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  بینی سود مدیریت و چرخش مدیران ارشد ارتباط دقت پیش
  زهره حاجیهادکتر 

  حسن چناري
  چکیده  

هـا داراي   شرکت یندهآ دورةهاي ارائه شده توسط مدیران در مورد سودآوري  بینی پیش       
هـاي بهینـه کمـک     گذاران در اتخاذ تصـمیم  مندي است که به سرمایه توانمندي هاي ارزش

هـا از   ها، وابسته به دقت و باورپذیري آن بینی همانند سایر اطالعات، ارزش این پیش. کند می
سـود   بینـی  پیش هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط دقت. ان استگذار دیدگاه سرمایه
رود سهامداران،  ها است، چرا که بر اساس مبانی نظري انتظار می چرخش آنو  توسط مدیران

. ها داراي محتواي اطالعاتی و دقت بیشتري است، ابقا نمایند هاي آن بینی مدیرانی را که پیش
هشتاد و یک شرکت مورد مطالعـه  ) 1387 -1391( سالۀدر راستاي این هدف، اطالعات پنج 

هاي ترکیبی اسـتفاده شـده    ها از رگرسیون چندمتغیره با داده براي آزمون فرضیه. قرار گرفت
بینـی سـود توسـط     گر آن است که بین دقـت پـیش   هاي حاصل از پژوهش بیان یافته. است

در  ،بـه عبـارت دیگـر   . وجـود دارد  معناداريمدیریت با چرخش مدیران ارشد ارتباط منفی 
شـرکت   آینـده تري از سود  تر و دقیق هاي واقع بینانه بینی هاي ایرانی مدیرانی که پیش شرکت

. انـد  گذاران مدیران توانمندتري بوده و پست خود را حفظ نموده اند، از نظر سرمایه ارائه داده
اراي عملکـرد خـوب و   دوم شرکت هاي مورد مطالعـه بـه دو گـروه د    فرضیۀهمچنین، در 
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دهـد کـه در    هاي حاصل از آزمون این فرضـیه نشـان مـی    بندي شدند و یافته ضعیف تقسیم
بینـی مـدیریت    تر، تغییر مدیرعامل با قدرمطلق دقت پیش شرکت هاي داراي عملکرد ضعیف

به عبارتی، وقتـی  . که عملکرد شرکت قوي است، دارد تري نسبت به زمانی ارتباط مثبت قوي
ها از سود  هاي آن بینی بخش است، احتمال ابقاي مدیران هر چند پیش شرکت رضایت عملکرد

  .دقت کمتري داشته باشد، بیشتر بوده است

  .سود، سودآوري، چرخش مدیران ارشد بینی پیش دقت :هاي کلیدي ه واژ
  

  مقدمه
خـود را در  ویـژة  کنـون جایگـاه     یکی از مسایل مهم در حسـابداري کـه از دیربـاز تـا    

تــرین عوامــل مــؤثر بــر  ســود نیــز یکــی از مهــم. مباحــث نظــري حفــظ کــرده، ســود اســت 
توانـد   کنندگان از قابل اتکا بودن سود مـی  هاي اقتصادي است، آگاهی استفاده گیري تصمیم

هـاي مــالی و   هـاي بهتــر در مـورد ســودآوري و تحلیـل صــورت    هـا را در اتخـاذ تصــمیم   آن
هـا و   بینـی  کند کـه پـیش   ، بیان می مبانی علمی پیشین. یاري دهد آیندههمچنین، برآوردهاي 

اطالعات کلیدي و مهم در ارتباط بـا بـازار سـرمایه اسـت      کنندة برآوردهاي مدیریت فراهم
ــاران ( ــک و همک ــون ؛ 1995، 1فران ــولر و ی ــوکس ؛ 1997، 2ک ــاركلن ــی و ؛ 2006، 3و پ ل

بـا ایـن وجـود شـواهد تجربـی انـدکی مبنـی بـر پشـتیبانی نقـش و تـاثیر            ). 2012،   4همکاران
هــاي مهــم و صــحیح در بــازار وجــود دارد  گیــري برآوردهــاي مــدیریت در اتخــاذ تصــمیم

  ). 2009، 5  زامورا(
  ةکننـد  فـراهم   بر ایـن بـاور اسـت کـه مـدیریت سـودهاي بـرآوردي،       ) 1986( 6ترومن

بینـی تغییـرات محـیط     نظـر از توانـایی مـدیریت در پـیش     انعکاس اطالعات عمـومی صـرف  
هـا در موفقیـت    با توجه بـه اهمیـت ایـن مهـارت    . تجاري و تعدیالت عملیاتی سازمانی است

ها اقدام بـه اسـتفاده از    شرکت مدیرة  بازار رقابتی، به احتمال زیاد هیأت  ۀها در عرص شرکت
بـازار باشـند و در غیـر     آینـده بینـی شـرایط    کننـد کـه قـادر بـه بـرآورد و پـیش       مدیرانی مـی 

رو هـدف اصـلی ایـن پـژوهش بررسـی        از ایـن . کنند صورت، اقدام به تغییر مدیریت می این
هاي پذیرفته شـده در   ها در شرکت چرخش آنو  دیرانسود توسط م بینی پیش ارتباط دقت
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هـا   هـاي آن  بینـی  بورس اوراق بهادار تهران است، چرا که سهامداران، مدیرانی را کـه پـیش  
همچنـین، شـدت ایـن ارتبـاط     . نمایند داراي محتواي اطالعاتی و دقت بیشتري است، ابقا می

   .هاي با عملکرد قوي و ضعیف نیز بررسی شده است در شرکت
  

  چارچوب نظري پژوهش
ها منتهی به یک برآورد صحیح از  تر  در مدیران شرکت بینی دقیق وجود مهارت پیشی

هـم ارتبـاطی نزدیـک و مـؤثر بـا اداره و کنتـرل شـرکت در         شود که آن می آیندهسودهاي 
طـور   تـري از شـرایط بـازار دارنـد، بـه      مدیرانی که بـرآورد صـحیح  . محیط رقابتی بازار دارد

بینش و درك زیادي از چگونگی تغییرات شرایط تجـارت و تـأثیر آن بـر تقاضـاي      محتمل
در  آینـده گـویی کـارآ و مـؤثر بـه تغییـرات       تولیدات شرکت، ساختار هزینه و قابلیت پاسخ

مدیرانی که توانایی بیشتري در برخورد بـا عـدم اطمینـان از     ،بنابراین. محیط اقتصادي دارند
تـري از سـودها    بینی و برآوردهاي صحیح و دقیـق  قادر به پیش ددارند، بای آیندهرخدادهاي 

عنـوان شـاخص توانـایی     توسـط مـدیریت بـه    آینـده بینی و برآورد سودهاي  اگر پیش. باشند
هاي اتخاذ شده در راستاي فعالیت شـرکت   مدیریت در نظر گرفته شود، با عنایت به تصمیم

عامـل   تواند رأساً به ابقا یا جایگزینی مـدیر  مدیره می سوددهی، هیأت نحوةدر بازار رقابتی و 
میزان دقت نسـبی و مطلـق مـدیریت     ها بر این است که احتماالً بینی پیش ،بنابراین. اقدام کند

 لـی و همکـاران،  (بازار با چرخش مدیران شرکت ارتباطی مثبـت دارد   آیندهاز برآوردهاي 
2012 .(  

  اي عنـوان نشـانه   بینی مدیریت را بـه  و پیشکه احتماالً برآورد  مدیره عالوه بر این هیأت
هـاي دیگـري نیـز مـازاد بـر       گیرنـد، نشـانه   ارزشمند از قابلیت و توانایی مدیریت در نظر مـی 

تبع آن، جـایگزینی   هاي تغییر و به که هزینه با توجه به این. کنند عملکرد شرکت دریافت می
ار متجـانس و موافـق مبنـی بـر     کـه چنـدین معیـ    مدیره  فقـط زمـانی   مدیران زیاد است، هیأت

عملکرد ضعیف شرکت در رابطه با مدیریت وجود داشته باشد، اقدام به جایگزینی و تغییـر  
گر آن است که عملکرد مالی یک معیـار منطقـی بـراي     ادبیات پیشین بیان. کند مدیریت می

اگـر   ،بنـابراین ). 1988، 7مکـاران وارنـر و ه (هاسـت   ارزیابی توانایی مدیران اجرایی شرکت
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بـر   دیره اقدام بـه تغییـر مـدیریت صـرفاً    م که هیأت عملکرد شرکتی خوب است، احتمال این
که عملکرد شرکت ضعیف اسـت،   زمانی. بینی کنند، کمتر است اساس دقت برآورد و پیش

مـورد  هـایی در   هاي با کمترین دقـت بـه احتمـال زیـاد منجـر بـه نگرانـی        بینی برآورد و پیش
) چـرخش (شـود و بنـابراین، احتمـال تغییـر      مدیره مـی  توانایی مدیریت شرکت توسط هیأت

  ). 2012لی و همکاران، (یابد  مدیریت افزایش می
اطالعات توسـط مـدیریت واحـد     ۀاند که افشاي داوطلبان هاي پیشین ثابت کرده مطالعه

کـا و   آجـین (دهد  ا کاهش میگذاران ر انتفاعی، عدم تقارن اطالعاتی بین مدیریت و سرمایه
، 10هـوي و همکـاران  ؛ 2006؛ لنوکس و پارك، 2005، 9کارامانو و وافیز؛ 2005، 8  همکاران

؛ 2002، 11سـوموتو  مـات (شـود   ، انتظارات سود، مـدیریت مـی  )2012؛ لی و همکاران، 2009
، 13فیلـد و همکـاران  (یابـد   هاي دعوي حقوقی کاهش می ، هزینه)2006، 12کوتر و همکاران

گـذارد   ، یـا بـر پـاداش بـر مبنـاي سـهام تـاثیر مـی        )2009، 14کایرك روگرس و بوس؛ 2005
هاي افشا و عدم شناخت تفـاوت   این مطالعات بر تصمیم  همۀتمرکز ). 2006، 15چنگ و لو(

  .در توانایی و قابلیت برآوردهاي مدیریت است
ــرومن ــه    ) 1986( 16ت ــرآورد و پاســخ ب ــدیریت در ب ــایی م ــه توان ــان کــرده اســت ک بی

با این وجود، در واقعیت انتظـار مـا بـر    . نوعی ارزش در بازار سرمایه است آیندهرخدادهاي 
هـا یـا بـیش از     این است که برخی مدیران با قابلیت اندك برآورد را مشاهده کنیم؛ زیرا آن
که  زمانی. کنند حد به خود اعتماد دارند یا فقط از مدیران با مهارت و تخصص باال تقلید می

  یی برآوردي خود را از طریق حفظ سیسـتم اطالعـاتی حسـابداري بـا    مدیریت قابلیت و توانا
بخشـد، احتمـال دارد بـرآورد و     کنـد، بهبـود مـی    هاي قابل اتکـا فـراهم مـی    کیفیت که داده

تـوان چنـین    بنـابراین، مـی  . هاي مدیریت از دقت و صحت بیشتري برخوردار باشـد  بینی پیش
عنـوان مقیاسـی بـراي     هـاي مـدیریت بـه    بینی شبیان کرد که میزان اعتبار و دقت برآورد و پی

هـاي   یافتـه . باشـد  تجاري رقابتی می  -ارزیابی توانایی و مهارت مدیریت در محیط اقتصادي 
بینی با ارزش بازار  ارتباط توانایی برآورد و پیش  ۀاز نظری) 2009( 17زاموراثابت شده توسط 

دریافتـه اسـت احتمـال    ) 2009(ویـژه زامـورا    بـه . کند تیبانی میهاي نقدي عملیاتی پش جریان
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کــه مــدیران بــا قابلیــت توانــایی برتــري از مزایــاي افــزایش دســتمزد یــا ارتقــاي شــغلی   ایــن
سازمانی یا حتی انتقال به شرکتی دیگر در همان سطح فعلی یا حتـی بـاالتر برخـوردار     درون

ریان نقدي عملیاتی روي معیارهـاي مـدیریت   که تمرکز ج جایی از آن. باشد شوند، بیشتر می
بینـی   مالی منجمله ارتباط با فعاالن بازار سرمایه متمرکز شده است، توانـایی بـرآورد و پـیش   

هاي شـغلی اولیـه در ارتبـاط     مربوط با مسئولیت  هاي نقدي اولیه طور مستقیم با جریان سود به
اي فراگیر و وسیع از مسـئولیت   عهدر مقابل، مدیریت مالی فقط بر یک جنبه از مجمو. است

  . مدیران ارشد متمرکز است
گـر توانـایی مـدیرعامل بـراي مـدیریت       بینـی مـدیریت بیـان    اگر دقت بـرآورد و پـیش  

هیأت مدیره، مدیرعامل را بیشتر مسئول دقت دانسته و احتماالً این موضوع را   شرکت باشد،
مـدیره تمایـل بیشـتري     ویـژه هیـأت   بـه . کند در تصمیم ابقا یا جایگزینی مدیر عامل لحاظ می

کند و همچنین، جایگزینی  تري ارائه می هاي دقیق بینی براي ابقاي مدیرعاملی دارند که پیش
مـدیره، مـدیران    احتمـاالً هیـأت  . نماینـد  دقیـق ارائـه مـی    هاي غیـر  بینی مدیران عاملی که پیش

بـا ایـن وجـود، ادبیـات     . دبینی نادرست جریمـه خواهنـد کـر    اجرایی را براي برآورد و پیش
هـاي صـدور    مدیره شـرایطی را حتـی بـراي مـدیران بـا انگیـزه       اند که هیأت پیشین بیان کرده

کنند  یابی به اهداف سودهاي هدف فراهم می منظور دست هاي بدبینانه به بینی برآورد و پیش
هـایی بـراي    یا با ایجـاد انگیـزه  ) 2006؛ کوتر و همکاران، 2004، 18ریچاردسون و همکاران(

نیکولس و  مک(دهند  بینانه، پوشش اخبار مطلوب را افزایش می هاي خوش بینی برآورد پیش
هاي مرتبط با برکنـاري مـدیریت، شـامل قطـع قـرارداد همکـاري و        هزینه). 1997، 19اوبرین

بینی مدیریت به احتمـال زیـاد    آورد و پیشاختالل در عملیات شرکت، باال هستند و دقت بر
اگـر عملکـرد کلـی شـرکت خـوب باشـد،       . شـود  شرکت ارزیـابی مـی   در رابطه با عملکرد 

بینـی غیرصـحیح مـدیریت     مدیره اقدام به تغییر مدیریت حتی با وجود بـرآورد و پـیش   هیأت
ت ضـعیف،  که عملکرد شـرک  زمانی. هاي مرتبط با آن رخ نخواهد داد نخواهد کرد و هزینه

نظـر از   مـدیره را صـرف   است، برآورد صحیح مدیریت از سود احتمال دارد کـه نظـر هیـأت   
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بینـی نادرسـت بـه احتمـال زیـاد بـه تقویـت         که پـیش  عملکرد ضعیف متقاعد کند، در حالی
  ).2012لی و همکاران، (کند  مدیره مبنی بر ناتوانی مدیریت کمک می هاي هیأت نگرانی

  

  پژوهش  ۀپیشین
به بررسی چـارچوب تخصـیص رقـابتی و چـرخش مـدیران      ) 2013( 20ایسفیلد و کانن

گـر آن اسـت کـه چـرخش مـدیران ارشـد        هاي حاصل از پژوهش بیان یافته. ارشد پرداختند
 پایـۀ طور نسبی و مطلق ناشی از ماهیت و حضور شرکت در بازارهاي رقـابتی بـر    تواند به می

که با عملکرد موفق شرکت در بازارهاي رقابتی تـداوم   به طوري. گانه باشدهاي چند ویژگی
لـی و همکـاران   . خـورد  فعالیت مدیران ارشد و با عملکرد ضـعیف فقـدان فعالیـت رقـم مـی     

منظـور   مـدیریت و تغییـر مـدیران ارشـد بـه      آیندهبرآوردهاي  مطالعۀدر پژوهشی به ) 2012(
هـاي پـژوهش    یافتـه . پرداختند آیندهستاي رخدادهاي ارزیابی قابلیت توانایی مدیریت در را

که عملکرد شرکت ضعیف است، بین برآوردهاي آتـی مـدیریت و    گر این است زمانی بیان
که وقتـی عملکـرد شـرکت قـوي      دار وجود دارد در حالی تغییر مدیران ارتباط مثبت و معنی

هـاي حاصــل از   فتـه یا. وجـود دارد  معنـاداري اسـت، بـین ایـن دو مـورد ارتبـاط معکـوس و       
کـه مـدیران ارشـد از نظـر      زمـانی   گر این اسـت  بیان) 2011(21تالر و همکاران مرگنپژوهش 

تفسـیر ایـن نتیجـه    . یابـد  به اجماع نرسند، احتمال تغییر مدیریت افزایش می آیندههاي  تحلیل
بوشـمن  . ضعیف شرکت استگر عملکرد  بیان آیندهاین است که عدم اجماع از نظرتحلیل 

. عملکـرد و چـرخش مـدیران ارشـد پرداختنـد       ةتـأثیر مخـاطر    مطالعۀبه ) 2010(22و اسمیت
هاي پژوهش حاکی از این بود که محتواي اطالعاتی عملکرد و احتمال تغییر مـدیریت   یافته

سیستماتیک  ةافزایش و در مواجهه با مخاطر) نامنظم(غیرسیستماتیک  ةدر مواجهه با مخاطر
  . یابد کاهش می) منظم(

آبـادي و   رزمیان فیض. انجام شده استهایی در این زمینه  در ایران، نیز برخی پژوهش
مدیره بر محتواي اطالعاتی و کیفیت سود را مورد مطالعـه   تأثیر ترکیب هیأت) 1392(هشی 

هـاي پـژوهش نشـان داد کـه محتـواي اطالعـاتی سـود بـا نسـبت اعضـاي            تـه یاف. قرار دادنـد 
هاي با نسبت باالتر اعضاي  همچنین، شرکت. مدیره ارتباطی ندارد هیأت اندازةغیرموظف و 
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عالوه،  به. کنند کار عمل نمی گري اخبار بد محافظه مدیره در زمان گزارش غیرموظف هیأت
فروغـی و صـفدریان   . شـوند  ري در آن قایـل نمـی  در هنگام شناسایی اخبار خوب نیـز تـأخی  

بینی سود و کسب بازده  بین مدیریت سود، خطاي پیش رابطۀ  مطالعۀدر پژوهشی به ) 1391(
بینـی سـود در    دهد که بین مدیریت سود و خطاي پـیش  ها نشان می یافته. غیرعادي پرداختند

وجـود دارد و   معنـاداري بـت  مث رابطۀ) سودکاه یا سودافزا(هاي با مدیریت سود باال  شرکت
ــازده  میــانگین بــازده غیرعــادي شــرکت  هــاي غیرعــادي  هــاي ســودکاه بیشــتر از میــانگین ب

در پژوهشی به تعیین تـوان سـود   ) 1391(نیا و همکاران  ایزدي. باشد هاي سودافزا می شرکت
نشـان  هـاي پـژوهش    یافتـه . بینی بازده سهام پرداختند عملیاتی و تغییرات آن در تبیین و پیش

بینـی   جاري همراه با متغیر ارزش دفتري بـه ارزش بـازار پـیش    دهد که سود عملیاتی سال می
مثبتی از بازده سال آینده است و تغییر در سود عملیـاتی تـوان مناسـبی را در توضـیح      کنندة

  . بازده حول زمان اعالم تغییرات در سود دارد
بینی آن را مورد مطالعه قرار  پیشنوسانات سود و امکان ) 1390(مهرانی و حصار زاده 

نوسـان نسـبت بـه سـودهاي پـر       شواهد پژوهش حاکی از آن است که سـودهاي کـم  . دادند
همچنـین، سـودهاي واقـع در    . بینـی بیشـتري برخوردارنـد    نوسان از پایـداري و امکـان پـیش   

ان عـالوه بـر ایـن، امکـ    . بینـی بیشـتري دارنـد    هاي باال، بر خالف انتظـار، امکـان پـیش    کران
هاي نقدي عملیاتی نسبت به سطوح پـر نوسـان از    نوسان جریان بینی سود در سطوح کم پیش

) 1389(سـلطانی و همکـاران    خلیفـه . تري برخوردار اسـت  بینی کنندگی مناسب قابلیت پیش
نتـایج  . بینی سود مـدیریت و اقـالم تعهـدي را مـورد مطالعـه قـرار دادنـد        ارتباط خطاي پیش

بینی سود و اقـالم تعهـدي ارتبـاط مثبـت هسـت و در       ین خطاي پیشدهد ب پژوهش نشان می
  . تر است کنند، ارتباط مثبت قوي هایی که در محیط تجاري نامطمئن فعالیت می شرکت

بینـی سـود و    خطـاي پـیش   رابطـۀ در پژوهشی به بررسـی  ) 1389(کردستانی و آشتاب 
زمـانی    هادار تهـران در بـازه  الورود به بورس اوراق ب هاي جدید بازده غیرعادي سهام شرکت

گر این است که ارتبـاطی مثبـت و    هاي حاصل از پژوهش بیان یافته. پرداختند 1378  -1384
برزیـده و همکـاران   . بینی سود و بازده غیرعـادي سـهام وجـود دارد    دار بین خطاي پیش امعن
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سـود و   بینی سـود بـا ضـریب واکـنش     بین کیفیت پیش رابطۀ مطالعۀدر پژوهشی به ) 1389(
دهـد کـه در بـورس اوراق     هاي حاصل از پژوهش نشـان مـی    یافته. تمرکز مالکیت پرداختند

هـا   بینی آن هایی که پیش میان ضریب واکنش سود در شرکت معناداريبهادار تهران تفاوت 
. ها بدبینانه اسـت وجـود نـدارد    بینی آن هایی که پیش بینانه است، در مقایسه با شرکت خوش

هـاي سـود و ضـریب     بینـی  منفی بین تغییرات تعـدیل مثبـت در پـیش    ء جود رابطهدر نتیجه، و
هـایی بـا    بینی سود توسط مدیریت در شرکت واکنش سود تأیید گردید و مشخص شد پیش

  .تر است بینانه هایی با تمرکز باالي مالکیت خوش تمرکز پایین مالکیت نسبت به شرکت
بینی سود توسط  هاي مؤثر بر دقت پیش به بررسی سازه) 1387(الدینی  نمازي و شمس  

هاي حاصـل   یافته. هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند مدیریت شرکت
بینـی   ها، سود پیش گر این است که بین رشد سود، رشد فروش، رشد دارایی از پژوهش بیان

دار وجـود   بینـی سـود ارتبـاطی معنـی     لی، قیمت سهام و دقـت پـیش  شده در گذشته، اهرم ما
بینـی سـود توسـط مـدیران و عوامـل       به بررسی دقت پـیش ) 1386(مشایخ و شاهرخی . دارد

بینـی مـدیران و    دهـد کـه بـین اشـتباه پـیش      هاي پژوهش نشان می یافته. مؤثر بر آن پرداختند
  مقایسـۀ همچنـین،  . وجـود دارد  داريمعنـا تفـاوت   بینی بـر اسـاس گـام تصـادفی      اشتباه پیش

بینـی بـر    بینی مـدیران نسـبت بـه پـیش     گر دقت باالي پیش بیان الگوهاي دو  اختالف میانگین
گویی به این سوال اسـت کـه آیـا     هدف پژوهش حاضر، پاسخ. باشد اساس گام تصادفی می

لکـرد  تـأثیر دارد؟ و آیـا عم   مـدیران ارشـد   بر چـرخش مدیریت  سود توسط بینی پیش دقت
هـاي انجـام شـده، ایـن نخسـتین پـژوهش        بررسـی   ءشرکت بر این رابطه مؤثر است؟ بر پایـه 

  .باشد ارتباط برآوردهاي مدیریت و چرخش مدیران در ایران می  ءدرباره
  

  هاي پژوهش فرضیه
  :زیر براي آزمون ارائه شده است فرضیۀبر اساس مبانی نظري تحقیق دو 

بینـی سـود مـدیریت     با قدرمطلق دقـت پـیش  ) ر مدیرعاملتغیی(چرخش مدیرعامل  :1  فرضیۀ
  .داري دارد ارتباط معکوس و معنا
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بـا  ) تغییـر مـدیرعامل  (وقتی عملکرد شرکت ضـعیف باشـد، چـرخش مـدیرعامل     : 2  فرضیۀ
کـه   تـري نسـبت بـه زمـانی     بینـی مـدیریت ارتبـاط مثبـت قـوي      قدرمطلق دقت پیش

  .عملکرد شرکت قوي است، دارد
توانند تصمیم به ابقا  مدیره می این تحقیق ناظر بر این است که اعضاي هیأت  فرضیۀدو 

بـا  . عامـل، بگیرنـد   نظـر از توانـایی و قابلیـت مـدیر     عامـل، صـرف   یا انفصال از خدمت مـدیر 
عامـل بـا عملکـرد ضـعیف      مـدیره، جـایگزینی بـراي مـدیر     حال، ممکن است براي هیأت این

ره ممکـن اسـت قـادر بـه تأثیرگـذاري در انتخـاب       مـدی  طـور خـاص، هیـأت    به. مشکل باشد
مدیره عالیمـی مبنـی بـر ضـعف توانـایی       عامل از خارج سازمان نباشد، حتی اگر هیأت مدیر

ضـعیفی برخـوردار     شـدة در عوض، اگر مدیرعامل از جایگـاه تثبیـت   . مدیرعامل دیده باشد
انتظار ما بر این اسـت   در نتیجه،. باشد، احتمال جایگزینی وي با عملکرد ضعیف بیشتر است

که مدیران اجرایی با دقت برآوردهاي کم و با جایگاه ضعیف بیشتر در معرض اخراج قـرار  
  ). 2012لی و همکاران، (گیرند  

  

  پژوهش  شناسی روش
این پژوهش از نظـر ماهیـت و محتـوا، از نـوع همبسـتگی و از نظـر هـدف، کـاربردي         

،  پـذیرد  اسـتقرایی صـورت مـی    -هـاي قیاسـی   انجام پژوهش در چارچوب استدالل.  باشد می
ــانی نظــري و    ــی کــه مب ــدین معن ــه  پیشــینۀب ــژوهش از راه کتابخان ــی، و  پ ــب قیاس اي در قال

دلیـل نـوع    بـه .  پذیرد ها از راه استقرایی صورت می یهها براي تأیید و رد فرض گردآوري داده
هــاي مقطعــی و طــولی، از روش الگوهــاي  زمــان داده هــم  مقایســۀهــاي مــورد مطالعــه،  داده
. هـا اسـتفاده شـده اسـت     براي برآورد ضرایب و آزمون فرضـیه ) پانل دیتا(هاي ترکیبی  داده

تشـخیص همگـن یـا نـاهمگن بـودن      هاي ترکیبـی و   کارگیري داده ابتدا براي تعیین روش به
در این آزمون فـرض صـفر مبنـی بـر همگـن بـودن       . ها از آزمون چاو استفاده شده است آن

 وسـیلۀ  ها را با یکدیگر ترکیب کرد و به داده  کلیۀبایست  هاست و در صورت تأیید، می داده
ا را هـ  صـورت، داده  ایـن  یک رگرسـیون کالسـیک تخمـین پارامترهـا را انجـام داد در غیـر       

 الگـوي بـراي تخمـین   د بایـ  هاي پانلی در نظـر گرفـت کـه در ایـن صـورت،       صورت داده به
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براي انتخاب یکـی  . هاي اثرات ثابت یا اثرات تصادفی استفاده شود الگوپژوهش از یکی از 
  . باید آزمون هاسمن اجرا شود الگواز دو 

  

  آماري پژوهشنمونۀ جامعه و 
هاي پذیرفته شده در بـورس اوراق   شرکت  کلیۀ ةندآماري این پژوهش در برگیر جامعۀ

در نظـر گرفتـه شـده     1391تـا سـال    1387زمانی پـژوهش از سـال     دورة. بهادار تهران است
شـرکت براسـاس معیارهـاي زیـر از       81اي بـه حجـم    همچنین، در این پژوهش نمونـه . است

  : انتخاب شده است هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آماري شرکت  جامعۀ
، شـرکت قبـل از سـال    ) 1387 -1391(زمانی دسترسـی بـه اطالعـات      دورةبا توجه به ) الف

از فهرسـت   1391در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشـد و نـام آن تـا پایـان سـال       1387
سازي  سنجی و همسان منظور افزایش توان هم به) ب هاي یاد شده حذف نشده باشد؛ شرکت
ها باید به پایان اسفند ماه هر سال منتهی شود؛  هاي انتخابی، سال مالی شرکت شرکت شرایط

هـاي مـالی    هاي عملیاتی و تأمین مالی شـرکت  دلیل شفاف نبودن مرزبندي بین فعالیت به) پ
هـا از نمونـه حـذف     ، ایـن شـرکت  ...)گـري مـالی و    گـذاري و واسـطه   هاي سرمایه شرکت(

هاي مالی  صورت  متغیرهاي اولیه محاسبۀها براي  اطالعات آنهایی که  شرکت) ت اند؛ شده
ها نباید توقف فعالیـت و زیـان عملیـاتی     شرکت) ث اند؛ اند، از نمونه حذف شده ناقص بوده

  .فعالیت خود را تغییر داده باشند دورةداشته و 
  

  هاي پژوهش الگومتغیرها و 
است که به پیروي از فیـرت  ) MF accuracyit(بینی سود  دقت پیش تحقیق  متغیر مستقل

تفـاوت  طریق  از) 1386(الدینی  و نمازي و شمس) 2004(و گونوپولوس ) 1992(و اسمیت 
بینـی   بینی شده از سود یا زیان واقعی تقسیم بر قدرمطلق سود یا زیان پـیش  سود یا زیان پیش

انـد،   تحقیق حذف شده ء ده از نمونه هاي زیان البته از آنجا که شرکت. شود محاسبه میشده؛ 
  .زیان در این مورد مصداق ندارد
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گري فرد در سـمت   یعنی مدت زمان تصدي) Tenureit(تصدي مدیرعامل  دورة :متغیر وابسته
  .عامل است مدیر

  متغیرهاي کنترلی
بـراي کمـی کـردن ریسـک بـازده، طبـق       :  ) RET Volit(نوسان نـرخ بـازده سـهام عـادي       -

قبـل از سـال مـورد نظـر را      دورة 5هاي  انحراف معیار بازده) 2012(پژوهش لی و همکاران 
 t-1تـا   t-6قبل  دورة 5سودهاي  tریسک بازده در سال  محاسبۀیعنی براي . کنیم محاسبه می

  .ماییمن معیار سود را در این دوره محاسبه می  را در نظر گرفته و انحراف
از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتـري سـهام اسـتفاده    : )MV/BVit(گذاري  فرصت سرمایه -

 .باشد هاي رشد شرکت می ارزشمندي فرصت  نشانۀشود که این نسبت  می

براي کمی کردن ریسک سود هر سهم، طبق پژوهش : )EPS Volit(نوسان سود هر سهم  -
قبـل از سـال مـورد نظـر را محاسـبه        دورة 5هاي  انحراف معیار بازده) 2012(لی و همکاران 

 t-1تـا   t-6قبـل    دورة 5سودهاي  tریسک سود هر سهم در سال محاسبۀیعنی براي . کنیم می
  .کنیم دوره محاسبه میمعیار سود هر سهم را در این  را در نظر گرفته و انحراف

اگر در شرکتی مدیر عامل، رئیس یـا نایـب   : )Dual CEOit(دوگانگی وظایف مدیرعامل  -
مــدیره نیــز باشــد، از عــدد یــک و اگـر مــدیر عامــل، رئــیس یــا نایــب رئــیس   رئـیس هیــأت 

  .کنیم مدیره نباشد، از عدد صفر استفاده می هیأت
سـود پـس    گیري این متغیر از نسبت  اندازه براي: )ROEit(نرخ بازده حقوق صاحبان سهام  -

  :که به صورت زیر است شود از کسر مالیات به حقوق صاحبان سهام استفاده می
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام= سود پس از کسر مالیات  / کل حقوق صاحبان سهام     )1(  
شـرکت از طریـق لگـاریتم میـزان فـروش کـل شـرکت          انـدازة : )Sizeit(شرکت  ي  اندازه -

  ).1391فروغی و صفدریان، (شود  گیري می اندازه
گیـري عملکـرد کـه     یکـی از معیارهـاي انـدازه   :  ) CFO/Assetsit(جریـان نقـدي عملیـاتی     -

وجـه نقـد حاصـل از    . تواند مورد استفاده واقـع شـود، خـالص وجـه نقـد دریـافتی اسـت        می
ــاتی  فعالیــت ــه فعالیــت  عــاري از خطاهــاي زمــان هــاي عملی ــوط ب هــاي  بنــدي و تطــابق مرب
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 و جایارامـان در ایـن پـژوهش سـازگار بـا پـژوهش      . باشـد  گذاري و تأمین مـالی مـی   سرمایه
ضـمناً  . شـود  ها استفاده مـی  ، از نسبت جریان نقدي عملیاتی به کل دارایی)2012( 23میلبورن

  :هاي تحقیق نیز به شرح زیر است الگو
  :اول فرضیۀآزمون  الگوي

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

RET Volit + 5 Dual CEOit+ 6 ROEit + 7 Sizeit + 8 
CFO/Assetsit + εit  

دوم فرضیۀآزمون  الگوي  

)3(    TenureDummyit = β0 + β1 MF accuracyit + β2 MV/BVit + β3 EPS 
Volit + β4 RET Volit + β5 Dual CEOit+ β6 ROEit + β7 Sizeit + 
β8 CFO/Assetsit + εit  

دقــت ، MF accuracyitدورة تصــدي مــدیر عامــل؛  ،Tenureit؛ در رابطــه هــاي بــاال
نوسان سود هر ، EPS Volitنسبت ارزش بازار به ارزش دفتري؛ ، MV/BVitبینی سود؛  پیش
، ROEit؛ دوگانگی وظایف مدیرعامل، Dual CEOit؛ نوسان نرخ بازده، RET Volit؛ سهم

نسـبت جریـان   ، CFO/Assetsit و؛ انـدازة شـرکت  : Sizeit؛ نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
   .ها می باشد دارایی نقدي عملیاتی به کل

  

  هاي پژوهش توصیف داده
میانگین، انحراف معیار، واریـانس، چـولگی و کشـیدگی از جملـه      1  شمارةدر جدول 

  .صورت کلی محاسبه شده است هاي مرکزي و پراکندگی به شاخص
و   -783/1بینی سـود   دهد که میانگین خطاي پیش هاي پژوهش نشان می توصیف داده

بینـی سـود بـه ایـن مفهـوم       منفی بودن خطاي پیش. باشد می 1037/2عامل  تصدي مدیر دورة 
بینـی   هاي مربـوط، سـود پـیش    هاي مورد بررسی و دوره طور میانگین در شرکت است که به

بینـی سـود،    یعنـی مـدیران در پـیش   . متـر بـوده اسـت   شده توسط مـدیران از سـود واقعـی ک   
.  بینـی نشـان داده شـود    اند تا سود عملکردشان بهتر و بیشتر از پیش کارانه عمل کرده محافظه

معیـار محاسـبه    انحـراف . تصدي مدیران ارشد بیشتر از دو سال نیست همچنین، متوسط دورة 
بررســی میــزان . هــا دارد ی دادهشــده در اکثــر متغیرهــا نشــان از پراکنــدگی مناســب و منطقــ
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  ءدهد کـه کلیـه   آن با توزیع نرمال نشان می  چولگی و کشیدگی هر یک از متغیرها و مقایسۀ
  . اند صورت نرمال توزیع شده متغیرهاي پژوهش به

  

  هاي پژوهش آمار توصیفی داده. 1شمارةجدول 
  کشیدگی  چولگی  واریانس  انحراف معیار  میانگین  نام متغیر

  342/3  142/0  021/12  467/3  -783/1  بینی سود پیشخطاي 
  -194/0  918/0  489/1  221/1  103/2  دورة تصدي مدیرعامل

  605/23  966/3  868/16  107/4  194/4  ارزش بازار به ارزش دفتري
  E826/1  926/19  626/399 7  877/4272  182/519  نوسان سود هر سهم

  119/2  070/1  665/3  914/1  736/3  نوسان بازده
  730/27  -227/3  058/0  241/0  334/0  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

  628/0  460/0  328/0  573/0  579/5  شرکت  اندازه
  025/10  085/2  022/0  148/0  167/0  نسبت جریان نقدي عملیاتی 

  
  

  آزمون چاو و هاسمن
 هاي پژوهش، ابتدا با استفاده از آزمـون چـاو و هاسـمن، روش بـه      براي آزمون فرضیه

استفاده شده تعیین شده است که نتایج این آزمون  الگويهاي ترکیبی و نوع  کارگیري داده 
  .ارائه شده است 2  شمارةدر جدول 

  هاي حاصل از آزمون چاو و هاسمن یافته. 2  شمارةجدول 
  آزمون  ۀنتیج  معناداريسطح   )دار نیستند اثرات مقطعی و زمانی معنی(صفر   ۀفرضی

  صفر فرضیۀرد   002/0  اول فرضیۀ
  صفر فرضیۀرد   001/0  دوم   فرضیۀ

  آزمون ۀنتیج  معناداريسطح   )استفاده از مدل اثرات تصادفی(صفر  فرضیۀ
  صفر فرضیۀپذیرش   564/0  اول فرضیۀ
  صفر ۀپذیرش فرضی  427/0  دومفرضیۀ

سطح (دست آمده   دهدکه احتمال به نشان می هاي آزمون چاو یافته جدول فوق، در
صورت پانلی  ها به داده براي آزمون این فرضیه، ،بنابراین .است درصد 5 از کمتر) داري معنا
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 از الگوکه براي تخمین پارامترهاي  اکنون براي تعیین این .مورد استفاده قرارگرفته است
ازآزمون هاسمن استفاده شده که  اثرات تصادفی استفاده شود، اثرات ثابت یا الگوي

داري  جایی که سطح معنا از آن. ارائه شده است 2   شمارةجدول  رد نیز هاي حاصل یافته
 شود صفرآزمون هاسمن پذیرفته می  فرضیۀ بنابراین، ،درصد است 5 از آزمون هاسمن بیشتر

اثرات تصادفی  الگوپژوهش از  متغیرة رگرسیون چند معادلۀبراي تخمین پارامترهاي  دبای و
  .استفاده کرد

  کالسیک الگويروض هاي نقض ف آزمون
  )پسماندها(خطا  ء آزمون صفر بودن میانگین و ثابت بودن واریانس جمله -

که پسماندها جهـت اجـراي    نتایج حاصل از آزمون رگرسیون به دلیل آن ارائۀپیش از 
آزمـون صـفر بـودن     ارائـۀ باشـد؛ بـه    آزمون خودهمبستگی از اهمیت خاصی برخـوردار مـی  

خطا  جملۀآزمون ثابت بودن واریانس  همچنین،. پردازیم می) پسماندها(خطا   میانگین جمله
  . شود براي تشخیص ناهمسانی واریانس انجام می

  

  خطا  هاي حاصل از آزمون صفر بودن میانگین و ثابت بودن واریانس جمله یافته. 3  شمارةجدول 
  آزمون  ۀنتیج  معناداريسطح   t  ةآمار  فرضیه

  خطا  ۀآزمون صفر بودن میانگین جمل
  صفر فرضیۀ پذیرش  E99/5  000/1-16  اول
  صفر فرضیۀ پذیرش  E57/6  000/1-16  دوم

  خطا  آزمون ثابت بودن واریانس جمله
  صفر فرضیۀ پذیرش  560/0  583/0  اول
  صفر فرضیۀ پذیرش  582/0  -551/0  دوم

  

هاي حاصل از آزمون صفر بودن  و با توجه به یافته 3 شمارةهاي جدول  بر اساس داده
صفر مبنی بر  فرضیۀداري مربوطه،  آزمون و سطح معنا آمارة، )پسماندها(خطا  جملۀمیانگین 

هاي حاصل از آزمون ثابت  با توجه به یافته. شود صفر بودن میانگین پسماندها پذیرفته می
 فرضیۀ،  است% 5داري مربوطه بیشتر از  ناکه سطح مع) پسماندها(خطا  جملۀبودن واریانس 

  .شود صفر مبنی بر ثابت بودن واریانس پسماندها پذیرفته می
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  اسمیرنوف -آزمون کولموگروف  -
ست که الزم به ذکر ا. شود ، نرمال بودن متغیر وابسته نیز بررسی میالگوقبل از برازش 
کـه   ولی در صورتی. رگرسیونی است، شرط الزم براي اعتبار هاي الگو نرمال بودن باقیمانده

-آزمــون کولمــوگروف. هــا نیــز نرمــال خواهنــد بــود متغیــر وابســته نرمــال باشــد، باقیمانــده
اگـر در ایـن آزمـون مقـدار     . کـار رفتـه اسـت    اسمیرنوف براي بررسی فرض نرمال بـودن بـه  

بـراي  نتایج ایـن آزمـون   . درصد کمتر باشد، توزیع نرمال نیست 5داري ااحتمال از سطح معن
  : باشد می 4 شمارةصورت جدول  این پژوهش به وابستۀ  متغیر

  

  نتایج حاصل از آزمون نرمالیته. 4  شمارةجدول 
  لگاریتم متغیر وابسته  متغیر وابسته  آزمون کولموگروف اسمیرنوف

  405  405 تعداد
  585/0  103/2 میانگین

  558/0  220/1 انحراف معیار
  272/0  237/0 حد مطلق
  272/0  237/0 حد باال

  -157/0  -183/0 حد پایین
آزمون ةآمار  767/4  477/5  

  057/0  000/0  داري  اسطح معن 
  

بنـابراین  . اسـت  05/0کمتـر از   داري براي متغیرهاي وابسـته،   در این جدول، سطح معنا
هـا آنهـا تبـدیل بـه      براي نرمال نمـودن داده . شود ها، رد می فرض صفر یعنی نرمال بودن داده

طور که مشاهده مـی شـود،    همان. عمل آمد ها شدند و مجددا آزمون نرمالیته به لگاریتم داده
  . است 05/0بیشتر از  داري براي متغیرهاي وابسته،  عنابار سطح م این

  

  اول  فرضیۀآزمون 
 فرضـیۀ آزمـون   نتیجـۀ . براي آزمون این فرضیه از مدل اول پژوهش استفاده شده است

  .ارائه گردیده است 5 شمارةاول در جدول 
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  اول پژوهش فرضیۀ الگويهاي حاصل از آزمون  یافته. 5 شمارةجدول 
  )OLS( حداقل مربعات –پانل : روش آماري

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

انحراف از   ضریب متغیر  متغیر
  استاندارد

  معناداريسطح   t ء آماره

  043/0  467/1  086/5  7/ 464  مقدار ثابت
  019/0  - 359/0  149/0  - 0/ 053  بینی سود دقت پیش

  009/0  241/0  048/0  0/ 011  ارزش بازار به ارزش دفتري
  E95/6 -  5-E64/3 -  910/1 -  051/0-5  نوسان سود هر سهم

  001/0  338/3  111/0  371/0  نوسان بازده
  021/0  227/1  504/2  073/3  دوگانگی مدیرعامل

  047/0  - 909/1  936/0  - 788/1  حقوق صاحبان سهامنرخ بازده 
  041/0  - 052/2  902/0  - 851/1  شرکت اندازة

  002/0  639/1  400/1  294/2  نسبت جریان نقدي عملیاتی 
  - 782/1  میانگین متغیر وابسته  524/0  ضریب تبیین

  366/5  کویین - معیار هانان  391/0  ضریب تبیین تعدیلی
  018/5 اکایکمعیار اطالعات   703/2  خطاي استاندارد

  898/5  معیار شوارتز  344/2310  ها مانده مجموع مربع باقی
  F 957/3 ء آماره  -276/927  لگاریتم احتمال

  0000/0  سطح خطاي احتمال  979/1  دوربین واتسون ء آماره
  

داري براي تک تک متغیرها و همچنین، براي کـل مـدل در سـطح اطمینـان      سطح معنا
بـرازش شـده،    الگـوي   با توجه به ضریب تبیـین تعـدیل شـده   . درصد محاسبه شده است 95
درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهـاي مسـتقل    18/39توان ادعا کرد که حدود  می

هـاي اسـتاندارد الگـوي     بستگی نقـض یکـی از فـرض   خودهم. شود و کنترل توضیح داده می
توان جهت تعیین بود و نبـود خودهمبسـتگی    واتسون می دوربین آمارةرگرسیون است و از 

واتسـون محاسـبه شـده      دوربـین  آمـارة کـه   این با توجه به. رگرسیون استفاده کرددر الگوي 
هـاي   مانـده  باشـد، خودهمبسـتگی وجـود نـدارد و اسـتقالل بـاقی       مـی  5/1-5/2بین )  979/1(
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شـود، سـطح    مشـاهده مـی   5 شـمارة طـور کـه در جـدول     همان. دهد اجزاي خطا را نشان می
درصـد کمتـر    5بینی سود از سطح خطاي قابل قبـول   براي متغیر دقت پیش t آمارة معناداري

با قـدرمطلق  ) تغییر مدیرعامل(داري بین چرخش مدیرعامل  معنا رابطۀاست، بنابراین، وجود 
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهـران مـورد     بینی مدیریت در شرکت خطاي پیش

داري محاسـبه شـده    با توجه به سطح معنـا . شود اول پژوهش پذیرفته می فرضیۀتایید است و 
رلی ارزش بازار به ارزش دفتري، نوسـان بـازده، دوگـانگی مـدیرعامل و     براي متغیرهاي کنت

شـرکت و نـرخ    انـدازة داري و نوسان سـود هـر سـهم،     نسبت جریان نقدي ارتباط مثبت معنا
  .دار وجود دارد بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط منفی معنی

  

  دوم فرضیۀآزمون 
آزمون   نتیجۀ. ه شده استدوم پژوهش استفاد الگويبراي آزمون این فرضیه از 

با توجه به ضریب تبیین تعدیل شدة  .ارائه گردیده است 6 شمارةدوم در جدول  فرضیۀ
درصد از تغییرات متغیر وابسته  16/39توان ادعا کرد که حدود  الگوي برازش شده، می

واتسون    با توجه به آمارة دوربین. شود توسط متغیرهاي مستقل و کنترل توضیح داده می
  .باشد، خودهمبستگی وجود ندارد می 5/1-5/2که بین )  976/1(محاسبه شده 

براي متغیر  tداري آمارة  شود، سطح معنا مشاهده می 6طور که در جدول شمارة   همان
درصد کمتر است، بنابراین، فرضیۀ دوم  5بینی سود از سطح خطاي قابل قبول  دقت پیش

با ) تغییر مدیرعامل(که وقتی عملکرد شرکت ضعیف باشد، چرخش مدیرعامل  مبنی بر این
که عملکرد  تري نسبت به زمانی ریت ارتباط مثبت قويبینی مدی قدرمطلق خطاي پیش

داري محاسبه شده براي  با توجه سطح معنا. شود شرکت قوي است، دارد، پذیرفته می
متغیرهاي کنترلی ارزش بازار به ارزش دفتري، نوسان بازده، دوگانگی مدیرعامل و نسبت 

ازة شرکت و نرخ بازده جریان نقدي ارتباط مثبت معناداري و نوسان سود هر سهم، اند
  .دار وجود دارد حقوق صاحبان سهام ارتباط منفی معنا
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  دوم پژوهش فرضیۀ الگويهاي حاصل از آزمون  یافته. 6 شمارة  جدول 
  )OLS( حداقل مربعات –پانل : روش آماري

TenureDummyit = β0 + β1MF accuracyit + β2MV/BVit + β3EPS Volit + β4 
RET Volit+ β5Dual CEOit+ β6ROEit + β7Sizeit + β8CFO/Assetsit+ εit 

انحراف از   ضریب متغیر  متغیر
  استاندارد

  معناداريسطح   t  آماره

  005/0  626/1  270/5  569/8  مقدار ثابت
  041/0  201/0  158/0  031/0  بینی سود دقت پیش

  010/0  240/0  048/0  011/0  ارزش بازار به ارزش دفتري
  E09/7-  5-E62/3  959/1-  051/0-5  سهمنوسان سود هر 

  001/0  402/3  111/0  378/0  نوسان بازده
  0187/0  289/1  479/2  196/3  دوگانگی مدیرعامل

  047/0  -912/1  937/0  -793/1  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام
  026/0  -237/2  929/0  -080/2  شرکت اندازة

  0043/0  628/1  399/1  279/2  نسبت جریان نقدي عملیاتی 
  -782/1  میانگین متغیر وابسته  524/0  ضریب تبیین

  367/5  کویین -معیار هانان  391/0  ضریب تبیین تعدیلی
  018/5 اکایکمعیار اطالعات   704/2  خطاي استاندارد

  898/5  معیار شوارتز  996/2310  ها مانده مجموع مربع باقی
  F 955/3  آماره  -333/927  لگاریتم احتمال

  0000/0  سطح خطاي احتمال  976/1  دوربین واتسون  آماره
  

  گیري بحث و نتیجه
کننـدگان   گـذاران، اعتباردهنـدگان و سـایر اسـتفاده     تـرین منبـع اطالعـاتی سـرمایه     مهم

نظـر   بـه ). 1389ملکیـان و همکـاران،   (هـا اسـت    هاي سود ارائه شده توسط شرکت بینی پیش
 ینـده توانـد دورنمـاي آ   اطالعـات، بهتـر مـی   تـر   موقـع  رسد مدیریت با آگاهی بیشـتر و بـه   می

همچنـین، بـراي جـذب اعتمـاد     . سازمانی ترسیم کنـد  کنندگان برون شرکت را براي استفاده
بینی شده را کـاهش   کنند انحراف بین سود واقعی و پیش کنندگان، مدیران سعی می استفاده
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 چـرخش یریت و مد سود توسط بینی پیش ارتباط دقت ررسیهدف از این پژوهش، ب . دهند
دهـد کـه بـین دقـت      اول پژوهش نشان می فرضیۀهاي حاصل از  یافته. باشد می مدیران ارشد

ارتبـاط معکـوس و   ) تصـدي مـدیر عامـل    دورة(بینـی سـود و چـرخش مـدیران ارشـد       پیش
بینی سود، احتمال تغییر مـدیران ارشـد    عبارتی، با افزایش دقت پیش به. داري وجود دارد معنا

  . یابد کاهش می
گـر آن اسـت کـه بـا ضـعف عملکـرد در        دوم پژوهش بیان فرضیۀهاي حاصل از  یافته

بینـی مـدیریت ارتبـاط     با قدرمطلق دقت پیش) تغییر مدیرعامل(شرکت، چرخش مدیرعامل 
گیـري   در یک نتیجه. که عملکرد شرکت ضعیف است، دارد تري نسبت به زمانی مثبت قوي

هـاي اقتصـادي و    ها بتوانند با توجه به شـاخص  شرکت توان بیان کرد اگر مدیران تر می کلی
آفرینــی بیشــتري بــراي  تــري را کــه ارزش دقیــق هــاي موجــود در بــازار، ســود نســبتاً نوســان
سـازمانی مـدیریتی     ها در پست بینی کنند، احتمال ابقاي آن گذاران داشته باشد، پیش سرمایه

هـاي   بینی ها حتی با پیش وب شرکتبیشتر خواهد بود؛ همچنین، ناگفته نماند که عملکرد خ
آفرینـی الزمـه را بـراي سـهامداران فـراهم       کـه ارزش  دلیل این ضعیف سود توسط مدیران به

هـاي   یافتـه . تواند به تداوم فعالیت مدیران ارشد در سمت مدیریتی کمـک کنـد   کند، می می
اران ، لــی و همکــ)2013(هـاي ایســفیلد و کـانن    هـاي پــژوهش  حاصـل از پــژوهش بـا یافتــه  

الدینی  و نمازي و شمس) 1389(، کردستانی و آشتاب )2010(، بوشمن و همکاران )2012(
  .  سازگاراست) 1387(
 

  پیشنهادهاي پژوهش
تـأثیر  ) ؛ الـف ینـده هاي آ شود که در پژوهش هاي این تحقیق پیشنهاد می بر اساس یافته

) ب بررسی قرار گیـرد؛ بینی سود مورد  متغیرهاي اقتصادي، سیاسی و فرهنگی بر دقت پیش
مدیریت، نوع صنعت، میزان تداوم فعالیت شـرکت، طـول     ۀتأثیر متغیرهاي کیفی مانند تجرب

ارتبـاط دقـت   ) پ بینی سود مورد تحلیل قـرار گیـرد؛   بر دقت پیش... بینی سود و  پیش دورة
  .دبینی سود با سایر متغیرهاي اصول راهبري شرکتی مورد مطالعه و بررسی قرار گیر پیش
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بـه سـازمان   ) صورت ارائه کرد که الـف  توان به این همچنین، پیشنهاد کاربردي هم می
هـا را در راسـتاي بـرآورد و     شود تا شـرایط الـزام شـرکت    بورس و اوراق بهادار پیشنهاد می

هاي مختلف در شرایط عدم اطمینان را مطالعـه و بررسـی کنـد و     رویه پایۀبینی سود بر  پیش
بینـی خـود را بـا     بینی یا تغییـر در پـیش   هایی که پیش اي براي شرکت گیرانه نیز قوانین سخت

گـردد   ها پیشنهاد مـی  شرکت هیأت مدیرةبه ) ب. کنند، اجرا کند تأخیر یا دقت کم ارائه می
هاي عملکرد  بینی شده و همچنین، شاخص به دقت سود پیشدر تعیین یا ابقاي مدیران ارشد 

  .هاي پیشین توجه نمایند آن مدیران در سال
  

  محدودیت هاي پژوهش 
احتیاط  ندکه الزم است به نتایج باا پژوهش محققان با محدودیت هایی مواجه در

عبارت است ها  این محدودیت ۀجمل از .نگریست این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نیست
  :از 

ها ارائه  هاي مالی به همان شکلی که شرکت از اطالعات گزارش:  کیفیت اطالعات .الف
هاي حسابرسی مشروط  ها گزارش تعداد زیادي از شرکت. اند استفاده شده است کرده

اثر این . دهند هاي مالی انجام نمی دارند که اغلب از این بابت تعدیلی در صورت
  بر نتایج پژوهش تاثیرگذار باشد؛تعدیالت ممکن است 

هاي بسیاري که در خارج از ایران انجام شده  پژوهش:  مورد بررسی جامعۀمحدود بودن  .ب
هاي  با توجه به محدودیت. کنند ها را آزمون می است تعداد بسیار زیادي از شرکت

ها، تعمیم نتایج به کل  سازي شرکت دلیل همسان آماري به جامعۀر باعمال شده 
  با احتیاط صورت پذیرد؛ دواحدهاي اقتصادي بای

هاي مورد مطالعه ممکن  تغییر در شرایط اقتصادي در سال:  عدم ثبات شرایط اقتصادي .پ
بورس اوراق بهادار تهران نیز به شدت تحت تاثیر . است بر نتایج پژوهش تاثیر بگذارد

ن تغییرات واکنش گذاران نسبت به ای شرایط اقتصادي و سیاسی است؛ زیرا سرمایه
  . دهند نشان می
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