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 چكيده

توسط  بيني سود  مل كالن اقتصادي بر خطاي پيشهدف اصلي اين پژوهش، بررسي تاثير تغييرات عوا
بيني سود توسط مديران و به  هاي مرتبط با پيش ها است. تجزيه و تحليل موشكافانه پژوهش مديران شركت

شده در ايران، حاكي از عدم توجه كافي و مناسب پژوهشگران به تاثير متغيرهاي  هاي انجام ويژه پژوهش
باشد كه مقاله حاضر در پي پر كردن اين خال پژوهشي است.  ني سود ميبي عمده اقتصادي بر خطاي پيش

شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زماني پژوهش  هاي پذيرفته جامعه آماري پژوهش شامل شركت
هاي  شركت به منظور آزمون فرضيه 80باشد. از ميان جامعه آماري  مي 1393تا  1386هاي  شامل سال

دهد كه از  هاي پژوهشي با استفاده از رگرسيون چندگانه نشان مي ه است. تحليل يافتهپژوهش انتخاب شد
اند (شامل تغييرات نرخ ارز، تغييرات تورم،  ميان متغيرهاي كالن اقتصادي كه مورد بررسي قرار گرفته

توليد ناخالص تغييرات نقدينگي، تغييرات تراز تجاري و تغييرات توليد ناخالص داخلي)، تنها ميان تغييرات 
بيني سود توسط مديران رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد. به  داخلي و تغييرات نرخ ارز با خطاي پيش

شده (شامل تغييرات تورم، تغييرات نقدينگي و تغييرات تراز تجاري)  عبارت ديگر، ساير متغيرهاي بررسي
. نتايج پژوهش حاضر حاكي از اين است كه بيني سود توسط مديران ندارند رابطه معناداري با خطاي پيش

 بيني سود توسط مديران تاثير بگذارد.  توانند بر دقت پيش متغيرهاي كالن اقتصادي مي
 يرانمد بيني يشپ ي،كالن اقتصاد يرهايسود، متغ بيني يشپ يخطا :يديکل واژگان

                                                                                                                   
 استاديار گروه حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي ∗
  Mohammadi.hj@ppars.com مسنول) کارشناس ارشد حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي تهران(نويسنده ∗∗
 دانشجوي دکتري حسابداري دانشگاه شهيد بهشتي تهران ∗∗∗

 ۱۳/۰۳/۱۳۹۵تاريخ پذيرش:                                                              ۲۰/۰۷/۱۳۹۴تاريخ دريافت: 



 1395تابستان ـ  50ـ شماره  13سال ـ  يمال يحسابدار يمطالعات تجربفصلنامه   58

 مقدمه
تواند نقش حنه، ميگيري مناسب بازيگران اين ص فعاليت صحيح در بازار سرمايه و تصميم

گيري در چنين  موثري در تخصيص بهينه منابع داشته باشد. واضح است كه تصميم
شده  بيني هاي قابل اتكا است. در اين راستا، سود پيش ساختاري نيازمند اطالعات و گزارش

گذاران و  توسط مديران يكي از متغيرهاي مالي با اهميتي است كه مورد توجه سرمايه
ها اغلب براي ارزيابي سودآوري و ريسك  بيني مالي قرار دارد. از اين پيش گران تحليل

شود. شواهد حاكي از  مرتبط با شركت و نيز قضاوت در خصوص قيمت سهام استفاده مي
شود. به طور  گذاران مي بيني بهتر سود منجر به افرايش ثروت سرمايه اين است كه پيش

تواند به  داران در خصوص سودهاي آتي ميتوان گفت كه انتظارهاي سهام خالصه مي
عنوان عامل اصلي در پيش بيني سود تقسيمي، ارزش هر سهم و ارزش كل شركت باشد. 

مند هستند.  هرچه ميزان سود  اعتباردهندگان نيز به سودآوري آتي شركت عالقه
و شده شركت بيشتر باشد، احتمال بيشتري وجود دارد كه اعتباردهندگان اصل  بيني پيش

بهره وام را در سررسيدهاي مقرر دريافت دارند. اين در حالي است كه يكي از منابع 
هاي  بيني گذاران، اعتباردهندگان و بازار بورس اوراق بهادار، ارائه پيش اطالعات سرمايه

تواند مبناي مناسبي در  شده توسط مديران مي بيني پيش سود باشد. سود توسط مديران مي
بيني دقيق سود از ديدگاه  گذاري به شمار آيد؛ در نتيجه پيش رمايههاي س گيري تصميم

 ).1393نظري و عملي اهميت فراواني دارد (نقدي، 
بيني سود، بيشترين تمركز  گرفته در حوزه پيش هاي صورت با توجه به پژوهش 

بيني  هاي شبكه عصبي، پيش الگو سري زماني، هاي بيني الگو پژوهشگران بر بررسي پيش
ها در جهت ارزيابي  بوده است. همچنين، نتايج اين پژوهش گران بيني تحليل ران و پيشمدي

ها، حاكي از برتري روش خاصي بر ديگر نبوده  بيني محتواي اطالعاتي هركدام از پيش
هاي اطالعاتي  ها از قبيل مزيت بيني مديران به دليل برخي برتري است. با اين وجود، پيش

گذاران بوده است؛ به طوري كه انتشار اين اطالعات  توجه سرمايهمديران، همواره مورد 
3Fشديدي در قيمت سهام در بازار سرمايه شده است (كوتاري هاي موجب نوسان

1 ،2001 .(
بيني سود مديران هميشه  باشد آن است كه آيا پيش اما پرسشي كه كه در اين ميان مطرح مي

ير؟ با توجه به اينكه عوامل زيادي بر دقت و در هر  وضعيت اقتصادي قابل اتكا است يا خ
بيني سود توسط مديران نقش دارند، لذا شناخت اين عوامل از اهميت زيادي  پيش
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 يافته با اقتصاد تقريبا پايدار، مديران قادر هستند تا با برخوردار است. در كشورهاي توسعه
آن كه شرايط محيطي ن نظير ايرا كشورياما در  سود بپردازند؛بيني  تقريب خوبي به پيش

 سود شركت را با توجه به چنين تغييراتي، توانندنميمديران   ،همواره در حال تغيير است
از برخي متغيرهاي كليدي ديگر  استفاده به نياز ،تيبتر يندب تقريب خوبي تخمين بزنند.با 

كه با توجه ؛ متغيرهايي گردد مي ضروري سود بينيپيش (براي مثال در حوزه اقتصاد)، براي
بيني بهتر سودهاي آتي ياري رسانند.  ها را در پيش به ماهيت خود قادر باشند مديران شركت

هاي مختلفي در ايران به بررسي تاثير متغيرهاي مختلفي از قبيل  هرچند در پژوهش
بيني سود توسط  هاي شركت در ارزيابي دقت پيش هاي حاكميت شركتي و ويژگي ويژگي

؛ 1390؛ حقيقت و همكاران، 1386شده (براي مثال، مشايخ و شاهرخي، مديران پرداخته 
هاي داخلي به اندازه  )، اما چيزي كه در پژوهش1392مهدي مرادزاده فرد و همكاران، 

كافي به آن توجه نشده، متغيرهاي كالن اقتصادي است. لذا هدف كلي از انجام پژوهش 
 .استبيني سود توسط مديران  يشدقت پ بررسي تاثير برخي  متغيرهاي كالن اقتصادي بر

 
 مباني نظري 

گذاران و  هاي مالي است كه توجه سرمايه سود يك شركت از اقالم بااهميت صورت
هاي  بيني گذاران از پيش ها را به خود جلب كرده است. از سويي سرمايه مديران شركت

از  ي ديگر مديرانبرند و از سو سود بهره مي سود هر سهم در جهت تشكيل سبد سهام پر
اي و ديگر  بندي عملياتي، مخارج سرمايه مهمي چون بودجه هاي آن در اتخاذ تصميم

4Fكنند (ژانگ تخصيص منابع شركت استفاده مي هاي مربوط به تصميم

5F، كاو 1

6Fو اشنايدرز 2

3 ،
بيني مديران از سود اختياري است؛ هرچند داليل اقتصادي براي آن نيز ارائه  ). پيش2004
و خريد و فروش داخلي سهام ، افشا هاي ينهنگراني درباره هز ست. به عنوان مثال،شده ا

هاي داوطلبانه از اخبار بد  بيني تواند تصميم مديريت براي انتشار پيش ترس از قوانيني كه مي
هاي اوليه  باشد. پژوهش بيني سود توسط مديران مي را تحت تاثير قرار دهد، از داليل پيش

ها محتواي  بيني هاي سود توسط مديران حاكي از اين بود كه اين پيش ينيب در مورد پيش
موجب افزايش شديد نوسان در  هايي بيني اطالعاتي دارند؛ طوري كه انتشار چنين پيش

بيني داوطلبانه مديران اين است كه اين  هاي پيش شود. يكي از فرضيه مي ها قيمت
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كند.  ا اطالعات بيشتري كه مدير دارد، همسو ميگذاران را ب ها انتظارهاي سرمايه بيني پيش
هاي مديريت از سود نسبت به انتظار  بيني اين فرضيه تعديل انتظارها بيانگر آن است كه پيش

 ).2001هاي مديريت، بهتر است (كوتاري،  بيني بازار از سود در زمان پيش
از مطالعه و بررسي  بيني سود آتي، ) جهت پيش1393برخي پژوهشگران از قبيل نقدي (     

بيني سود،  سودهاي گذشته در طول زمان استفاده كردند و اعتقاد داشتند كه تنها راه پيش
وهشگران نيز مورد توجه استفاده از متوسط سودهاي گذشته است. اين عقيده توسط ساير پژ

. اما بايد توجه داشت كه اطالعات ديگري غير از سري زماني سودهاي گذشته قرار گرفت
. به طور مثال، برخي از متغيرهاي بنيادي بيني سودهاي آتي موثر باشند پيش تواند در مي

هاي آتي تاثيرگذارند و استفاده از اطالعات  بيني عايدي هاي مالي) در پيش (نسبت
7Fبيني سودهاي آتي شود( او و پنمن تواند موجب بهبود پيش هاي مالي مي صورت

1 ،1989 .(
 تواند مي هاي مالي كدام يك از اطالعات صورت اينكه عالوه بر ابهام در مورد

 آتي سود مهمي نظير متغيرهاي و ها شركت آتي عملكرد براي كننده مناسبي بيني پيش
تر سود توسط  بيني دقيق شركت توسط مديران  باشد، فرضيه ديگري نيز در مورد پيش

) ارائه شده، به 2015مديران مطرح شده است. در اين فرضيه كه توسط كيم و همكاران (
ها اشاره شده است. طبق  بيني جايگاه متغيرهاي اقتصاد كالن در تاثيرگذاري بر اين پيش

8Fفرضيه مجراي اطالعاتي

توان دو نظريه در ارتباط با تاثيرگذاري متغيرهاي كالن  ، مي2
 شود كه مديران بيني سود ارائه داد. در نظريه اول ادعا مي پيش هاي اقتصادي بر نوسان

نمايند. به همين  هاي خود از سود را براساس اطالعات محرمانه خود اتخاذ مي بيني پيش
كنندگان  انداز آتي اقتصاد را در اختيار استفاده ها اطالعاتي در زمينه چشم دليل، اين تصميم

دهد. در نظريه دوم، اعتقاد بر اين است كه وضعيت اقتصادي كشور بر  قرار مي
هاي  بيني ها و پيش تاثيرگذار است. براساس اين نظريه، تصميم هاي مديريت بيني پيش

توان ادعا كرد كه مديران  مديران تحت تاثير شرايط اقتصادي خواهد بود. در نتيجه، مي
كنند.  هايي را در خصوص فعاليت شركت اتخاذ مي تحت تاثير عوامل داخلي تصميم

قتصادي كشور وابسته باشند، انتظار بر بنابراين تا ميزاني كه اين عوامل داخلي به وضعيت ا
هاي مديران انتظارهاي موجود در ارتباط با وضعيت متغيرهاي  بيني اين است كه پيش

اقتصادي را منعكس نمايد. به عنوان مثال، در كشوري مانند ايران كه از اقتصاد با تورم 
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رم و توليد ناخالص برد، تاثير متغيرهاي كالن اقتصادي نظير نرخ بهره، تو بااليي رنج مي
بيني سود  توسط مديران، آشكار است. در  داخلي ، نقدينگي و تراز تجاري بر دقت پيش

نتيجه براساس اين فرضيه بهتر است كه در كشورهايي با وضعيت اقتصادي ناپايدار، 
هاي سود توسط مديران توجه شود. به  بيني تاثيرگذاري عوامل كالن اقتصادي نيز در پيش

تواند تحت تاثير عوامل مختلفي قرار  شرايط و محيط عملياتي يك شركت مي طور كلي،
توان اين عوامل را به دو دسته سيستماتيك و  گيرد كه در يك دسته بندي كلي، مي

 ).2015غيرسيستماتيك تقسيم كرد (كيم و همكاران، 
 اين باشند. مي خاص شركت يك مختص كه هستند عواملي غيرسيستماتيك عوامل     

جديد، در بهترين  ادغام با يك شركت و تحصيل جديد و بازار به ورود از قبيل عوامل
ترين  همچنين، مهم. هاي خاص تاثير بگذارند توانند بر فعاليت اين شركت شرايط تنها مي

اين توانايي را دارند  ها اي كه در ارتباط با اين عوامل وجود دارد آن است كه شركت نكته
 كنند. حذف را آنها حتي و دهند نشان واكنش غيرسيستماتيكعوامل  اين به تا

 تاثير تحت را اقتصاد يك ها در شركت تمام سيستماتيك اين در حالي است كه عوامل
ترين ويژگي عوامل سيستماتيك نظير تورم و نرخ بهره در اين است كه  مهم دهند. مي قرار

 عوامل به توانند مي ها شركت ،با اين حال .نيست شركت خاص يك كنترل مزبور در عوامل
كنند (كيم و همكاران،  حذف را آن توانند نمي ولي دهند؛ نشان واكنش سيستماتيك

 در تا مديران شود باعث اقتصادي مي تواند كالن در متغيرهاي اطمينان عدم ).2015
ترتيب متغيرهاي اقتصادي را  بدين. شوند مواجه مشكل شركت با سود دقيق بيني پيش

سود توسط مديران به شمار  بيني پيش بر صحت و دقت تاثيرگذار ان از متغيرهايتو مي
ها و نقدينگي، از  آورد. متغيرهاي نرخ ارز، نرخ تورم، توليد ناخالص داخلي، تراز پرداخت

هاي  شوند كه در سال هاي كالن اقتصادي در ايران محسوب مي ترين شاخص جمله مهم
سبب است كه   هاي برگزيده بدين اند. اهميت شاخص ههاي شديدي بود اخير دچار نوسان

يابد، به دليل تاثير مستقيم نرخ تورم بر سود،  به عنوان مثال زماني كه تورم افزايش مي
 تورمي انتظارهاي و تورم تاثير تحت اندازه چه سود تا بدانند مندند عالقه گذاران سرمايه

شده توسط  بيني رقمي در كشور، سود پيشگيرد. به هرحال با وجود شرايط تورم دو قرار مي
) . توليد ناخالص داخلي نيز از 1391مديران تحت تاثير شرايط تورم خواهد بود(سلطاني ،

ترين متغيرهاي كالن اقتصادي كشور به  نگاه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، از مهم
ناخالص  توليد است. كشور اقتصادي هاي فعاليت كلي بيانگر نتيجه آيد كه حساب مي
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 و رشد و ركورد و رونق روند به نسبت توان مي آن طريق از كه شاخصي است داخلي
انداز مناسبي از رشد توليد ناخالص داخلي در  آگاه شد. اگر چشم اقتصاد كشور كل تنزل

بينانه  شده نيز به تبع اين رشد اقتصادي، خوش بيني انتظار باشد، طبيعي است كه سود پيش
بيني سود  تحقق رشد اقتصادي، دقت پيش در حالي است كه در صورت عدمباشد. اين 

 و مديران توجه و عالقه هاي ه حوز تورم، شرايط در طرفي از كاهش خواهد يافت.
 .كند مي تغيير توجهي صورت قابل به گذاران سرمايه

 درآمد اينكه اول باشد؛ تاثيرگذار ها شركت در جنبه دو از تواند مي نيز ارز نرخ
 دارند و ارز نرخ با مستقيمي ارتباط و خدمات، كاال صادركننده و واردكننده هاي شركت

 هاي تصميم بر آحاد اقتصادي پرتفوي در رقيب دارايي يك عنوان به ارز قيمت دوم اينكه
). به همين 1391؛سلطاني ، 1388است (مهرآرا، موثر سهام،  فروش و خريد زمينه در آنها

ه عنوان يك شاخص كالن اقتصادي دچار نوسان شود، طبيعي است دليل، اگر نرخ ارز ب
هاي ناعادالنه  كه دقت پيش بيني مديران نيز دچار نوسان خواهد شد. با توجه به تحريم

هاي اخير نوسان اين شاخص  وضع شده از سوي كشورهاي غربي عليه كشورمان، در سال
ا دچار برخي از مشكالت كرده شده در بورس اوراق بهادار تهران ر هاي پذيرفته شركت

شده در ايران حاكي از اين بوده است كه نوسان در  هاي انجام است. در اين رابطه، پژوهش
هاي جاري و در نهايت منجر به تورم  نقدينگي و تراز پرداخت منجر به نوسان در هزينه

اخالص داخلي شود. بنابراين، چنين افزايشي در نقدينگي جامعه منجر به افزايش توليد ن مي
 ).1390آيد (صمدي و بياني،  شود و عامل تشديدكننده تورم به شمار مي نمي

 
 پيشينه پژوهش

 پژوهش هاي خارجي    
9Fفرث و لونكاني 

 حالت مديران سود برآوردهاي كه رسيدند نتيجه اين به) 2005( 1
 به سبتن تري بيش دقت و) واقعي سود از تر بيش شده بيني پيش يعني سود( بينانه خوش

 بازده و سود برآورد دقت بين همچنين، دارد. زماني سري هاي بيني توسط مدل پيش
 .نيست معنادار دارد كه البته وجود معكوسي رابطه سهام، غيرعادي بلندمدت

                                                                                                                   
1. Lonkani and Firth 
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10Fكاتو    

11F،اسكينر 1

12Fو كونومورا 2

 سود اختياري بيني پيش بررسي به پژوهشي در )2009( 3
 نتايج. پرداختند ژاپن بهادار اوراق بورس در شده هپذيرفت هاي شركت در مديريت توسط

 بيني پيش اين اما بوده؛ بيشتر واقعي سود از سود بيني پيش اولين اغلب كه داد نشان پژوهش
 اين آنان به نتيجه رسيدند كه در ضمن، .يافته است كاهش و تعديل شده سال طول در

 سود بيني كه بار اطالعاتي پيش دهرچن دارند؛ اطالعاتي بار متوسط طور به ها بيني پيش
است  كم دارند، بينانه خوش و ضعيف بيني پيش كه مديراني و ضعيف عملكرد با شركتهايي

 .دارد پاييني اتكاي قابليت و
13Fفانگ      

 مديريت سود بيني پيش خطاي برآورد در را سود بيني پيش دقت نقش) 2009( 4
 خطاي و دقت بين معكوس و معناداري رابطه كه رسيد نتيجه اين به و داد قرار مطالعه مورد
 . دارد وجود مديريت بيني پيش

14Fببير     

هاي اقتصادي مربوط به پيش) طي پژوهشي به بررسي انگيزه2010و همكاران ( 5
بيني سود مديران پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه عوامل و انگيزه هاي اقتصادي زيادي 

د توسط مديران دخيل دانست كه انگيزه اطالعاتي مربوط به را مي توان در پيش بيني سو
 بازار سرمايه از مهمترين اين داليل مي باشد . 

15Fيان     

) طي پژوهشي به بررسي تاثير ناهمگن اطالعات مربوط به اقتصاد 2013و همكاران( 6
وط به كالن بر پيش بيني سود مديران پرداخته و به اين نتيجه دست يافتند كه اطالعات مرب

متغيرهاي كالن اقتصادي تاثير بارزي بر پيش بيني سود هرسهم دارند ولي اين تاثير ناهمگن 
مي باشد به عبارتي رابطه بين برخي متغيرهاي كالن اقتصادي با پيش بيني سود مثبت ولي 

 . استبرخي منفي مي باشد و همچنين اين شدت اين رابطه در بين صنايع مختلف ، متفاوت 
اطمينان اقتصادي بر تصميم  )  طي پژوهشي به بررسي تاثير عدم2014و همكاران (كيم     

اطمينان اقتصادي،  سود پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه وجود عدم  بيني مديران در پيش
سود (كوتاه   بيني سود، افق زماني پيش  بيني ارائه پيش بر تصميم مديران مبني بر ارائه يا عدم

 مدت) و خطاي پيش سود توسط مديران، تاثيرگذار است.مدت و بلند 

                                                                                                                   
1. Kato 
2. Skinner 

   3. Konomoura 
   4. Fang 
   5. Beyer 
   6. Yan 
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16Fآگاپووا و مادورا    

)  طي پژوهشي به بررسي تاثير  پيش بيني سود در شرايط عدم 2015( 1
اطمينان بازار  بر قيمت سهام پرداختند كه نتايج تحقيق آنان حاكي از آن بود كه انتشار 

يمت سهام دارد و همچنين مديران ترجيح منفي سود هر سهم پيش بيني شده تاثير منفي بر ق
مي دهند كه در شرايطي كه عدم اطمينان زيادي در بازار وجود دارد اقدام به پيش بيني 

 سود منفي نكنند. 
17Fكريزانووسكي و محسني    

) طي پژوهشي به بررسي پيش بيني سود در شرايط عدم 2015( 2
نظرگرفتن متغيرهاي كالن ند كه با در اطمينان اقتصادي پرداخته و به اين نتيجه دست يافت

، سود پيش بيني شده توسط تحليل گران به صورت موثري مي تواند جريانهاي اقتصادي
 نقدي آتي را پيش بيني كند .

 
 پژوهش هاي داخلي

هايي كه در آنها به بررسي ارتباط ميان متغيرهاي اقتصادي و  متاسفانه، تعداد پژوهش
باشد كه تحقيق حاضر  بسيار محدود است و اين در حالي مي بيني سود پرداخته شده، پيش

مختصر به پيشينه تحقيق، به  اي در پي پر كردن اين خال پژوهشي است. لذا به منظور اشاره
 هاي مشابه استفاده شده است. هايي با موضوع ناچار از پژوهش

 روش مبناي بر بيني پيش با را مديران سود بيني پيش دقت )1384(پناهي و قاسمي  شريعت    
18Fجنكينز –باكس 

 شده پذيرفته شركت 48 از حاصل شواهد بررسي. قرار دادند مقايسه مورد 3
 بيني پيش دقت داد كه نشان 1368-1382 هاي سال طي تهران بهادار اوراق بورس در

 است. جنكيز –باكس  زماني سري مدل از باالتر مراتب به مديريت
 را با سهم توسط مديران هر سود آتي بيني پيش قتد )1386( مشايخ و شاهرخي    

 بيني منظور، پيش همين به. كردند مقايسه تصادفي گام مدل اطالعات بر مبتني بيني پيش
 دهد مي نشان آنها هاي يافته. گرفت قرار ارزيابي مورد 1381-1384 دوره طي شركت 279
 معناداري تفاوت تصادفي، گام دلم اساس بر اشتباه بيني پيش و مديران اشتباه بيني پيش بين

 بيني پيش باالتر دقت بيانگر مدل دو هاي ميانگين اختالف مقايسه عالوه، به. دارد وجود
 ساير آزمون نتايج نهايت، در .است تصادفي گام اساس بر بيني پيش به نسبت مديران
ينانه ب خوش انحراف داراي مديران هاي بيني پيش كه دهدمي نشان پژوهشي هاي فرضيه

                                                                                                                   
  1. Agapova and Madoura 
  2. Kryzanowski and Mohsni 

3. Box–Jenkins Method      
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 نوع و شركت بودن ده زيان يا سودده، شركت اندازه به توجه با بيني پيش دقت و باشد مي
  .است متفاوت صنعت،

هايي را كه براي اولين بار سهامشان در  سود شركت  بيني ) دقت پيش1385بهراميان (    
 هايي كه در بورس اوراق بهادار شود و شركت بورس اوراق بهادار عرضه عمومي مي

 1381تا  1379دهند را ارزيابي كرد. نتايج پژوهش وي براي دوره زماني  افزايش سرمايه مي
هاي شاخص كل بورس رابطه مستقيمي دارد.  سود با نوسان  بيني نشان داد كه خطاي پيش

بيني سود با اندازه شركت، عمر شركت،  اين در حالي است كه در زمينه رابطه خطاي پيش
 هارنظر حسابرس و نوع صنعت، رابطه معناداري يافت نشد.درجه اهرم مالي، اظ

 شركت 107 سود بيني پيش خطاي بر موثر عوامل) 1387( آشتاب و ها ساربان     
 و كردند بررسي را 1385 تا 1378 سال طي تهران بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته تازه

، بيني پيش زماني افق، شركت عمر، شركت  اندازه متغيرهاي بين از كه رسيدند نتيجه اين به
 با كه است سودآوري نسبت عامل تنها حسابرس، اعتبار و اهرمي نسبت، سودآوري نسبت

 .دارد معكوس معناداري رابطه بيني پيش خطاي
رابطه بين متغيرهاي اقتصاد كالن و شاخص ) به بررسي 1390نصرالهي و همكاران (      

شاخص قيمت  ،مدت كوتاه اين نتيجه دست يافتند كه در پرداختند و به قيمت سهام در ايران
اما در قرار دارد؛ نرخ ارز  و هاي قبل سهام تحت تأثير مقدار شاخص قيمت سهام در دوره

شاخص قيمت سهام تحت تأثير شاخص قيمت طال، شاخص قيمت مسكن،  ،بلندمدت
نعت و ي بخش صشاخص قيمت كاالها و خدمات مصرفي، نرخ ارز، ارزش افزوده 

 .صادرات قرار دارد
 دقت بر موثر عوامل بندي پژوهش خود در زمينه رتبه در) 1390(همكاران  و حقيقت    

 مدت كوتاه( شده بيني پيش سود زماني افق كه رسيدند نتيجه اين به ها سود شركت بيني پيش
 . دارد معكوس و معناداري رابطه شده بيني پيش سود دقت با) بلندمدت و

بيني سود در  )  به بررسي اهميت نسبي عوامل تاثير گذار بر خطاي پيش1391ني (سلطا    
صنايع مختلف پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه از بين عواملي مورد بررسي ( اندازه 
شركت ، عمر شركت ، نرخ رشد دارايي ها ، نرخ رشد سود ، نرخ رشد فروش ، نوع 

تغييرات سود ، نرخ ارز و نرخ تورم)، تنها  صنعت ، سود گزارش شده در گذشته ،
شده، تغييرات سود و  متغيرهاي اندازه شركت، عمر شركت، رشد دارايي ها، سود گزارش

 بيني سود مديران هستند . تغييرات نرخ ارز داراي رابطه معناداري با خطاي پيش
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 در ها شركت مديران رفتار بررسي در حوزه پژوهشي طي) 1392( قائمي و اسكندرلي     
 مديران گذشته رويكرد، گذشته عملكرد كه رسيدند نتيجه اين به ها شركت سود بيني پيش

سود  بيني پيش به هنگام مديران سوگيري در شركت، مالكيت نوع و بيني سود پيش در
 .است گذار اثر شركت

 
 هاي پژوهش فرضيه

اي پژوهشي به قرار زير در ه پس از مطالعه مباني نظري و مرور ادبيات حوزه مربوط، فرضيه
 قالب پنج فرضيه تدوين  شده است.

 بيني سود دارد. فرضيه اول: تغييرات نرخ ارز رابطه مستقيم و معناداري بر خطاي پيش
 بيني سود دارد. فرضيه دوم: تغييرات نرخ تورم رابطه مستقيم و معناداري با خطاي پيش

بيني  مستقيم و معناداري با خطاي پيش فرضيه سوم: تغييرات توليد ناخالص داخلي رابطه
 سود با دارد.

 بيني سود دارد. فرضيه چهارم: تغييرات تراز تجاري رابطه مستقيم و معناداري با خطاي پيش
 بيني سود دارد. فرضيه پنجم: تغييرات نقدينگي رابطه مستقيم و معناداري بر خطاي پيش

 
 روش گردآوري ها و تحليل داده ها

 قبيل مربوط از رسمي آماري منابع از متغيرهاي اقتصادي محاسبه جهت نياز دمور هاي  داده
مركزي، مركز آمار،  بانك اقتصادي آمار نفت، اداره وزارت كشاورزي، جهاد وزارت
 آماري طرح و نيرو وزارت ايران، معدني صنايع و معادن نوسازي و توسعه سازمان
هاي حسابداري  در زمينه داده مچنينه .شده است استخراج ساختماني بخش هاي فعاليت

 و تهران بهادار اوراق بورس سازمان توسط اطالعات و آمار منتشرشده  نيز حسب مورد از
 هاي شركت مالي هاي صورت در مالي به ويژه هاي گزارش در مندرج اطالعات

ش ها در دو بخ تحليل داده .تهران استفاده شده است بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته
و   SPSSافزارهاي آمار توصيفي و آمار استنباطي و محاسبات آماري با استفاده نرم

Eviews .انجام شده است 
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 و نوع پژوهش  روش
شناسي   هاي كاربردي و همبستگي است و روش اين پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش

گرسيون باشد. مدل آماري به كار گرفته شده نيز ر رويدادي مي پژوهش از نوع پس
 رود.  چندمتغيره است كه براي مشخص كردن رابطه عوامل در كنار يكديگر به كار مي

 
 الگوي پژوهش 

بيني سود توسط مديران و متغيرهاي اقتصاد  الگوي پژوهش به منظور بررسي رابطه بين پيش
 كالن به صورت زير مي باشد:

 )١( رابطه
𝑀𝑀𝑀𝑡+1= 𝛼0 +  𝛽1(∆𝑀𝐸𝐸ℎ𝑎𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑎𝑅𝑒𝑡) + 𝛽2(∆𝐼𝑎𝐼𝐼𝑎𝑅𝐼𝐼𝑎𝑡) +

 𝛽3(∆𝐺𝐺𝐺𝑡) + 𝛽4(∆𝑇𝑇𝑎𝑇𝑒 𝐵𝑎𝐼𝑎𝑎𝐸𝑒𝑡) + 𝛽5(∆𝐿𝐼𝐿𝐿𝐼𝑇𝐼𝑅𝐿𝑡 ) + µ𝑖𝑡 
 
 

 متغيرهاي پژوهش
 متغير وابسته

ده است. براي بيني سود به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته ش در اين پژوهش، خطاي پيش
بيني سود توسط مديران از شاخص قدرمطلق درصد خطاها استفاده  گيري خطاي پيش اندازه

شده ساالنه مالك قرار گرفته و چنانچه شركت  بيني شده است. در اين پژوهش، سود پيش
بيني مدنظر قرار گرفته  شده كرده باشد، اولين پيش بيني اقدام به تجديد نظر در سود پيش

 ) زير نشان داده شده است:2. چگونگي محاسبه شاخص فوق در رابطه (شده است
 ) 2رابطه (

𝑀𝑀𝑀𝑡 = �
𝑎𝑡−𝑓𝑡
𝐼𝑡

� × 100 

 كه در آن:
𝑎𝑡 = سود واقعي شركت 

بيني شده شركت  سود پيش    = 𝐼𝑡 
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 متغيرهاي مستقل    
) بر اين مساله اساسي تاكيد دارند كه 2015برخي پژوهشگران از قبيل كيم و همكاران (

بيني سود توسط مديران را  برخي متغيرهاي عمده اقتصادي قدرت تبيين نوسانات پيش
هاي ملي ايران  دارند. بدين منظور ضمن بررسي تمامي متغيرهاي عمده اقتصادي و حساب

مركز آمار ايران و با در نظر گرفتن مباني نظري و  براساس گزارشات بانك مركزي و
همبستگي ميان آنها، متغيرهاي اساسي و تاثيرگذار مورد استفاده در پژوهش به شرح 

 شوند. ) انتخاب و آزمون مي1جدول(

 متغيرهاي مستقل و نحوه محاسبه آنها )١جدول (
 نحوه محاسبه متغيرها نام متغيرها

 تغييرات نرخ ارز

مربوط به متوسط نرخ برابري دالر، يورو و پوند به ريال براي دوره هاي  داده
گاه بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران استخراج و تغييرات اين  پژوهش از وب

 متغير به منظور انجام پژوهش به صورت زير محاسبه شده است: 
 
(∆𝑀𝐸𝐸ℎ𝑎𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑎𝑅𝑒𝑡) =

𝑀𝐸𝐸ℎ𝑎𝑎𝑔𝑒  𝑅𝑎𝑅𝑒2 − 𝑀𝐸𝐸ℎ𝑎𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑎𝑅𝑒1
𝑀𝐸𝐸ℎ𝑎𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑎𝑅𝑒1

 
 که در رابطه فوق: 

= 𝑀𝐸𝐸ℎ𝑎𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑎𝑅𝑒2 مالي دوره پايان نرخ ارز در متوسط 
= 𝑀𝐸𝐸ℎ𝑎𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑎𝑅𝑒1 مالي دوره ابتداي در ارز نرخ متوسط 

 نرخ تورمتغييرات

گاه بانک مرکزي  ژوهش از وبهاي مربوط به نرخ تورم براي دوره پ داده
جمهوري اسالمي ايران استخراج و تغييرات اين متغير به منظور انجام پژوهش به 

 صورت زير محاسبه شده است:

(∆𝐼𝑎𝐼𝐼𝑎𝑅𝐼𝐼𝑎𝑡) =
𝐼𝑎𝐼𝐼𝑎𝑅𝐼𝐼𝑎2 − 𝐼𝑎𝐼𝐼𝑎𝑅𝐼𝐼𝑎1

𝐼𝑎𝐼𝐼𝑎𝑅𝐼𝐼𝑎1
 

 که در رابطه فوق:
= 𝐼𝑎𝐼𝐼𝑎𝑅𝐼𝐼𝑎2 نرخ تورم در پايان دوره مالي 
= 𝐼𝑎𝐼𝐼𝑎𝑅𝐼𝐼𝑎1 نرخ تورم در ابتداي دوره مالي 
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توليد تغييرات
 ناخالص داخلي

گاه بانک مرکزي جمهوري  هاي مربوط به توليد ناخالص داخلي از وب داده
اسالمي ايران استخراج و تغييرات اين متغير جهت استفاده در پژوهش به صورت 

 اسبه شده است:زير مح

(∆𝐺𝐺𝐺) =
𝐺𝐺𝐺2 − 𝐺𝐺𝐺1

𝐺𝐺𝐺1
 

 که در رابطه فوق:
 = 𝐺𝐺𝐺2توليد ناخالص ملي در پايان دوره مالي 
= 𝐺𝐺𝐺1 توليد ناخالص ملي در ابتداي دوره مالي 

 ها تراز پرداخت

جهت محاسبه تراز تجاري، مبلغ صادرات از واردات کسر و براي انجام اين 
 ها  به صورت زير محاسبه شده است: پژوهش، تغييرات تراز پرداخت

 
(∆𝑇𝑇𝑎𝑇𝑒 𝐵𝑎𝐼𝑎𝑎𝐸𝑒) = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐵𝑇𝐵𝑇𝐵𝐵𝑇2−𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐵𝑇𝐵𝑇𝐵𝐵𝑇1

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝐵𝑇𝐵𝑇𝐵𝐵𝑇1
 

 که در رابطه فوق:
= 𝑇𝑇𝑎𝑇𝑒 𝐵𝑎𝐼𝑎𝑎𝐸𝑒2 اليتراز تجاري در پايان دوره م 
= 𝑇𝑇𝑎𝑇𝑒 𝐵𝑎𝐼𝑎𝑎𝐸𝑒1 تراز تجاري در ابتداي دوره مالي 

 

 تغييرات  نقدينگي

گاه بانک مرکزي  هاي مربوط به متوسط نقدينگي براي دوره پژوهش از وب داده
جمهوري اسالمي ايران استخراج و تغييرات اين متغير به منظور انجام پژوهش به 

 صورت زير محاسبه شده است:
 

(∆𝐿𝐼𝐿𝐿𝐼𝑇𝐼𝑅𝐿𝑡) =
𝐿𝐼𝐿𝐿𝐼𝑇𝐼𝑅𝐿2 − 𝐿𝐼𝐿𝐿𝐼𝑇𝐼𝑅𝐿1

𝐿𝐼𝐿𝐿𝐼𝑇𝐼𝑅𝐿1
 

 که در رابطه فوق : 
= 𝐿𝐼𝐿𝐿𝐼𝑇𝐼𝑅𝐿2 مالي دوره پايان در نقدينگي متوسط 
= 𝐿𝐼𝐿𝐿𝐼𝑇𝐼𝑅𝐿1 مالي دوره ابتداي در نقدينگي متوسط 

 
 منبع : يافته هاي پژوهشگر

 
 جامعه آماري 

بهادار  اوراق بورس در شده پذيرفته هاي شركت كليه شامل پژوهش اين آماري جامعه
هاي زير و به منظور كاهش  باشد؛ با اين وجود ضمن توجه به برخي از ويژگي مي تهران

) معتقد هستند كه 1393ها، برخي پژوهشگران از قبيل نقدي ( آوري داده زمان و هزينه جمع
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اند نماينده مناسبي از تمام تو شركت بورسي مي 100تا  80از حدود  سبدي متشكل
هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار باشند. عالوه بر اين، كانچيتاچكي و شركت

) نشان دادند كه سبدي متشكل از صد شركت بورس اوراق بهادار 2014پاتاتوكاس (
بيني  حسابداري مورد نياز در پيشهاي  اياالت متحده، راهكار مناسبي در استخراج داده

 متغيرهاي مالي است.
 هستند: زير هاي كه داراي ويژگي است هايي شامل شركت آماري نمونه

 
 .باشد گرفته قرار معامله مورد 1393 تا 1386 هاي سال بين آنها سهام .1
 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشد .1386قبل از سال  .2
 دوره زماني پژوهش در دسترس باشد. هاي مربوط براي داده .3
ها را با سال  اسفند باشد تا بتوان سال مالي شركت 29سال مالي آنها منتهي به  .4

 شود، منطبق كرد. تقويمي كه متغيرهاي كالن اقتصادي براساس آن منتشر مي
 در طول دوره مورد بررسي ، سال مالي آن شركت تغيير نكرده باشد . .5

شركت) به  –سال 640(1393تا1386شركت در دوره در دوره  80دادبا اعمال شرايط باال تع
 عنوان اعضاي نمونه انتخاب شدند .

 
 روش گردآوري ها و تحليل داده ها

 قبيل مربوط از رسمي آماري منابع از متغيرهاي اقتصادي محاسبه جهت نياز مورد هاي  داده
مركزي، مركز آمار،  بانك اقتصادي آمار نفت، اداره وزارت كشاورزي، جهاد وزارت
 آماري طرح و نيرو وزارت ايران، معدني صنايع و معادن نوسازي و توسعه سازمان
هاي حسابداري  در زمينه داده همچنين .شده است استخراج ساختماني بخش هاي فعاليت

 و تهران بهادار اوراق بورس سازمان توسط اطالعات و آمار منتشرشده  نيز حسب مورد از
 هاي شركت مالي هاي صورت در مالي به ويژه هاي گزارش در رجمند اطالعات

ها در دو بخش  تحليل داده .تهران استفاده شده است بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته
و   SPSSافزارهاي آمار توصيفي و آمار استنباطي و محاسبات آماري با استفاده نرم

Eviews .انجام شده است 
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 هاي پژوهشي يافته
 توصيفيآمار 

) ارائه 2ها، آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش در جدول ( براي تجزيه و تحليل مقدماتي داده
را تغييرات تراز تجاري و شده است. بيشترين ميانگين در بين متغيرهاي مستقل و وابسته 

 .كمترين ميانگين را تغييرات توليد ناخالص داخلي دارد

 هاي پژوهش آمار توصيفي داده)٢جدول (
 پژوهش متغيرهاي ميانگين ميانه بيشينه مينهک

 تغييرات تراز تجاري ۲۷,۰ ۲۰,۰ ۳۳,۰ ۱۴,۰
 تغييرات نقدينگي ۲۲,۰ ۱۷,۰ ۲۵,۰ ۱۲,۰
 تغييرات تورم ۲۱,۰ ۱۹,۰ ۳۵,۰ ۱۵,۰
 تغييرات نرخ ارز ۲۱,۰ ۱۸,۰ ۳۲,۰ ۰۵,۰
 تغييرات توليد ناخالص ملي ۰۱۱,۰ ۰۶۷,۰ ۰۷۴,۰ -۰۶۷,۰
 شده توسط مديران بيني خطاي سود پيش ۱۹,۰ ۱۶,۰ ۵۷,۰ ۰۱,۰

 منبع : يافته هاي پژوهشگر
 

 آمار استنباطي
ها از تحليل رگرسيون استفاده شده است. تحليل رگرسيون  در اين پژوهش براي تحليل داده

بيني متغير يا متغيرهاي  روشي براي بررسي ميزان نقش يك يا چند متغير مستقل در پيش
هاي آماري الزم و و نوع آماره استفاده شده جهت تحليل رگرسيون  زمون. آ باشد وابسته مي

 .) ارائه شده است3چندمتغيره پژوهش حاضر در جدول (
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 هاي آماري الزم جهت تحليل رگرسيون چندمتغيره آزمون )٣جدول (
 شده نوع آماره استفاده شده نوع آزمون استفاده فرضيه

 منليمر و هاس F نوع روش تخمين 

 ها تمام فرضيه

19Fجارک ـ برا آزمون نرمال بودن

١ 
 T آزمون معنادار بودن متغيرها

 (عامل تورم واريانس) VIF خطي متغيرها هم
20F

٢ 
21Fدوربين ـ واتسون هاي خطا همبستگي جمله عدم خود

٣ 
 F معناداري الگوي رگرسيون

 منبع : يافته هاي پژوهشگر
      

باشد ،  بايد  ابتدا از آزمون  ن پژوهش به صورت تركيبي ميهاي اي با توجه به اينكه داده
F ) نشان 6ليمربراي تشخيص تلفيقي يا تابلويي بودن داده ها استفاده شود . نتايج جدول (

 05/0باشد. چون اين مقدار كمتر از  مي 05/0ليمر كمتر از  Fدهد كه احتمال آزمون  مي
شود. همچنين  رد مدل رگرسيوني استفاده مياست. لذا از روش داده هاي تابلويي در برآو

ليمر، الزم است آزمون هاسمن براي تعيين نوع داده هاي تابلويي  Fبا توجه به نتايج آزمون 
) مشخص است احتمال به دست آمده از 4طور كه از نتايج جدول ( انجام شود، همان

ين مدل از شيوه داده است. به همين دليل به منظور برآورد ا 05/0آزمون هاسمن بيشتر از 
 هاي تابلويي با اثرات ثابت استفاده شده است.

 ليمر و آزمون هاسمن Fخالصه نتايج آزمون  )٤جدول(

 نتيجه احتمال آماره نوع آزمون

F تابلويي ۰۰۰/۰ ۱۴,۹ ليمر 

 اثرات ثابت ۶۸۲,۰ ۱۳۵,۲ هاسمن

 منبع :يافته هاي پژوهشگر
 
 
 

                                                                                                                   
1. Jarque-Bera 
2. Variance Inflation Factor (VIF) 
3. Durbin-Watson 
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 آزمون نرمال بودن متغير وابسته
هاي پژوهش، بايد نرمال بودن متغير وابسته مشخص گردد. توزيع  ل از آزمون فرضيهقب

شود. لذا  هاي كالسيك الگوي رگرسيون مي غيرنرمال اين متغير منجر به تخطي از فرض
الزم است نرمال بودن اين متغير مورد بررسي قرار گيرد كه اين كار از طريق انجام آزمون 

 پذيرد. برا  صورت مي -با استفاده از آماره جارك نرمال بودن به شرح زير و 
 

� 𝐻0 = 𝑁𝐼𝑇𝑁𝑎𝐼 𝐺𝐼𝐷𝑅𝑇𝐼𝐷𝐿𝑅𝐼𝐼𝑎
𝐻1 = 𝑁𝐼𝑅 𝑁𝐼𝑇𝑁𝑎𝐼 𝐺𝐼𝐷𝑅𝑇𝐼𝐷𝐿𝑅𝐼𝐼𝑎 

    
) ارائه شده است. با توجه به اينكه 5نتيجه حاصل از انجام آزمون نرمال بودن در جدول (  

 شود  باشد، فرضيه صفر مبني بر نرمال بودن متغير وابسته رد نمي % مي5ز احتمال آماره بيشتر ا

 برا -نتايج حاصل از آزمون جارک  )٥جدول (
 متغير وابسته آماره سطح معناداري

 شده توسط مديران بيني خطاي سود پيش ۶۱۴,۰ ۸۴۵,۰
 منبع : يافته هاي پژوهشگر

 
 هاي پژوهش  نتايج آزمون فرضيه

) ارائه شده است. قبل از آزمون 6هاي پژوهش در جدول ( ه آزمون فرضيهنتايج مربوط ب
خطي بين متغيرهاي مستقل پژوهش بررسي شود. در اين پژوهش از  الزم است نبودن هم

(عامل تورم واريانس) بدين منظور استفاده شده است. اگر اين شاخص براي  VIFشاخص 
باشد، احتماال با متغيرهاي ديگر هم خطي  متغيرمستقلي به طور ميانگين نزديك به يك باشد

 . )، بيانگر عدم وجود هم خطي بين متغيرهاست6ندارد.  مقادير ارائه شده در جدول (
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 ): ضرايب الگوي رگرسيون٦جدول(

𝑀𝑀𝑀𝑡+1=𝛽 + 𝛽1(∆𝑀𝐸𝐸ℎ𝑎𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑎𝑅𝑒𝑡) + 𝛽2(∆𝐼𝑎𝐼𝐼𝑎𝑅𝐼𝐼𝑎𝑡) +  𝛽3(∆𝐺𝐺𝐺𝑡) +
 𝛽4(∆𝑇𝑇𝑎𝑇𝑒 𝐵𝑎𝐼𝑎𝑎𝐸𝑒𝑡) + 𝛽5(∆𝐿𝐼𝐿𝐿𝐼𝑇𝐼𝑅𝐿𝑡 )+ µ𝑖𝑡 

 متغير
ضرايب متغيرهاي 
 الگوي رگرسيون

آماره  سطح معناداري tآماره 
VIF 

  𝛽 ۲۶۴,۰ ۷۱۵,۳ ۰۰۰/۰ عرض از مبدا
 𝛽1 ۳۲۱,۰ ۲۶۵,۷ ۰۰۰/۰ ۷۱۳,۱ تغييرات نرخ ارز

 𝛽2 ۱۴۸,۰- ۹۳۱,.- ۳۵۲,۰ ۶۱۴,۱ متغييرات تور
توليد ناخالص تغييرات

 𝛽3 ۱۰۳,۱ ۷۹۹,۳ ۰۰۰/۰ ۹۲۲,۱ داخلي

 𝛽4 ۰۰۳,۰- ۱۶۸,- ۸۶۷,۰ ۴۳۰,۱ تراز تجاري تغييرات
 𝛽5 ۵۶۸,۰- ۰۴۶,۲- ۶۱۰,۰ ۹۱۲,۱ تغييرات نقدينگي

 .,۱۹۳ ضريب تعيين
 F ۱۹۶,۱۲آماره 

 .,۱۸۶ شده ضريب تعيين تعديل

 ۸۹۴,۱ واتسون –آماره دوربين 
سطح معناداري 

 Fآماره 
۰۰۰/۰ 

 
 معنادار بيانگر F آماره احتمال و مقدار، شود مي مشاهده) 6( جدول در كه طور همان

 نيز كل شده مقدار ضريب تعيين تعديل. است %95 سطح در رگرسيون معادله كلي بودن
 قادر، شده ارائه الگوي مستقل متغيرهاي كه است آن بيانگر مقدار اين. است% 6/18 با برابر

 بيني سود توسط مديران هستند.  در خطاي پيش تغييرات از% 6/18 تبيين به
 استفاده مستقل متغيرهاي به مربوط t آماره از پژوهش هاي فرضيه از يك هر بررسي در     

 t آماره معناداري سطح بررسي، شود مشاهده مي) 6( جدول در كه طور همان. است شده
 كه است اين و تغييرات توليد ناخالص داخلي بيانگر تغييرات نرخ ارز متغيرهاي به مربوط

بيني سود، رابطه مستقيمي وجود دارد كه در سطح اطمينان  اين دو متغير و خطاي پيش بين
 رابطه كه است آن از حاكي نيز متغيرها ساير به مربوط معنادار است. نتايج آزمون 95%

و خطاي  بين تغييرات نرخ تورم، تغييرات تراز تجاري و تغييرات نقدينگي يمعنادار
توان چنين  ها مي بيني سود وجود ندارد. بنابراين با توجه به نتايج آزمون فرضيه پيش
توان  نمي و شود مي تاييد اول و سوم پژوهش هاي فرعي فرضيه تنها گيري كرد كه نتيجه
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بيني سود در هنگام  قيق مبني بر افزايش خطاي پيششواهدي براي تاييد فرضيه اصلي تح
 اطمينان نسبت به متغيرهاي كالن اقتصادي، پيدا كرد. وجود عدم

 
 بحث و نتيجه گيري

سازي در ايران از يك سو و افزايش تعداد  قانون اساسي و فرايند خصوصي 44اصل 
وزافزوني را به سمت سهامداران و تدوين قانون بازار اوراق بهادار از سوي ديگر، توجه ر

گذاري و گزارشگري مالي جلب كرده است. به همين منظور مديران در تالش  سرمايه
طرف، عدم تقارن اطالعاتي ميان خود و  هستند تا از طريق ارائه اطالعاتي دقيق و بي

شده توسط مديران  گذاران را كاهش دهند. با اين حال، اكثر اطالعات گزارش سرمايه
نگرانه تحت تاثير  هاي آينده گرانه دارد. طبيعي است كه اطالعات و گزارشن ماهيت آينده

تواند دقت آنها را مورد ترديد قرار دهد. به غير  عوامل مختلف خرد و كالني است كه مي
بيني سود مديران تاثير  ها كه به صورت خرد بر دقت پيش از عوامل مختص شركت

حسابداري پنهان مانده، نقش متغيرهاي كالن  گذارند، آن چيزي كه از ديد پژوهشگران مي
بيني سود مديران است. پژوهش حاضر در زمره اولين  اقتصادي و ارتباط آن با خطاي پيش

شده در حوزه بررسي تاثير تغييرات متغيرهاي كالن اقتصادي بر خطاي  هاي انجام پژوهش
توانند كمك قابل  ي ميهاي مشابه آت باشد. اين پژوهش و پژوهش بيني سود مديران مي پيش

بيني سود مديران ارائه كنند. در اين  توجهي در درك هرچه بهتر عوامل موثر بر خطاي پيش
پژوهش با بررسي برخي از متغيرهاي تاثيرگذار كالن اقتصادي از قبيل تغييرات نرخ ارز، 
 تغييرات نرخ تورم، تغييرات توليد ناخالص داخلي، تغييرات تراز تجاري و تغييرات

هاي نرخ ارز و توليد ناخالص داخلي  شود كه تنها نوسان گيري مي نقدينگي، چنين نتيجه
بيني سود مديران دارند. از داليل اصلي ارتباط نرخ  رابطه مستقيم و معناداري با خطاي پيش

شده در  هاي پذيرفته توان به وابستگي شديد ارزي شركت بيني سود مديران مي ارز و پيش
هاي فعال در صنايع  ها و به ويژه شركت ادار تهران اشاره كرد. اين شركتبورس اوراق به

اند؛ لذا  هاي شديد نرخ ارز بوده هاي اخير درگير نوسان پتروشيمي و خودروسازي، در سال
تري  ها همراه با خطاي بيشتر و در نتيجه دقت پايين بيني سود توسط مديران اين شركت پيش

بيني سود مديران و توليد ناخالص داخلي  ستقيم بين خطاي پيشبوده است. در زمينه رابطه م
هاي اخير سهم بورس و فرابورس ايران در توليد ناخالص  توان ادعا كرد كه در سال مي

ها  داخلي روند افزايشي به خود گرفته است؛ به صورتي كه نوسان در وضعيت اين شركت
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بيني سود توسط مديران  ايت دقت پيشبر توليد ناخالص داخلي اثر مستقيم گذاشته و در نه
باشد كه رابطه معناداري ميان خطاي  را تحت تاثير قرار داده است. اين در حالي مي

شده (شامل تغييرات  بيني سود توسط مديران و ساير متغيرهاي كالن اقتصادي بررسي پيش
الزم به توضيح  نرخ تورم، تغييرات تراز تجاري و تغييرات نقدينگي)، مشاهده نشد. در انتها

هايي با موضوع مشابه با پژوهش حاضر  است كه چون در داخل و خارج از كشور مقاله
با استفاد  هاي ديگر ميسر نگرديد. هاي پژوهشي با پژوهش يافت نشد، لذا امكان مقايسه يافته

 از نتايج پژوهش پيشنهادهاي كاربردي به صورت زير ارائه مي گردد :
عاملي است در جهت آگاه ساختن مجموعه  هاي پژوهش حاضر يافته .1

كنندگان استانداردهاي حسابداري، تا به تاثير مستقيم برخي  گذاران و تدوين سياست
 متغيرهاي كالن اقتصادي بر دقت پيش بيني مديران توجه داشته باشند.

ها، سازوكار مناسبي در  متاسفانه در كشور ايران به دليل دولتي بودن اكثر شركت .2
تنبيه و مجازات مديراني كه سود پيش بيني شده توسط آنها از دقت الزم راستاي 

شود كه با توجه به اهميت  برخوردار نيست؛ چاره انديشي نشده است. لذا توصيه مي
سود پيش بيني شده توسط مديران براي سرمايه گذاران، موقعيتي فراهم شود كه 

مديران از دقت الزم نيز پيش بيني مديران به عنوان شاخصي از شهرت و كيفيت 
گذاران به متغيرهاي  رسد كه در اين زمينه توجه سياست برخوردار باشد. به نظر مي

 كالن اقتصادي نظير نرخ ارز ضروري باشد. 
بيني سود ممكن است تحت تاثير ساير متغيرهايي باشد كه در اين پژوهش  خطاي پيش     

هاي خود از متغيرهاي  توانند در پژوهش ميمورد توجه قرار نگرفته است؛ لذا پژوهشگران 
هاي  توان در پژوهش ديگري استفاده نمايند. با اين وجود، برخي از مسائل ديگري كه مي

 باشند. آينده مورد توجه قرار داد، به شرح زير مي
 بيني. تاثير نوع صنعت بر خطاي پيش •
هاي  كتشده در بورس و شر هاي پذيرفته بيني سود شركت مقايسه خطاي پيش •

 غيربورسي.
 بيني سود. هاي انتشار سهام بر خطاي پيش تاثير هزينه •
 بيني سود. تاثير وجود سهامداران خارجي بر خطاي پيش •
 بيني سود. تاثير زمان ورود شركت به بورس بر خطاي پيش •
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