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Abstract 
The Earnings Forecasts report is considered as one of the most important and 
effective reports in investors' decision making. The purpose of this study is to 
present Earnings Forecasts reporting framework in Iran's capital market. To 
achieve the goal of the research, first by studying the theoretical foundations 
and the background of the research, as well as interviewing 21 experts using 
the snowball method and using the theme analysis method, Earnings forecasts 
reporting framework was identified. Then, by implementing fuzzy Delphi 
method and asking for opinions from 183 experts, a consensus was reached 
on the reporting framework using a questionnaire and targeted judgmental 
sampling method and the Earnings Forecasts reporting framework in Iran's 
capital market was presented. The statistical population of the research was 
university faculty members, employees in regulatory organizations, investors, 
auditors and providers of financial information. The research results showed 
that out of 122 detailed themes extracted through theme analysis in the form 
of 6 main themes and 14 sub-themes, 97 detailed themes obtained the 
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consensus of the Delphi group and were identified as components of the 
Earnings Forecasts reporting framework. The main elements of the Earnings 
Forecasts reporting framework are generalities, antecedents, characteristics, 
consequences, challenges and evaluation. The findings of this research can be 
a suitable guide for developing financial reporting standards and modifying 
procedures and regulations. 

Keywords: Earnings Forecasts, Financial Reporting, Earnings 
Forecasts Reporting, Fuzzy Delphi Method 
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 اندر بازار سرمایه ایربینی سود چارچوب گزارشگري پیشرائه ا 

 

 چکیده
شود. لقی میگذاران تگیري سرمایههاي مهم و موثر در تصمیمبینی سود به عنوان یکی از گزارشگزارش پیش
 ی بهابیدست يبرابینی سود در بازار سرمایه ایران است. مطالعه ارائه چارچوب گزارشگري پیشهدف از این 

به روش گلوله  خبره 21و همچنین مصاحبه با  پژوهش نهیشیپ و ينظر یمبانبا مطالعه  ابتدا پژوهش، هدف
 روش جرايا بینی سود شناسایی شد. سپس باتحلیل تم چارچوب گزارشگري پیش برفی و استفاده از روش

چوب چار هدفمند قضاوتی گیرينمونه با استفاده از پرسشنامه و روش خبره 183دلفی فازي و نظرخواهی از 
 .دشبینی سود در بازار سرمایه ایران ارائه چارچوب گزارشگري پیشو  گزارشگري مورد اجماع قرار گرفت

 انحسابرسگذاران، سرمایهنظارتی،  هايسازمان در شاغلان دانشگاه، علمی هیات آماري پژوهش، اعضا جامعه
 طریق از شده استخراج تم تفصیلی 122 از که داد نشان پژوهش بودند. نتایج کنندگان اطلاعات مالیتهیه و

ان و به عنو ندنمود کسب را دلفی گروه اجماع ،تم تفصیلی 97 ،تم فرعی 14تم اصلی و  6در قالب  تم تحلیل
ینی بعناصر اصلی چارچوب گزارشگري پیش .بینی سود شناسایی شدندپیشاجزاي چارچوب گزارشگري 
هش این پژو هايیافته ارزیابی.ها و پیامدها، چالشمشخصات، ها، زمینهپیشسود عبارت است از کلیات، 

 .باشد مقرراتها و رویه احاصل ي مالی وگزارشگر هاياستاندارد تدوین تواند راهنماي مناسبی جهتمی
 

  فازي روش دلفیبینی سود، گزارشگري پیش بینی سود، گزارشگري مالی،پیش :هاواژهکلید

 .است علامه طباطبایی دانشگاه حسابداري رشته دکتري رساله از برگرفته حاضر مقاله
  :نویسنده مسئولj_salimi@atu.ac.ir  

 علامه طباطبایی، تهران، ایران دانشگاهحسابداري، استادیار      محمد جواد سلیمی
  

  تهران، ایران ،طباطبایی علامه دانشگاهحسابداري، یار دانش قاسم بولو 
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 مقدمه
یزي رگذاري به برنامهگذاري است. سرمایهیکی از عوامل اساسی توسعه اقتصادي سرمایه

جهت افزایش پذیر شود. هاي موجود امکاننیازمند است تا استفاده مناسب از فرصت
نی عنصر کلیدي در بیبینی صحیح بهبود یابد. پیشریزي باید توانایی پیشاثربخشی برنامه

ود است که بینی سها، گزارش پیشبینیهاي اقتصادي است. یکی از این پیشگیريتصمیم
و به موقع  هاي دقیقبینیباید دربرگیرنده اطلاعات مربوط، قابل فهم و به موقع باشد. پیش

 شود.گذاران میگیري سرمایهوجب بهبود تصمیمم
 است. هایسرم بازار در هامنابع اطلاعات شرکت نیاز مهمتر یکی سود بینیپیش گزارش 
. شوندیم یتلق گذارانهیسرما ياز اطلاعات برا ايمنبع ارزشمند و بالقوه ت،یریمد هايافشا

 افتیتا بتوانند درباره در ندیخود را برآورد نما گذاريهیسرما ندهیآنها علاقه دارند منافع آ
ود اتکا س ینبیشیبه اطلاعات پ . آنهاارزش سهام خود قضاوت کنند زیو ن ندهیآ ينقد ودس

 کنند.یسهم از آن استفاده م گذاريمتیکرده و در ق
 از زیادي بخش سهام توسط از خرید ناشی کشور در سرمایه بازار نفوذ ضریب افزایش با

هاي بورسی و و افزایش تعداد شرکت 1399عدالت در سال  سهام جامعه، آزادسازي
اهمیت نقش نهادهاي ناظر و ناشران در ارتقاي شفافیت و کارایی بازار سرمایه  فرابورسی،

بینی سود ها و اطلاعات مالی نظیر گزارش پیشبیش از پیش افزایش یافته است. ارائه گزارش
هاي بینی سود در سالشود. نحوه ارائه گزارش پیشوزه قلمداد میاقدامی ضروري در این ح

گزارش  1396هاي پذیرفته شده در بورس تا سال برانگیز بوده است. شرکت اخیر مسئله
با ابلاغ سازمان بورس این گزارش  1399تا  1396کردند، از سال بینی سود ارائه میپیش

بینی بازگشت گزارش پیش 1400از سال حذف و گزارش تفسیري مدیریت جایگزین شد و 
 سود با رویه جدید براي پنج صنعت ابلاغ شد. 

ت و بر اس کنندگان داراي اهمیتبینی سود براي استفادهاز آنجایی که گزارش پیش
است؛ این پژوهش درصدد پاسخ به این سوال است که با توجه به  تصمیمات آنها تاثیرگذار

 بینی سود در بازار سرمایه چیست؟ همچنینزارشگري پیششرایط محیطی ایران، چارچوب گ
هاي این پژوهش در هایی تشکیل شده است؟ یافتهاین چارچوب از چه اجزاء و مولفه

تواند راهنماي مناسب و بینی سود میشناسایی چارچوب گزارشگري پیش خصوص
 ي باشد.ها و مقررات گزارشگراي جهت تدوین استاندارد و ارائه رویهزمینهپیش



 

 پیشینه پژوهش
شده  انیب يمتعدد لیدلا بینی سودو انتشار گزارش پیش رانیاطلاعات مد يافشا در خصوص

 هیات و فرضانتظار لیتعد هیفرض ،دهیمتعلا تئوري ی،ندگینما يتئور که می توان به  است
 .)Choi, 2000شاره نمود (ا یتعهدات قانون

گزارشگري مالی این امکان  و مالکان اشاره دارد. رانیبه تضاد منافع مد 1نمایندگی يتئور
آورد تا مالکان بتوانند مباشرت و حسابدهی مدیران را مورد ارزیابی قرار دهند. را فراهم می

توانند از گزارشگري مالی به عنوان ابزاري براي شرح عملکرد و از طرفی مدیران نیز می
 ).Bazine and Vural, 2011کاهش تضاد میان خود و مالکان بهره جویند (

ها جهت انتشار گزارشگري مالی اشاره دارد. به انگیزه شرکت 2دهیتئوري علامت
ی به ها جهت دسترسنمایند تا در رقابت با سایر شرکتها اقدام به افشا اطلاعات میشرکت

 ).Bini et al., 2010منابع محدود موفق شوند (
 ) ایجاد شد. براساس این فرضیه،1984و گیفت (توسط آجینکا  3فرضیه تعدیل انتظارات

گذاران در خصوص سود، گزارش مدیران انگیزه دارند جهت همسو کردن انتظارات سرمایه
بینی سود منتشر نمایند. انتشار گزارش منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه پیش
 شود. هاي معاملات میهزینه

) فرض کرد مدیران 1994اخبار بد متمرکز است. اسکینر ( بر افشا 4فرضیه تعهدات قانونی
-گذاران از کاهش بزرگ سود واقعی، گزارش پیشبه خاطر جلوگیري از غافلگیري سرمایه

 نمایند.بینی سود با اخبار بد را افشا می
هاي بورسی اجازه به شرکت 1973ابتدا در سال  5امریکا بهادار اوراق و بورس کمیسیون
  1976هاي زیاد در آوریل سال سود منتشر نمایند. اما به دلیل مخالفت بینیپیشداد گزارش 

 توسط سود بینیپیش انتشار گزارش فقدان جزء در گذاراناین پیشنهاد حذف گردید. سرمایه
 .نماینداستفاده می ايحرفه هاي تحلیلگراناز گزارش مدیریت،

درصد در اواسط دهه  15الی  10ود از بینی سهاي منتشرکننده گزارش پیشتعداد شرکت
 2008ها در بحران مالی برخی شرکتافزایش یافته است.  2004درصد در سال  50به  1990

1 Agency Theory 
2 Signalling theory 
3 Expectation adjustment hypothesis 
4 Legal liability hypothesis 
5 Securities and Exchange Commission (SEC) 
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ازمان س. طبق اعلام سایت آن خودداري کردند انتشار به دلیل نااطمینانی بسیار زیاد از ادامه
گزارش  2010در سال  S&P500هاي درصد شرکت 36 1،بر بلندمدت هیتمرکز سرما یجهان
درصد و در سال  28این شاخص به  2017کردند. در سال بینی سود سه ماهه منتشر میپیش

زارش گها از شرکت ياریبسدرصد کاهش یافته است. با شروع بحران کرونا  4/23به  2019
 2/16تنها  2020بدین ترتیب در سال  درآوردند. قیبه حالت تعلبینی سود سه ماهه را پیش

حاکی  2021هاي سال بینی سود سه ماهه را منتشر کردند. دادهها گزارش پیشدرصد شرکت
درصد  4/21بینی سود سه ماهه است به طوري که در این سال از احیاي انتشار گزارش پیش

 ها این گزارش را منتشر نمودند.شرکت
ی سود توسط نبیعلت تعلیق انتشار گزارش پیش ) نتیجه گرفتند2022هوپ و همکاران (

ها از قرار گرفتن شرکت یناش ياقتصاد نانیعدم اطمها در دوران کرونا، بسیاري از شرکت
امی این تعلیق هنگ ن،یاست. همچن فیضع یعملکرد مال يبه جا کرونا يریگدر معرض همه

 شوند. مواجه ییقضا ياز دعاو يبالاتر سکیها با رکه شرکت شودیم تريقو
عداد تدارند  لیگرا تمابرون یمال رانیبا مد يهاشرکتدریافتند  )2023(لیا و همکاران 

نتشر کنند. با م جزییات بیشتربا و  یلیسود همراه با اطلاعات تکم ینیبشیپ بیشتري گزارش
زان دقت و می ،شودیم منتشرگرا برون یمال رانیکه توسط مد سودي يهاینیبشیحال، پ نیا

 يهاینیبشیپ دادنشان  آنها يهاافتهیهستند.  ترنانهیبخوش است و به موقع بودن آنها کمتر
زار سهام عموماً با اما ،ندارند يبهتر تیفیگرا لزوماً کبرون یمال رانیشده توسط مد منتشرسود 

 دهد.نشان میمثبت  واکنش هاینیبشیپ به این
وص البته مدیران در خصاست؛ بینی سود الزامی شده در بورس ژاپن انتشار گزارش پیش
 ).Kato et al., 2009( تعداد بازنگري درباره آن اختیار دارند

 مدیریتکه پاداش  نشان دادند ي ژاپنیهاشرکت با بررسی )2020اتوماسا و همکاران (
از  افتهیق که سود تحق ینزمارابطه مثبت دارد و این رابطه  تیریمد ی سودنیبشیپ يبا خطا

 هیاول ي سودهاینیبشیپ . آنها نتیجه گرفتندشودیم تیفراتر رود، تقو هیولا ي سودهاینیبشیپ
د. استفاده شو پاداش مدیریت يهدف عملکرد در قراردادها کیبه عنوان  تواندیم تیریمد

به  دیقرارداد و ارائه اطلاعات مف ییبهبود کارا يبرا تیریسود مد ینیبشیپ علاوه بر این
 است. با اهمیت هیسرماگذاران در بازار هیسرما

1 www.fcltglobal.org 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

 هیی کهادر دورهی نتیجه گرفت ژاپن هايشرکت تحقیق دربارهبا  )2021کیتاگاوا (
را  یقیسود دق يهاینیبشیدارند پ لیها تما، شرکتبالاست اقتصاد کلاندر نااطمینانی 

 ای محقق سازندخود را  يهاینیبشیپ کنندیم یسع رانیمددر واقع، کنند.  گزارش
 ه نااطمینانیک یدر زمان گذارانهیماسر رایکنند، ز عدیلت نییخود را به سمت پا يهاینیبشیپ

 يکه سودمند اددنشان  جینتا نی. اددهنمیاخبار بد  ي را بهشتریاقتصاد کلان بالاست، وزن ب در
 .ابدییش نمکاه ،اقتصاد کلان بالاست در که نااطمینانی یزمان یحت تیریمد يهاینیبشیپ

 یکی هک بورسی هايشرکت براي سود بینیپیش گزارش تاکنون 2004 سال از در چین
 در .اشدب داشته آتی سال براي زیان انتظار :است شده اجباري داشته باشند، این شرایط را از

 آورد. تغییرات خواهد بدست سود جاري سال در که حالی در است، داشته زیان قبل سال
 سایر در است ممکن هاشرکت .باشد درصد 50 حداقل سود افزایش یا کاهش شامل سود

 ).Huang et al., 2013(کنند  منتشر اختیاري بینی سودپیش گزارش شرایط
هاي چینی جهت کمک به شرکت رانیمد ) نشان دادند2022وانگ و همکاران (

 ياهیژگیو و بندينوع افشا، زمان سهامداران عمده براي فروش سهام و سود بیشتر آنها،
 ییات و کارااطلاع يافشا تیفیک این امر منجر به کاهشکنند. یرا انتخاب م ی سودنیبشیپ

 شود.می نیچ هیدر بازار سرما هیسرما صیتخص
یک گزارش مستقل با عنوان  1396هاي پذیرفته شده در بورس تا سال در ایران شرکت

 ابلاغیه یط بهادار اوراق و بورس سازمانکردند. منتشر می سالانه عملکردبینی گزارش پیش
 شده ثبت ناشران 09/10/1396 تاریخ از نمود اعلام 29/09/1396 مورخ 29386/122 شماره

 گزارش دمکلفن و باشندنمی سالانه عملکرد بینیپیش گزارش انتشار به مجاز سازمان نزد
این  .دنماین افشا و تهیه سالانه و اي دوره میان مالی هايصورت با همراه را مدیریت تفسیري
بینی عملکرد از رویه افشاي پیش 01/04/1400مورخ  146654/121طی نامه شماره سازمان 

 یمال يهاگزارش يبرا و رماهیت 20 خیاز تارهاي تولیدي پذیرفته شده را ابلاغ و سوي شرکت
انتشار همزمان گزارش  د،یجد کردیرو در نمود. ، لازم الاجرا1400 یمربوط به سال مال

 يدیصنعت تول 5 يبرا انیصورت سود و ز ینیبشیهمراه با مفروضات پ تیریمد يریتفس
خلاصه "در قالب جداول  رانیشده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ا رفتهیپذ

 .شده است یالزام "يریاطلاعات گزارش تفس
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 ارائه شده است. این چارچوب 1بینی سود در جدول چارچوب اولیه گزارشگري پیش
 ها و پیامدهاست.ها، ویژگیزمینهها، پیشکنندگان، محدودیتشامل هدف، استفاده

 بینی سود. چارچوب اولیه گزارشگري پیش1جدول 

ها عبارتند از ارائه دو دیدگاه در خصوص هدف گزارشگري وجود دارد. این دیدگاه
 و ارائه اطلاعات جهت پاسخگویی. گیرياطلاعات سودمند در تصمیم

زارشگري کنندگان گالمللی حسابداري، استفادهمفاهیم نظري استانداردهاي بینبراساس 
دهندگان و سایر اعتباردهندگان فعلی و بالقوه. هر یک از گذاران، وامعبارتند از: سرمایه

کنندگان اصلی، نیازها و تمایلات اطلاعاتی متفاوت و احتمالا متناقضی دارند (هیات استفاده
 ). 2010، 1المللیري بیناستاندارد حسابدا

ها یا قیود حسابداري مجموعه عواملی است که براي مواجهه با ابهامات محدودیت
محیطی و ملحوظ داشتن ماهیت و اندازه واحدهاي انتفاعی، شرایط اقتصادي و هزینه تهیه 

 ).1393مالی،  گزارشگري و حسابداري نظري شود (مبانیاطلاعات در نظر گرفته می
ان بینی سود به عنوگیري مدیریت جهت انتشار گزارش پیشثر در تصمیمعوامل مو

ات شرکت و خصوصی بینیها به دو بخش محیط پیشزمینهپیششود. زمینه تعریف میپیش

1 International Accounting Standard Board (IASB) 

 هامولفه عنوان
 پاسخگویی بر گیري، مبتنیتصمیم در سودمند هدف

 کنندگاناستفاده
 دهندگان، اعتباردهندگان، کارکنان، مدیریت،گذاران، وامسرمایه

 مشتریان، دولت، جامعه
 صنعت مخارج، احتیاط، خصوصیات بر منافع اهمیت، فزونی هامحدودیت

 هازمینهپیش
 بینیمحیط پیش

 تحلیلگر، حاکمیت و گذارسرمایه نظارتی، محیط و قانونی محیط
 شرکتی

خصوصیات 
 شرکت

 خاص حقوقی دعاوي افشا، ریسک اطلاعاتی، تعهد تقارن عدم
 مالکانه هايپیشین، هزینه بینیپیش مدیریت، رفتار هايانگیزهشرکت، 

 مشخصات
 نی، اسنادبیپیش سوگیري، فرم برابر در سود، دقت بینیپیش اخبار

 زاياج سایرین، تفکیک با همراه یا مستقل گزارش ضمیمه، انتشار
 ساسیتح بینی، تحلیلپیش افق و بودن موقع زیان، به و سود صورت

 پیامدها
 دعاوي سود، ریسک سرمایه، مدیریت سهام، هزینه بازار واکنش

 تشفافی و دقت در تحلیلگر، شهرت و گذارسرمایه حقوقی، رفتار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 

ندارند یا  مدت کنترلزمینه در کوتاهپیشهاي ها اغلب بر آیتمشرکتبندي شده است. طبقه
 توانند در بلندمدت بر برخی از آنها تاثیر بگذارند.میدارند اگرچه آنها  کنترل کمی

 نی سود است.بیهاي گزارش پیشبینی سود بیانگر معیارها و ویژگیمشخصات گزارش پیش
بینی دارد. پیش بینی سود اشارهبینی به نتایج مربوط به انتشار گزارش پیشپیامدهاي پیش

 نماید.متنوعی را ایجاد میشود و پیامدهاي سود به دلایل متنوعی منتشر می
بینی سود به ارائه چارچوب در این هاي خارجی با بررسی ادبیات تحقیق پیشپژوهش

 شود.هاي صورت گرفته در این زمینه تشریح میحوزه پرداختند. در ادامه پژوهش
دي نمود: بنبینی سود را به سه بخش طبقه) ادبیات افشا در خصوص پیش2000ویدمن (

یف هاي محیط افشا را توصهاي افشا و اثرات افشا. اولین بخش ویژگی، ویژگیمحیط افشا
شود. دومین بخش جزییات ماهیت افشاهاي واقعی کند که تصمیمات افشا در آن اتخاذ میمی

امل کند. در نهایت، جنبه اثر افشا شنظیر نوع، تناوب، به موقع بودن و اعتبار را تشریح می
 ، هزینه نمایندگی و ترکیب سهامداران است.هزینه سرمایه، نقدینگی

بینی سود مدیریت ارائه نمودند. ) چارچوبی در خصوص پیش2008هرست و همکاران (
است  بینی سوداین چارچوب شامل سه مولفه و مرتبط با جدول زمانی انتشار گزارش پیش

بینی سود پیش هايیژگیها و پیامدها. آنها نتیجه گرفتند وها، ویژگیزمینهکه عبارتند از پیش
علی رغم این  شود.به عنوان مولفه کمتر شناخته شده در تئوري و تحقیقات تجربی تلقی می

 که مدیران بیشترین کنترل را در خصوص این مولفه دارند.
. محققان بینی سود پرداختبه بررسی ادبیات تجربی مرتبط با گزارش پیش) 2013هان (

 بینی سود توسط مدیران و اثر این گزارشانتشار گزارش پیش يدر زمینه درك علت و نحوه
مندند. بررسی تحقیقات نشان داد علت و گذاران) علاقهبر رفتار ذینفعان (مدیران و سرمایه

ارش مزبور گذاران به گزبینی سود توسط مدیریت، واکنش سرمایهنحوه انتشار گزارش پیش
 و اثر گزارش بر رفتار مدیریت چگونه است.

بینی سود یک چارچوب ارائه کردند. آنها ) با بررسی ادبیات پیش2022( پروسنر و اشار
 ینگیسو، و بازده سهام، نقد کی، از هاي مدیریتبینیپیشو اعتبار  زانیم نیبنشان دادند 

 يهاینیبشی. پوجود دارد قوي مثبتی همبستگ گرید ياز سو ،انلگریسهام، و پوشش تحل
 درماندگیسود،  يریپذانعطاف ،ینیبشیپ تیبا عدم قطع یمثبت یبستگهم نانهیبسود خوش

رکت، رشد ش .دارند رانیسهام به پاداش مد متیق یو وابستگ گذارهیاحساسات سرما ،یمال
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 مرتبط است. انهنیبدب ی سودنیبشیبا پمعناداري  به طور عاوي حقوقید سکیو ر یقانون بدهی
ن، توافق سود پیشین، اندازه شرکت، پوشش تحلیلگرا بینیبینی سود با دقت پیشدقت پیش

 هاي مدیریت و سطح حاکمیت شرکتی رابطه مثبت دارد.تحلیلگران، صلاحیت
بینی سود صورت در ایران تاکنون پژوهشی در خصوص چارچوب گزارشگري پیش

 د.وشبینی سود انجام شده، ارائه میهایی که در حوزه پیشنگرفته است. از این رو پژوهش
 هايدارایی فروش از استفاده با سود به بررسی مدیریت )1388ابراهیمی کردلر و ذاکري (

 هايانگیزه از یکی آتی و جاري هايدوره در سود بینیپیش خطاي پرداختند. کاستن شرکت
 ملکردع داراي هاينشان داد شرکت هاهاي پژوهش با تایید فرضیهاست. یافته سود مدیریت

سود  هایدارای فروش) زیان( سود از طریق ،)منفی( مثبت آتی عملکرد و) مثبت( منفی جاري
 نند.کسود را مدیریت می هادارایی فروش با هاشرکت نمایند. به عبارت دیگر،را مدیریت می

را انه سالی سود بینیپیش خصوص در هاشرکت مدیران ) رفتار1391قائمی و اسکندرلی (
اثر  و سالیانه سود بینیپیش در مدیران سوگیري پژوهش این در. مورد بررسی قرار دادند

 اندازه ذشته،گ سال سود بینیپیش در مدیران رویکرد شرکت، گذشته عملکرد متغیر، چهار
 شده رسیبر تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشرکت در شرکت مالکیت نوع و

 سود یبینپیش خطاي و بینیپیش رشد هايمعیار از مدیران سوگیري جهت سنجش .است
 و بینیپیش رد مدیران گذشته رویکرد گذشته، عملکرد نتایج تحقیق نشان داد .شد ستفادها

 .دارد نقش سود بینیپیش در مدیران سوگیري در شرکت مالکیت نوع
-تغییرات عوامل کلان اقتصادي بر خطاي پیش اثربررسی  ) به1395باغومیان و همکاران (

 تغییرات و داخلی تنها میان تغییرات تولید ناخالصپرداختند. نتایج تحقیق نشان داد بینی سود 
بینی سود توسط مدیران رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد. سایر شپی خطاي با ارز نرخ

بینی سود اي پیشبا خط شامل تغییرات تورم، تغییرات نقدینگی و تغییرات تراز تجاري متغیرها
 ندارند. معناداري رابطه توسط مدیران

 را يگذارسرمایه کارایی با سود بینیپیش دقت ) رابطه1396و همکاران ( حساس یگانه
 به شدر هايفرصت به توجه با انتظار مورد گذاريسرمایه سطح از انحراف. بررسی نمودند

 رسیونرگاز جهت تحلیل آماري آنها  .شد گرفته نظر در گذاريسرمایه کارایی معیار عنوان
 قیمت بازده اهرم، فروش، رشد توبین،Q  دارایی، بازده اندازه،( کنترلی متغیر 10 وچندمتغیره 

 استفاده) گذاريسرمایه و دارایی بازده قیمت، بازده معیار انحراف بینی،پیش زمانی افق سهام،



 

 گذاريهسرمای کارایی با سود بینیپیش دقت که داد نشان پژوهش از حاصل نتایج. نمودند
 .دارد یمنف رابطه حد از بیش گذاريسرمایه و حد از کمتر گذاريسرمایه با و مثبت رابطه

 تهرش کاري وتجربه تحصیلات، سطح ) دریافتند1400نیک زاد چالشتري و همکاران (
 جشدر خصوص سن خبرگان دیدگاه از مهم معیارهاي عنوان به صنعت با مرتبط تحصیلی

 اثیرداراي ت مدیرعامل انسانی سرمایه شاخص بهبود همچنین. است مدیرعامل انسانی سرمایه
اما اثر  گرددیم سود بینیپیش سوگیري موجب کاهش و سود است بینیپیش افق بر مثبت

 .گرددنمی تایید سود بینیپیش دامنه خطا و بر آن
 1در شکل  ها با خبرگاناز مصاحبه جیاستخرا هايتم براساسپژوهش  مدل مفهومی
 ،کلیات اصلی بخششش متشکل از  بینی سودچارچوب گزارشگري پیشارائه شده است. 

از  اهبخشیک از این  کدام و ارزیابی است. هر هاچالش ،پیامدها، مشخصات، هازمینهپیش
 اند.هایی تشکیل شدهمولفه

 پژوهشمدل مفهومی  .1شکل 
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 روش
ا هاي و کاربردي و از لحاظ ماهیت دادهنوع تحقیقات توسعه این پژوهش از منظر هدف از

و قلمرو  1401از نوع آمیخته است. قلمرو مکانی پژوهش شهر تهران، قلمرو زمانی سال 
بینی سود در بازار سرمایه ایران موضوعی پژوهش ارائه چارچوبی براي گزارشگري پیش

اي، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه کتابخانهها شامل روش هاي گردآوري دادهروش است.
پژوهش  در روش دلفی فازي با اعداد مثلثی است. و ها تحلیل تمباشد. روش تحلیل دادهمی

س با چارچوب اولیه شناسایی شد. سپ ادبیات موضوع و پیشینه پژوهشبا مطالعه ابتدا حاضر 
روش تحلیل تم چارچوب ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و بررسی داده

نظر خبرگان در خصوص چارچوب از طریق  استخراج گردید. بینی سودگزارشگري پیش
 تمورد اجماع قرار گرفاي از روش دلفی فازي تک مرحله آوري و با استفادهپرسشنامه جمع

. شایان ذکر است محاسبات فازي در نرم بینی سود ارائه شدو چارچوب گزارشگري پیش
 ل صورت پذیرفت.افزار اکس

هاي ، شاغلان و اعضاي کمیتهدانشگاه یعلم اتیه اعضا جامعه آماري پژوهش شامل
(سازمان حسابرسی، سازمان بورس و سایر ارکان بازار سرمایه)،  هاي نظارتیسازمان

ان در مصاحبه با خبرگباشد. می کنندگان اطلاعات مالیتهیه و حسابرسان، گذارانهیسرما
وش ردر توزیع پرسشنامه و  تا زمان رسیدن به اشباع نظري برفی گلوله گیرينمونه روش
 .است شده گیري قضاوتی هدفمند استفادهنمونه
 روش تحلیل تم، چارچوب گزارشگري از طریق خبره 21ي هامصاحبه تحلیلتجزیه و با 
 20شناسی و سوال جمعیت 7اي متشکل از پرسشنامهبراساس آن  بینی سود استخراج وپیش
) تم کلیات 1( ؛تم اصلی 6در قالب  ايبه صورت طیف لیکرت پنج درجه تخصصی سوال

ها زمینه) تم پیش2، (گویه 22ها با کنندگان و محدودیتستفادههاي فرعی هدف، اشامل تم
) تم مشخصات شامل نحوه 3، (گویه 14خصوصیات شرکت با بینی و پیش شامل محیط

) تم پیامدها شامل پیامدهاي 4گویه، ( 47تن گزارش و اطمینان بخشی با ها، مانتشار، ویژگی
هاي محیط و  شرکت ها شامل چالش) تم چالش5گویه، ( 20انتشار و پیامدهاي عدم انتشار با 

 شد.  طراحیگویه،  8) تم ارزیابی شامل ارزیابی رویه افشا با 6گویه و ( 11با 
فت نظرات خبرگان از طریق پرسشنامه، عبارات در اجراي روش دلفی فازي، بعد از دریا

 به اعداد فازي مثلثی تبدیل شد. 2کلامی با توجه به جدول 



 

 درجه 5. اعداد فازي مثلثی طیف لیکرت 2جدول 

 )L,M,Uاعداد فازي ( عبارات کلامی مقدار فازي

 )75/0, 1, 1( خیلی زیاد 5
 )5/0, 75/0, 1( زیاد 4
 )25/0, 5/0, 75/0( متوسط 3
 )0, 25/0, 5/0( کم 2
 )0, 0, 25/0( خیلی کم 1

ن تریدر روش دلفی فازي، معمولا خبرگان نظرات خود را در قالب حداقل مقدار، ممکن
کنند. پس از ثبت دیدگاه خبرگان به صورت فازي باید به مقدار و حداکثر مقدار بیان می

هاي متنوعی براي تجمیع نظرات خبرگان ذکر شده تجمیع نظرات خبرگان پرداخت. روش
عدد فازي  nاست که در این تحقیق از روش میانگین فازي استفاده شده است. میانگین فازي 

 مثلثی از طریق رابطه زیر محاسبه شد.

𝐹𝐹𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = (
∑ 𝑙𝑙
𝑛𝑛

,
∑𝑚𝑚
𝑛𝑛

,
∑𝑢𝑢
𝑛𝑛

) 

خن، س زدایی مقادیر به دست آمده براي هر معیار پرداخت. به دیگرسپس باید به فازي
مقدار قطعی نظرات فازي خبرگان مشخص شود. در این پژوهش از روش مرکز سطح به 

 صورت رابطه زیر استفاده شده است.

𝐷𝐷𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 =
[�𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖� + �𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖�]

3
+ 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 

به ترتیب به حداقل،  juو  jl ،jmبه معیار اشاره دارد. علامت  jبه فرد خبره و  iاندیس 
  است.  jها براي معیار ر مقدار ارزیابیترین و حداکثمحتمل

هاي اثرگذار باید یک آستانه تحمل مدنظر قرار گیرد. آستانه تحمل معیارجهت غربال 
زدایی آن است. لذا هر معیاري که مقدار قطعی حاصل از فازي 7/0در این پژوهش رقم 

 باشد مورد قبول و کمتر از آن رد شد. 7/0بزرگتر از 
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 هاي پژوهشیافته
ارائه شده است. طبق  3در جدول  را تکمیل نمودند، پرسشنامه خبرگانی کهاطلاعات تفصیلی 

درصد آنها  77دهندگان حسابداري، سن درصد پاسخ 69اطلاعات جدول، رشته تحصیلی 
 سال است. 15درصد آنها بیش از  79سال و سابقه کاري  40بیش از 

 خبرگان. اطلاعات تفصیلی 3جدول 
 تحصیلات میزان جنسیت

 درصد تعداد شرح درصد تعداد شرح

 5 9 لیسانس  68 125 مرد
 58 106 فوق لیسانس 32 58 زن
 17 32 دانشجوي دکتري   

 20 36 دکتري      

 100 183 جمع 100 183 جمع

 سن رشته تحصیلی

 درصد تعداد شرح درصد تعداد شرح

 4 8 سال 30تا  20 69 126 حسابداري
 19 35 سال 40تا  31 19 35 مدیریت
 34 62 سال 50تا  41 8 14 اقتصاد
 30 55 سال  60تا  51 4 8 سایر

 13 23 سال به بالا 61      

 100 183 جمع 100 183 جمع

 حوزه فعالیت کاري سابقه کاري

 درصد تعداد شرح درصد تعداد شرح

 11 21 هیات علمی دانشگاه 9 17 سال 10کمتر از 
 20 36 هاي نظارتی سازمان 12 21 سال 15تا  11

 26 47 يگذارسرمایه 31 57 سال 20تا  16

 18 33 یحسابرس 23 42 سال 25تا  20

 25 46 يحسابدار 25 46 سال 25بیشتر از 

 100 183 جمع 100 183 جمع



 

با  ،جهت بررسی روایی محتوایی پرسشنامه، پس از تدوین پرسشنامه براساس تحلیل تم
مشورت شد و سپس پرسشنامه نهایی تهیه و تنظیم گردید. به منظور  مشاوراساتید راهنما و 

ارزیابی پایایی پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفاي کرونباخ با 
بدست آمد. با توجه به اینکه ضریب آلفاي کرونباخ بیشتر  SPSS ،943/0استفاده از نرم افزار 

 یی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.است، لذا پایا 7/0از مقدار 
چارچوب  هاينتایج میانگین فازي و غربالگري فازي نظرات خبرگان در خصوص مولفه

هاي ارائه شده است. براساس جدول مزبور، مولفه 4بینی سود در جدول گزارشگري پیش
 ر جامعهدخواهی میزان پاسخگویی و پاسخ، کنندگانستفادهو مدیریت در تم ا دهندگانوام

 خصوصیاتدر تم  آزاد شناور سهام میزانو  شرکت عمر چرخهبینی، پیش در تم محیط
ها کدام شرکت ،هاي مالی)گزارش سایر با همراه گزارش، نحوه ارائه گزارش (شرکت

 اختیاري، شاافنحوه افشا ( ،)هاگذاريسرمایه استثناي به هاشرکت کلیه تولیدي، هايشرکت(
 و نهسالا ماهه،شش و سالانهدوره زمانی انتشار ( ،)صنعت براساس اختیاري و اجباري افشا

 با اقاتف صورت در تجدیدنظر و ماههشش و سالانه اهمیت، با اتفاق صورت در تجدیدنظر
در تم   سود قسیمت سیاست و نیشیپ سود ینیبشیپ يخطا نیتبب) در تم نحوه انتشار، اهمیت

-طمینانبخشی، ااطمینان به نیاز عدمبینی سود (پیش بخشی گزارشمتن گزارش، اطمینان
سالانه، شی (بخ) و دوره زمانی اطمینانحسابرسان توسط مسئولیت قبول اختیاري، عدم بخشی
 دشوندگینقبخشی، ) در تم اطمینانبالا هاي با تعدیلاتگزارش و اي، سالانهمیاندوره و سالانه
ر و در در تم پیامدهاي انتشا شرکت گزارش به اکتفاو  حقوقی دعاوي ریسک افزایش سهام،

کسب  7/0هاي شرکت به دلیل اینکه امتیاز کمتر از دولتی در تم چالش شبه نهایت مالکیت
به عنوان  و ندها از دیدگاه خبرگان مورد پذیرش قرار گرفتکردند، حذف شدند و بقیه مولفه

 .بینی سود شناسایی شدنداجزاي چارچوب گزارشگري پیش

 . میانگین فازي و غربالگري فازي نظرات خبرگان4جدول 

 شرح نماد
مقدار  میانگین فازي نظرات

 قطعی
 نتیجه

L M U 

           تم: کلیات  
      هدف 

Q1 پذیرش 82/0 99/0 86/0 61/0 گیريارائه اطلاعات سودمند در تصمیم 
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Q2 پذیرش 72/0 93/0 74/0 49/0 ارائه اطلاعات براي پاسخگویی 

           کنندگاناستفاده  
Q3 پذیرش 87/0 99/0 93/0 68/0 گذارانسرمایه 

Q4 پذیرش 82/0 98/0 87/0 62/0 اعتباردهندگان 

Q5 پذیرش 85/0 99/0 91/0 66/0 تحلیلگران 

Q6 پذیرش 86/0 00/1 92/0 67/0 سهامداران 

Q7 رد 54/0 78/0 55/0 30/0 دهندگانوام 

Q8 پذیرش 83/0 98/0 88/0 63/0 نهادهاي ناظر بازار سرمایه 

Q9 رد 56/0 79/0 57/0 32/0 مدیریت 

Q10 پذیرش 80/0 97/0 85/0 60/0 ايمدیران دارایی حرفه 
      هامحدودیت 

Q11 پذیرش 77/0 98/0 79/0 54/0 فزونی منافع بر مخارج در تهیه گزارش 

Q12 پذیرش 77/0 98/0 79/0 54/0 خصوصیات صنعت 

Q13 پذیرش 82/0 99/0 85/0 60/0 بی ثباتی در محیط اقتصادي سیاسی 

Q14 پذیرش 80/0 98/0 84/0 59/0 اهمیت 

Q15 پذیرش 81/0 98/0 85/0 60/0 احتیاط 

Q16 پذیرش 75/0 91/0 80/0 55/0 بینی عوامل خارج از کنترل مدیریتپیش 

Q17 پذیرش 80/0 97/0 84/0 59/0 هادانش مالی شرکت 

Q18 پذیرش 81/0 98/0 85/0 60/0 کنندگاندانش پایین استفاده 

Q19 پذیرش 82/0 98/0 86/0 61/0 اعتماد به بازار سرمایه 

Q20 پذیرش 80/0 98/0 84/0 59/0 دخالت دولت در بازار سرمایه 

Q21 پذیرش 77/0 97/0 80/0 55/0 بندهاي شرط حسابرس 

Q22  پذیرش 80/0 98/0 83/0 58/0 بینیپیشمعقول بودن مفروضات 

           هازمینهتم: پیش  
      بینیمحیط پیش 

Q23 پذیرش 85/0 98/0 91/0 66/0 محیط قانونی و نظارتی 

Q24 پذیرش 76/0 97/0 79/0 54/0 حاکمیت شرکتی 

Q25 پذیرش 77/0 97/0 79/0 54/0 گذار و تحلیلگرمحیط سرمایه 

Q26  پذیرش 82/0 99/0 85/0 60/0 اقتصادي سیاسیمحیط 

Q27 پذیرش 78/0 98/0 80/0 55/0 صنعت 

Q28 رد 67/0 89/0 69/0 44/0 خواهی در جامعهمیزان پاسخگویی و پاسخ 

Q29 پذیرش 76/0 96/0 78/0 53/0 تغییرات استانداردهاي حسابداري 



 

      خصوصیات شرکت 

Q30 پذیرش 78/0 98/0 81/0 56/0 کاهش عدم تقارن اطلاعاتی 

Q31 پذیرش 80/0 98/0 83/0 58/0 هاي مدیریتانگیزه 

Q32 پذیرش 72/0 94/0 73/0 48/0 بینی پیشینرفتار پیش 

Q33 پذیرش 78/0 98/0 81/0 56/0 سهامدار دولتی یا خصوصی 

Q34 پذیرش 78/0 98/0 81/0 56/0 هاي مدیریتویژگی 

Q35 رد 59/0 83/0 59/0 34/0 چرخه عمر شرکت 

Q36 رد 52/0 76/0 52/0 27/0 میزان سهام شناور آزاد 
      تم: مشخصات 

      نحوه انتشار 

Q37 پذیرش 83/0 98/0 87/0 62/0 مسئولیت تهیه با هیات مدیره 

Q38 پذیرش 81/0 99/0 85/0 60/0 افشا تغییرات با اهمیت سود 

Q39 پذیرش 80/0 98/0 83/0 58/0 بینیارائه افق پیش 

Q40 پذیرش 79/0 97/0 83/0 58/0 گزارش به صورت مستقل 

Q41 رد 49/0 71/0 49/0 26/0 هاي مالیگزارش همراه با سایر گزارش 

Q42 پذیرش 83/0 99/0 87/0 62/0 ها (تولیدي و غیرتولیدي)کلیه شرکت 

Q43 رد 43/0 66/0 42/0 20/0 هاي تولیديشرکت 

Q44 رد 43/0 66/0 42/0 20/0 هاگذارياستثناي سرمایهها به کلیه شرکت 

Q45  پذیرش 82/0 98/0 86/0 61/0 افشا اجباري 

Q46  رد 44/0 67/0 44/0 22/0 افشا اختیاري 

Q47 رد 45/0 68/0 44/0 22/0 افشا اجباري و اختیاري براساس صنعت 

Q48 پذیرش 83/0 98/0 88/0 63/0 ايسالانه و میاندوره 

Q49 رد 49/0 73/0 49/0 26/0 ماههسالانه و شش 

Q50 رد 47/0 71/0 47/0 24/0 سالانه و تجدیدنظر در صورت اتفاق بااهمیت 

Q51 
ماهه و تجدیدنظر در صورت اتفاق سالانه و شش

 با اهمیت
 رد 59/0 80/0 61/0 37/0

      هاویژگی 

Q52 پذیرش 85/0 99/0 91/0 66/0 به موقع بودن 

Q53  پذیرش 85/0 99/0 91/0 66/0 بینی سودپیشدقت 

Q54 پذیرش 80/0 00/1 83/0 58/0 بینی سودعدم سوگیري در پیش 

Q55 پذیرش 83/0 99/0 88/0 63/0 بینی سودفراوانی پیش 

Q56 پذیرش 80/0 99/0 83/0 58/0 مربوط بودن 
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Q57 پذیرش 79/0 99/0 82/0 57/0 افشا کافی و کامل 

Q58 پذیرش 83/0 99/0 87/0 62/0 قابلیت تایید 

Q59 پذیرش 84/0 99/0 88/0 63/0 خوانایی و بدون کلمات پیچیده 

Q60 پذیرش 83/0 99/0 88/0 63/0 پذیري در نحوه ارائه اطلاعاتانعطاف 

           متن گزارش  
Q61 پذیرش 83/0 99/0 88/0 63/0 بینیمفروضات پیش 

Q62 پذیرش 82/0 99/0 87/0 62/0 تحلیل حساسیت 

Q63 پذیرش 80/0 99/0 83/0 58/0 جزییات اقلام صورت سود و زیان 

Q64 پذیرش 79/0 97/0 82/0 57/0 سناریومحور 

Q65 پذیرش 80/0 99/0 83/0 58/0 هاي توسعهطرح 

Q66 رد 61/0 83/0 62/0 38/0 بینی سود پیشینتببین خطاي پیش 

Q67 پذیرش 82/0 99/0 87/0 62/0 بینی سودهاي مرتبط با پیشریسک 

Q68 پذیرش 76/0 92/0 80/0 56/0 اشاره به استانداردهاي حسابداري موثر بر سود 

Q69 پذیرش 83/0 99/0 88/0 63/0 فرمت نمونه و افشا متفاوت براساس صنایع 

Q70 پذیرش 83/0 98/0 87/0 62/0 هاي صنعت و شرکتویژگی 

Q71 رد 60/0 81/0 61/0 37/0 سیاست تقسیم سود 

Q72 پذیرش 83/0 99/0 88/0 63/0 شدهبینیهاي مالی تلفیقی پیشصورت 

Q73 پذیرش 83/0 99/0 88/0 63/0 نقاط قوت و ضعف در مدل کسب و کار 

Q74 پذیرش 81/0 97/0 86/0 61/0 هاي احتمالیبدهی 
      بخشیطمینانا 

Q75 رد 40/0 62/0 39/0 18/0 بخشیعدم نیاز به اطمینان 

Q76 پذیرش 80/0 97/0 85/0 60/0 بخشی توسط حسابرساطمینان 

Q77 رد 40/0 64/0 39/0 17/0 بخشی به صورت اختیارياطمینان 

Q78 رد 35/0 58/0 34/0 14/0 عدم قبول مسئولیت توسط حسابرسان 

Q79 پذیرش 77/0 96/0 80/0 55/0 بینیهاي پیشبخشی سامانهاطمینان 

Q80 رد 49/0 71/0 49/0 26/0 فقط سالانه 

Q81 پذیرش 79/0 96/0 83/0 58/0 ماههسالانه و شش 

Q82 رد 47/0 70/0 47/0 23/0 ايسالانه و میاندوره 

Q83 رد 52/0 74/0 52/0 28/0 هاي با تعدیلات بالاسالانه و گزارش 
      تم: پیامدها 

      پیامدهاي انتشار 

Q84 پذیرش 81/0 97/0 86/0 61/0 گذارکمک به تحلیلگر و سرمایه 



 

Q85 پذیرش 74/0 94/0 77/0 52/0 مدیریت سود 

Q86 پذیرش 82/0 96/0 88/0 63/0 واکنش بازار سهام 

Q87 پذیرش 77/0 97/0 79/0 54/0 شهرت در دقت و شفافیت 

Q88 رد 53/0 76/0 54/0 30/0 نقدشوندگی سهام 

Q89 رد 49/0 73/0 49/0 25/0 افزایش ریسک دعاوي حقوقی 

Q90 پذیرش 78/0 92/0 83/0 58/0 کاهش هزینه سرمایه 

Q91 رد 38/0 61/0 38/0 16/0 اکتفا به گزارش شرکت 

Q92 پذیرش 84/0 98/0 89/0 64/0 افزایش شفافیت اطلاعاتی 

Q93 پذیرش 77/0 92/0 81/0 56/0 پیامدهاي حقوقی و قانونی 

Q94 پذیرش 81/0 96/0 86/0 61/0 پیامدهاي سیاسی و اجتماعی 

Q95 پذیرش 81/0 96/0 87/0 62/0 عمق بخشی به بازار 
      پیامدهاي عدم انتشار 

Q96 پذیرش 83/0 98/0 87/0 62/0 خلا اطلاعاتی 

Q97 پذیرش 74/0 93/0 77/0 52/0 کاهش دغدغه مدیران 

Q98 پذیرش 77/0 96/0 79/0 55/0 فقدان تحلیل مناسب 

Q99  پذیرش 77/0 96/0 79/0 54/0 پاسخگویی مدیریتکاهش 

Q100 پذیرش 76/0 96/0 79/0 54/0 معاملات براساس شایعات و فضاي مجازي 

Q101 پذیرش 80/0 98/0 83/0 59/0 کاهش کارایی اطلاعاتی 

Q102 پذیرش 75/0 96/0 78/0 53/0 تبلیغ سهام خاص و افزایش حبابی قیمت 

Q103 پذیرش 80/0 98/0 83/0 58/0 اطلاعاتیتقارن افزایش عدم 

           هاتم: چالش  
      هاي محیطچالش 

Q104 پذیرش 77/0 97/0 80/0 55/0 پاسخگویی با ضمانت اجرایی 

Q105 پذیرش 81/0 98/0 85/0 60/0 عدم ثبات قوانین و مقررات 

Q106 پذیرش 81/0 98/0 85/0 60/0 گذاري دستوريقیمت 

Q107 پذیرش 72/0 93/0 73/0 49/0 گذاري غیرمستقیمسرمایه ترویج 

Q108 پذیرش 79/0 98/0 82/0 57/0 فعال کردن افکار عمومی در بازار 
      هاي شرکتچالش 

Q109 پذیرش 82/0 98/0 86/0 61/0 دستکاري بازار 

Q110 پذیرش 81/0 98/0 85/0 60/0 اطلاعات ساختگی 

Q111 پذیرش 78/0 97/0 81/0 56/0 اطلاعات محرمانه 

Q112 پذیرش 78/0 98/0 81/0 56/0 مدیران موقت دولتی 
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Q113 رد 63/0 85/0 64/0 39/0 مالکیت شبه دولتی 

Q114 پذیرش 77/0 97/0 79/0 54/0 عدم تخصص مدیران 

           تم: ارزیابی  
      ارزیابی رویه افشا 

Q115 پذیرش 76/0 96/0 78/0 53/0 ارائه گزارش به صورت مستقل 

Q116 پذیرش 78/0 97/0 80/0 56/0 هاارائه گزارش توسط همه شرکت 

Q117 پذیرش 75/0 97/0 77/0 52/0 ارائه فرمت نمونه براي صنایع 

Q118 پذیرش 77/0 97/0 79/0 54/0 تحلیل حساسیت چند بعدي و غیرمبهم 

Q119 پذیرش 75/0 96/0 77/0 52/0 اظهارنظر حسابرس به طور مستقیم 

Q120 پذیرش 77/0 97/0 79/0 54/0 ینیبارائه دلایل متفاوت بودن نتایج واقعی با پیش 

Q121 پذیرش 74/0 95/0 75/0 51/0 ثبت دیتااینتري اطلاعات کدال 

Q122 پذیرش 72/0 94/0 74/0 49/0 هاعدم الزامی بودن سناریومحور براي همه شرکت 

 گیريبحث و نتیجه
بینی سود در بازار سرمایه ایران بود. حاضر تدوین چارچوب گزارشگري پیشهدف پژوهش 

در این راستا، ابتدا ادبیات و پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و یک چارچوب اولیه 
ینی ببدست آمد، سپس با مصاحبه با خبرگان و با روش تحلیل تم چارچوب گزارشگري پیش

ي تهیه پرسشنامه جهت اخذ نظر خبرگان قرار گرفت سود استخراج شد. این چارچوب مبنا
چارچوب و  اي اجماع خبرگان صورت پذیرفتدلفی فازي تک مرحله و از طریق روش
 ارائه شد. بینی سودگزارشگري پیش

استخراج شده از طریق تحلیل تم، در قالب تم تفصیلی  122نتایج پژوهش نشان داد که از 
، اجماع گروه دلفی را کسب نمودند و به عنوان تفصیلیتم  97تم فرعی،  14تم اصلی و  6

ارائه  2بینی سود شناسایی شدند. این چارچوب در شکل چارچوب گزارشگري پیشاجزاي 
در  زداییمقدار قطعی حاصل از فازيبراساس  در هر تم فرعی هاي تفصیلی. تمشده است

 مرتب شده است.روش دلفی فازي 
 ست.هامحدودیتکنندگان و ات شامل هدف، استفادههاي پژوهش، کلیبراساس یافته

است و  گیريبینی سود ارائه اطلاعات سودمند در تصمیمهدف اصلی انتشار گزارش پیش
 گذاران، سهامداران، تحلیلگران،سرمایهشود. قلمداد می ثانویهپاسخگویی به عنوان هدف 

 



 

 بینی سود. چارچوب گزارشگري پیش2شکل 
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 کنندگاناي استفادهحرفه دارایی بازار سرمایه، اعتباردهندگان و مدیراننهادهاي ناظر 
بازار  هب سیاسی، اعتماد اقتصادي محیط در ثباتیبیهاي گزارش، محدودیتگزارش هستند. 

 ، دانشسرمایه، اهمیت بازار در دولت کنندگان، دخالتاستفاده پایین سرمایه، احتیاط، دانش
 بینی، بندهاي شرط حسابرس، خصوصیاتپیش مفروضات بودن ها، معقولشرکت مالی

 است. تیریعوامل خارج از کنترل مد ینبیشیپصنعت، فزونی منافع بر مخارج و 
نظارتی،  و قانونی محیطبینی و خصوصیات شرکت است. ها شامل محیط پیشزمینهپیش

 و تغییرات تیشرک تحلیلگر، حاکمیت و گذارسرمایه سیاسی، صنعت، محیط اقتصادي محیط
ز بینی هستند. خصوصیات شرکت متشکل اهاي محیط پیشمولفه حسابداري استانداردهاي

 خصوصی، کاهش یا دولتی مدیریت، سهامدار هايمدیریت، ویژگی هايانگیزههاي مولفه
 است.پیشین  بینیپیش اطلاعاتی و رفتار تقارن عدم

-ا، متن گزارش و اطمینانهمشخصات گزارش شامل چهار بخش نحوه انتشار، ویژگی
ا اجباري ها به صورت افشبخشی است. از نظر خبرگان این گزارش باید توسط کلیه شرکت

سود،  بینیپیش دقتاي منتشر شود. دورههاي زمانی سالانه و میانو گزارش مستقل در دوره
 در ذیريپسود، انعطاف بینیپیش پیچیده، فراوانی کلمات بدون و بودن، خوانایی موقع به

و  یفشا کافاو  مربوط بودنی، نبیشیدر پ يریعدم سوگتایید،  اطلاعات، قابلیت ارائه نحوه
شامل هاي مهم گزارش است. در متن گزارش اطلاعاتی مهمی از جمله ویژگی کامل

 متفاوت افشا و نمونه شده، فرمتبینیپیش مالی تلفیقی هايبینی، صورتپیش مفروضات
، شرکت و صنعت هايکار، ویژگی و کسب مدل در ضعف و قوت نقاطبراساس صنایع، 

 اقلام احتمالی، جزییات هايسود، بدهی بینیپیش با مرتبط هايحساسیت، ریسک تحلیل
وثر م يحسابدار ياشاره به استانداردهاتوسعه، سناریومحور و  هايو زیان، طرح سود صورت
 ند.بخشی کشش ماهه و سالانه اطمینانهاي حسابرس در خصوص گزارشافشا شود.  بر سود

 افیتشف افزایشپیامدهاي گزارش شامل پیامدهاي انتشار و عدم انتشار گزارش است. 
ذار، گسرمایه و تحلیلگر به بازار، کمک به بخشی سهام، عمق بازار واکنش اطلاعاتی،
 يمدهاایپشفافیت،  و دقت در سرمایه، شهرت اجتماعی، کاهش هزینه و سیاسی پیامدهاي

 اطلاعاتی، کاهش خلاپیامدهاي مهم انتشار گزارش است.  ی و مدیریت سودقانون و یحقوق
 خگوییپاس مناسب، کاهش تحلیل اطلاعاتی، فقدان عدم تقارن اطلاعاتی، افزایش کارایی



 

 ابیحب افزایش و خاص سهام مجازي، تبلیغ فضاي و شایعات براساس مدیریت، معاملات
 شود.پیامدهاي مهم عدم انتشار گزارش قلمداد می مدیران دغدغه قیمت، و کاهش

 دستوري، عدم گذاريقیمتاند. بندي شدهها در دو سطح محیط و شرکت طبقهچالش
جرایی و ا ضمانت با بازار، پاسخگویی در عمومی افکار کردن مقررات، فعال و قوانین ثبات

 اريدستکگزارش است.  در خصوصهاي محیطی غیرمستقیم چالش گذاريسرمایه ترویج
 انریاطلاعات محرمانه و عدم تخصص مددولتی،  موقت ساختگی، مدیران بازار، اطلاعات

 هاي مهم در سطح شرکت بیان شده است.چالش
هاي و ارزیابینقدها  کلیه گزارشگري پرداخته شد. فعلی در نهایت به ارزیابی رویه

بینی سود بورس درباره گزارش پیشسازمان  1400در خصوص ابلاغیه سال صورت گرفته 
 تحساسی ها، تحلیلشرکت همه توسط گزارش شامل ارائهداراي اهمیت هستند. این نقدها 

 به زارشگ بینی، ارائهپیش با واقعی نتایج بودن متفاوت دلایل غیرمبهم، ارائه و بعدي چند
 ثبت مستقیم، طور به حسابرس صنایع، اظهارنظر براي نمونه فرمت مستقل، ارائه صورت

 هاست.شرکت همه براي سناریومحور بودن الزامی کدال و عدم اطلاعات دیتااینتري
واند هیات تبینی سود میهاي چارچوب گزارشگري پیشنتایج این پژوهش با ارائه مولفه

تدوین استانداردهاي حسابداري ایران را در تدوین استانداردها یاري رساند. سازمان بورس 
تواند از چارچوب تدوین شده مخصوصا تم ارزیابی جهت اصلاح و ارائه دار میو اوراق بها

وانند با تگذاران میبینی سود استفاده نماید. سرمایهمقررات مربوط به گزارشگري پیش
صمیمات بینی سود، آنرا در تبا شناخت بیشتر از گزارش پیشپژوهش استفاده از نتایج این 

 وانندتدهند. ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار میگذاري مدنظر قرار سرمایه
 ها استفاده نمایند. جهت بهبود افشاي اطلاعات و تهیه گزارش از چارچوب مزبور

 توان به این موارد اشاره کرد. به کارگیريهاي این پژوهش میاز جمله محدودیت
این  شود ونی در نظر گرفته میزا در تحقیقات علوم انسایک محدودیت درون پرسشنامه

پژوهش نیز استثنا نیست. محدودیت زمانی، دانش متفاوت خبرگان و میزان علاقه آنها به 
 .موضوع پژوهش در کیفیت پاسخگویی خبرگان به سوالات پرسشنامه تاثیرگذار است
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 تعارض منافع
 تعارض منافع ندارم.

 سپاسگزاري
خبرگان ارجمندي که در این راه بنده را یاري نمودند و از همه اساتید عزیز و گرامی و 

 همچنین از همکاري سایر عزیزان دانشگاه علامه طباطبایی کمال تشکر و قدردانی را دارم.
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