماره عامل . مقادیر ویژه نباید نزدیک به صفر باشند

تورم واریانس نیز نباید زیاد باشد و باید نزدیک به 

همچنین، شاخص هاي وضعیت با مقدار . یک باشد

ه احتمال هم خطی بین نشان دهند 15بیشتر از 

بیانگر  30متغیرهاي مستقل است و مقدار بیشتر از 

بنابراین، . مشکل جدي در استفاده از رگرسیون است

نتیجه این . باشد 15مقادیر این آماره باید کمتر از 

می دهند که بین  آزمون و آماره هاي آن نشان

متغیرهاي مستقل پژوهش رابطه معناداري وجود 

  .ین، از رگرسیون می توان استفاده کردبنابرا. ندارد

 - نرمال بودن از طریق آزمون کلموگروف

اسمیرنوف انجام شده است که یک نوع آزمون 

ناپارامتریک است و مقدار آماره این آزمون باید بیشتر 

از مفروضات دیگري که در رگرسیون . باشد% 5از 

مدنظر قرار می گیرد، استقالل خطاها از یکدیگر 

واتسون  -ي این منظور از آزمون دوربینبرا. است

 5/2تا  5/1استفاده می شود و آماره آن باید در بازه 

اسمیرنوف  - هر دو آماره آزمون کلموگرف . قرار گیرد

ارائه  4واتسون در جدول شماره  -و آزمون دوربین

با توجه به مقادیر این دو آماره نتیجه این . شده است

پس از  .ستفاده کرداست که از رگرسیون می توان ا

اطمینان از قابلیت بکارگیري مدل رگرسیون، باید 

معناداري مدل رگرسیونی را بررسی کرد که براي این 

آماره این . منظور از آزمون فیشر استفاده می شود

آزمون نباید از آماره فیشر محاسبه شده از طریق 

جدول کمتر باشد تا بتوان معنادار بودن مدل 

براي چنین نتیجه گیري می . یید کردرگرسیونی را تأ

این آماره باید از سطح . استفاده کرد sigتوان از آماره 

  . در نظر گرفته شده براي مدل کمتر باشد α=%5خطاي

نشان می   5اطالعات مندرج در جدول شماره 

دهند که هر دو مدل رگرسیونی معنادار بوده و 

بسته متغیرهاي توضیحی این دو مدل با متغیر هاي وا

% 30همبستگی باالیی داشته و می توانند تا حدود 

پیش بینی شده به وسیله  تغییرات در سوگیري سود

تغییرات در دقت پیش بینی % 35مدیریت و تا حدود 

بنابراین، می . شده به وسیله مدیریت را توضیح دهند

توان از نتایج ناشی از اجراي رگرسیون دو مدل براي 

نتایج به صورت . ه کردآزمون فرضیه ها استفاد

  .ارائه شده است  6خالصه در جدول شماره 

  

  ضرایب آزمون هم خطی: 3جدول 

 
اندازه 

  هیئت
  استقالل دوگانگی

کمیته 

 حسابرسی

سهامداران 

  نهادي

عمر 

  شرکت

اندازه 

 شرکت

رشد 

 شرکت

دوره پیش 

  بینی

اهرم 

 عملیاتی

  95/0  99/0  98/0  93/0  89/0  91/0  91/0  96/0  92/0  97/0 تولرانس

  04/1  00/1  01/1  06/1  11/1  09/1  05/1  03/1  08/1  02/1  تورم واریانس

  87/0  91/0  78/0  42/0  72/0  26/0  32/0  53/0  98/0  99/0  مقادیر ویژه

  45/2  57/2  34/2  12/4  67/2  02/5  58/4  55/3  61/2  62/2  شاخص وضعیت
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بنابراین، با توجه به میزان معناداري هر یک از 

قابل مشاهده   6متغیرهاي مستقل که از جدول شماره 

  است، 

می توان نتایج حاصل از آزمون فرضیه هاي ارائه شده 

قابل ذکر است که . خالصه کرد 7را در جدول شماره 

مجموع داده ها در فقط ضرایب   6در جدول شماره 

ساله دوره پژوهش ارائه شده در حالی که به  5کل 

نتایج   7منظور  بررسی هاي بیشتر در جدول شماره 

  .سال به سال نیز ارائه شده است

به منظور بررسی هاي بیشتر، هر دو مدل 

شرکت عضو جامعه آماري نیز  200رگرسیونی در کل 

ایج بدست نتایج این بررسی نیز همانند نت. اجرا شد

جدول شماره (شرکت انتخابی  100آمده از بررسی 

با این تفاوت که درصد سهامداران نهادي بر . است) 7

دقت سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت بی اثر 

شرکت بررسی  200الزم به ذکر است که در . است

در نظر گرفته % 10، %5شده اگر سطح خطا به جاي 

ت با اثر مثبت و اندازه شود آنگاه دو متغیر عمر شرک

  .شرکت با اثر منفی نیز معنادار خواهند شد

  

  آزمون نرمال بودن خطاها و نبود همبستگی بین خطاها: 4جدول 

  093/0  اسمیرنوف -آزمون کلموگرف 

  11/2  واتسون -آزمون دوربین

  

  همبستگی مدلآزمون معناداري رگرسیون و ضریب : 5جدول 

  |EFE| EFE 

Sig 0001/0  002/0  

  585/0  629/0 ضریب همبستگی

  359/0  491/0 ضریب تعیین

  298/0  351/0 ضریب تعیین تعدیل شده

  

  ضرایب حاصل از رگرسیون و معناداري ضرایب: 6جدول 

  )EFE(سوگیري سود پیش بینی مدیریت : 2مدل   )|EFE|(دقت سود پیش بینی مدیریت : 1مدل  

  معناداري  ضریب  اثر مورد انتظار  معناداري  ضریب  اثر مورد انتظار 

  565/0  109/0  )- (  299/0  -172/0  )- (  اندازه هیئت

  357/0  236/0 (+)  495/0  152/0 (+)  استقالل

  205/0  384/0 (+)  000/0  966/0 (+) دوگانگی

  135/0  149/0 (+)  030/0  -189/0 (+)  سهامداران نهادي

  442/0  198/0 (+)  763/0  223/0 (+) کمیته حسابرسی

  907/0  004/0 (+)  008/0  -077/0 (+) اندازه شرکت

  154/0  008/0 (+)  579/0  003/0 (+) عمر شرکت

  685/0  -007/0 )- (  667/0  -007/0 )- ( دوره پیش بینی

  0001/0  -408/0 )- (  0001/0  -302/0 )- ( اهرم

  726/0  003/0 )- (  953/0  0001/0 )- ( رشد شرکت
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  نتایج مربوط به اثر متغیرهاي مستقل بر متغیرهاي وابسته: 7جدول 

  )EFE(سوگیري سود پیش بینی مدیریت   )|EFE|(دقت سود پیش بینی مدیریت   

  88  87  86  85  84  کل  88  87  86  85  84  کل 

Size  بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر بی اثر بی اثر بی اثر  بی اثر  بی اثر  اثر بی  

Indead  بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر بی اثر بی اثر بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر  

Duality بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر بی اثر مثبت بی اثر  مثبت  مثبت  مثبت  

CRH  بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر بی اثر بی اثر بی اثر  بی اثر  بی اثر  منفی  

Audit بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر بی اثر بی اثر بی اثر  بی اثر  بی اثر  ی اثرب  

Fsize بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر بی اثر بی اثر بی اثر  بی اثر  بی اثر  نفیم  

Age  بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر بی اثر بی اثر بی اثر  بی اثر  بی اثر  اثربی  

Horizon بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر بی اثر بی اثر بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر  

Lev منفی  منفی  منفی  بی اثر  منفی  منفی بی اثر بی اثر بی اثر  بی اثر  بی اثر  یمنف  

Growth بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر بی اثر بی اثر بی اثر  بی اثر  بی اثر  بی اثر  

  

   بحثنتیجه گیري و  -7

همان طور که خالصه نتایج آزمون فرضیه ها در 

نشان می دهد فقط متغیر اهرم مالی   7جدول شماره 

هم  بر دقت و هم  بر سوگیري سود پیش بینی شده 

در حقیقت، هر چه . به وسیله مدیریت اثر منفی دارد

اهرم مالی بیشتر باشد، کیفیت سود پیش بینی شده  به 

این نتیجه باعث . وسیله مدیریت کاهش خواهد یافت

تایید این فرض می شود که هر چه درجه اهرم مالی 

افزایش یابد تغییرپذیري و بی ثباتی سود افزایش 

. یافته و بنابراین، پیش بینی سود مشکل تر خواهد شد

این نتیجه مشابه نتایج پژوهش هاي کالرکسون 

در هنگ ) 1996(در کانادا و چن و همکاران ) 2000(

ین پژوهش برخی از ویژگی هاي در ا. کنگ است

شرکت مانند دوره پیش بینی سود، عمر و رشد 

شرکت بر کیفیت سود پیش بینی شده به وسیله 

این نتایج مشابه . مدیریت اثر معناداري نداشتند

در هنگ کنگ و لونکانی ) 1997(پژوهش هاي جاگی 

در تایلند و جلیس و همکاران ) 2005(و فرت 

اما اندازه شرکت فقط بر . در مالزي است) 1998(

دقت سود پیش بینی شده شرکت اثر منفی داشته و بر 

سوگیري سود پیش بینی شده به وسیله مدیریت بی 

اثر منفی اندازه شرکت بر کیفیت سود پیش . اثر است

بینی شده مدیریت در پژوهش هاي  فرت و اسمیت 

و چن و ) 1993(، هربیگ و همکاران )1992(

: این صورت توجیه شده است به) 1996(همکاران 

انگیزه شرکت هاي کوچک تر براي ارائه سود پیش 

، اثر منفی )تئوري عالمت دهی(بینی شده با کیفیت تر 

مقادیر بزرگ سرمایه گذاري در پروژه ها بر پیش بینی 

سود حاصل از سرمایه گذاري و اثر منفی اندازه بزرگ 

ر البته، د. شرکت بر اثربخشی پیش بینی هاي سود

توجیه این اثر منفی بهتر است به فرضیه سیاسی مطرح 

بر اساس این فرض . در تئوري اثباتی نیز اشاره کرد

شرکت هاي بزرگ براي آنکه هزینه هاي سیاسی 

آینده خود را کاهش دهند، به دنبال کاهش سود 

  . شرکت از جمله سود پیش بینی شده نیز هستند

غیرهاي در این پژوهش برخالف پیش بینی ها، مت

حاکمیت شرکتی اثري بر کیفیت سود پیش بینی شده 

حتی متغیر سهامداران نهادي که انتظار می رفت . ندارد

بر کیفیت پیش بینی هاي مدیریت، نظارت و کنترل 

موثري تأثیر داشته باشد، یا اثري نداشته و یا اینکه 

علت این امر طبق . برعکس اثر منفی داشته است

این است که ) 1388(ن پژوهش مدرس و همکارا
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سهامداران نهادي در ایران یا دیدگاه کوتاه مدت در 

سرمایه گذاري داشته و یا اینکه تخصص الزم را 

در مجموع، می توان نتیجه گرفت که ویژگی . ندارند

هاي حاکمیت شرکتی مورد بررسی که در نظام نامه 

حاکمیت شرکتی مصوب بورس تهران نیز مورد تاکید 

اند، باعث بهبود کیفیت سود پیش بینی قرار گرفته 

این . شده به وسیله مدیریت در ایران نشده است

موضوع زنگ هشداري براي سیاست گذاران سازمان 

بورس است و به آنها پیشنهاد می شود تا اثربخشی و 

کارایی نظام نامه راهبري ایران را مورد بررسی مجدد 

تحقیق، به با توجه به نتایج این . و مداقه قرار دهند

نظر می رسد ویژگی هاي بیان شده در این نظام نامه 

نمی تواند در بستر خاص فرهنگی و اقتصادي ایران، 

باعث بهبود کیفیت و شفافیت گزارش هاي مالی 

این نتیجه گیري مشابه نتیجه تحقیق . شرکت ها شوند

و نیکومرام و ) 1385(هاي مشایخ و اسماعیلی 
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