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شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی هاي پذیرفتهامعه آماري شامل شرکتمدیران است. ج
شرکت از میان جامعه آماري مذکور 85منظور، باشد. بدینمی1393الی 1386هاي پژوهش شامل سال

شده از هاي پژوهشی بر اساس اطالعات استخراجبا در نظر گرفتن معیارهایی انتخاب و فرضیه
هاي پژوهش با استفاده از تحلیل نمونه، آزمون شدند. نتایج حاصل از آزمون فرضیههايشرکت

دهد که از بین متغیرهاي مستقلی که طی دوره زمانی پژوهش مورد بررسی رگرسیون چندگانه نشان می
قرار گرفتند (شامل تغییرات تولید ناخالص داخلی، تغییرات تراز تجاري، تغییرات نرخ ارز و تغییرات 

شده توسط مدیران بینیتورم)، تنها بین تغییرات دو متغیر نرخ ارز و تورم ساالنه با افق زمانی سود پیش
آید که با افزایش ترتیب، چنین بر میمدت و بلندمدت) رابطه معناداري وجود دارد. بدین(کوتاه
بینی سود دتی براي پیشمدهند تا افق زمانی کوتاههاي نرخ ارز و نرخ تورم، مدیران ترجیح مینوسان

انتخاب کنند. از سوي دیگر، مشاهده شد که سایر متغیرهاي مستقل (شامل تغییرات تولید ناخالص 
بینی سود توسط مدیران ندارند. نتایج داخلی و تغییرات تراز تجاري)، رابطه معناداري با افق زمانی پیش

توانند بر افق زمانی (کوتاه مدت و این پژوهش حاکی از آن است که متغیرهاي کالن اقتصادي می
بینی سود توسط مدیران تاثیر بگذارد.بلندمدت) پیش
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محمديباغومیان، نقدي و

مقدمه
بینی و و پیشسود به عنوان راهنماي پرداخت سود تقسیمی، ابزار اثربخش سنجش عملکرد مدیریت 

گذاران، مدیران و تحلیلگران بوده است. گیرندگان، همواره مورد استفاده سرمایهوسیله ارزیابی تصمیم
اي را همچنین، سود حسابداري مبناي بسیاري از روابط قانونی و قراردادي است؛ لذا آثار رفتاري بالقوه

اي برخوردار است و آنان ز اهمیت ویژهگذاران ادر بر دارد. بنابراین سود حسابداري براي سرمایه
دهند. با توجه به اینکه سود واقعی در گذاري خود را بر مبناي سود شرکت قرار میهاي سرمایهتصمیم

ها در شده توسط مدیریت شرکتهاي اعالمبینیگذاران به پیششود، سرمایهپایان سال مشخص می
درباره سود مورد انتظار هر شرکت یاطالعاتت،یریسود مدینیبشیپ.]7[نمایندمورد سود، اکتفا می

مدیرانمعموالً.کنندانتخاببینیپیشارائهبرايراخوددیدافقتوانندمیمدیران.کندیخاص ارائه م
.]4[دهندمیانجامماههسهیاساالنهصورتهبراسودبینیپیش

کنندگان اطالعات مالی گیري استفادهبراي تصمیمهدف اصلی گزارشگري مالی، ارائه اطالعات مناسب
بینی هاي الزم براي مربوط بودن اطالعات مالی و اقتصادي، سودمندي در پیشاست. یکی از ویژگی

گیري خود را بهبود ببخشند و خطر کند تا فرایند تصمیمگذاران کمک میبینی به سرمایهاست. پیش
توان بدون اخذ تصمیم انجام بینی را میکه به اعتقاد بیور، پیشي اگونهگیري را کاهش دهند؛ بهتصمیم

.]10[جام داد بینی انتوان بدون پیشگیري را نمیداد ولی کوچکترین تصمیم
دهنده اطالعات صورت پذیرد. هاي مالی و سایر ابزار انتقالگزارشگري مالی ممکن است در قالب صورت

هاي مالی هم به صورت شده خارج از صورتاي مالی، اطالعات افشاهعالوه بر اطالعات مندرج در صورت
شده خارج از ها و برآوردهاي مدیریت قرار دارند. یکی از اطالعات افشابینیاي بر پایه پیشگسترده
بینی مدیریت درباره کننده پیششده توسط مدیریت است که منعکسبینیهاي مالی، سود پیشصورت
هاي مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار بینیاند که پیش. مطالعات نشان دادهاشدبانداز آتی میچشم

دهد. این نتایج حاکی از آن است که سود بینی تحلیلگران را تحت تاثیر قرار میسهام و پیش
گیرندگان ها داراي محتواي اطالعاتی است و اهمیت زیادي براي تصمیمشده توسط شرکتبینیپیش

کنندگان، بررسی گیري استفادهشده توسط مدیران بر تصمیمبینیبراین به دلیل تاثیر سود پیشدارد. بنا
بینی سود و عوامل موثر بر آن از اهمیت زیادي برخوردار است. به منظور بررسی سود ابعاد پیش

و بررسی توان دو بعد زیر و عوامل موثر بر این دو بعد را مورد بحث شده توسط مدیران، میبینیپیش
قرار داد:

شده توسط مدیرانبینیدقت سود پیش.1
شده توسط مدیرانبینیافق زمانی سود پیش.2

]5و8و3و9[شده بیشتر مورد توجه محققین بوده است بینیگفته، دقت سود پیشاز بین ابعاد پیش
ه است. این هاي کمتري صورت گرفتشده، پژوهشبینیولی درباره بعد دیگر، یعنی افق زمانی سود پیش

مدت مدت و بلندتوان به کوتاهشده توسط مدیریت را میبینیدر حالی است که افق زمانی سود پیش
تقسیم کرد.
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توان شده توسط مدیریت اثرگذار هستند که به طور کلی میبینیعوامل زیادي بر افق زمانی سود پیش

(سیستماتیک) تقسیم کرد. عوامل شرکتی شرکتی (غیرسیستماتیک) و بروناین عوامل را به درون
تواند آنها را کنترل نماید. از باشد و مدیریت میهاي شرکت میها و راهبردشرکتی حاصل سیاستدرون

تاثیر ها را تحتها نیستند و همه شرکتشرکتی تحت کنترل مدیریت شرکتسوي دیگر، عوامل برون
باشد که احتمال دارد تغیرهاي کالن اقتصادي میشرکتی، تغییرات مدهند. یکی از عوامل برونقرار می

هاي متغیرهاي شده توسط مدیران را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به نوسانبینیافق زمانی سود پیش
هاي ظالمانه صورت هاي اخیر که بیشتر به دلیل اعمال تحریمکالن اقتصادي کشورمان طی سال

شده توسط مدیران، از اهمیت بینیرها بر افق زمانی سود پیشپذیرفته، بررسی تاثیر تغییرات این متغی
زیادي برخوردار است.

باشد:توان چنین نتیجه گرفت که هدف اصلی این پژوهش پاسخ به پرسش زیر میبدین ترتیب، می
شده توسط مدیران تاثیرگذار است؟بینیهاي متغیرهاي کالن اقتصادي بر افق زمانی سود پیشآیا نوسان

نی نظري پژوهشمبا
باشد که عالوه بر ها میشده توسط شرکتترین ارقام افشاشده توسط مدیران، یکی از مهمبینیسود پیش

. ]2[یان را نیز به خود جلب کرده استگذاران و دانشگاهگذاران، توجه اعتباردهندگان، سیاستسرمایه
رویدادهاي گذشته است؛ در حالی که شده در مورد سود از طرف شرکت، مبتنی بر اطالعات ارائه

کنندگان عالوه بر این به اطالعات آینده شرکت نیز نیاز دارند. مدیریت با در دست داشتن استفاده
دهد. در نتیجه، بینی کرده و کارایی بازار مالی را افزایش میاطالعات مربوط و قابل اتکا، اقدام به پیش

گذارد، مسئله اصلی به افشاي اطالعات توسط مدیریت اثر میهاي مربوطشناسایی عواملی که بر تصمیم
1گذاران بازار و دانشگاهیان مفید باشد. او و پنمنتواند براي سیاستها بوده است که میبرخی پژوهش

هاي آتی بینی عایديهاي مالی) در پیش) معتقد هستند که برخی متغیرهاي بنیادي (نسبت1989(
بینی سودهاي تواند پیشهاي مالی میین پژوهشگران، استفاده از اطالعات صورتتاثیرگذارند. به باور ا

تواندمیهاي مالیکدام یک از اطالعات صورتآتی را بهبود بخشد. عالوه بر ابهام در مورد اینکه
شرکت توسط آتیسودمهمی نظیرمتغیرهايوهاشرکتآتیعملکردبراي کننده مناسبیبینیپیش

تر سود توسط مدیران مطرح شده است. در بینی دقیقشد، فرضیه دیگري نیز در مورد پیشمدیران با
) ارائه شده، به جایگاه تاثیرگذاري 2014و همکاران (2این فرضیه که توسط پژوهشگرانی نظیر کیم

هایی اشاره شده است. به عنوان مثال در کشوري مانند بینیمتغیرهاي کالن اقتصادي در چنین پیش
برد، تاثیر متغیرهاي کالن اقتصادي نظیر نرخ بهره، تورم، تولید ران که از اقتصادي با تورم باال رنج میای

بینی سود  توسط مدیران، آشکار است. در نتیجه براساس این ناخالص داخلی بر دقت، تناوب و افق پیش
عوامل کالن اقتصادي نیز در فرضیه بهتر است در کشورهایی با وضعیت اقتصادي ناپایدار، به تاثیرگذاري

1 Ou and Penman
2 Kim
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هاي سود توسط مدیران، توجه شود. به طور کلی، شرایط و محیط عملیاتی یک شرکت بینیپیش

توان به دو تواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گیرد که در یک دسته بندي کلی، این عوامل را میمی
.دسته سیستماتیک و غیرسیستماتیک تقسیم کرد

باشند. این عوامل از قبیل ورود اتیک عواملی هستند که مختص یک شرکت خاص میعوامل غیرسیستم
توانند بر فعالیت این به بازار جدید و تحصیل و ادغام با یک شرکت جدید، در بهترین شرایط تنها می

اي که در ارتباط با این عوامل وجود دارد آن ترین نکتههاي خاص تاثیر بگذارند. همچنین، مهمشرکت
ها این توانایی را دارند تا به این عوامل غیرسیستماتیک واکنش نشان دهند و حتی آنها ست که شرکتا

.]12[را حذف کنند
دهند. ها در یک اقتصاد را تحت تاثیر قرار میاین در حالی است که عوامل سیستماتیک تمام شرکت

ترین ویژگی عوامل سیستماتیک نظیر تورم و نرخ بهره در این است که عوامل مزبور در کنترل یک مهم
د؛ ولی توانند به عوامل سیستماتیک واکنش نشان دهنها میشرکت خاص نیست. با این حال، شرکت

توانند آن را حذف کنند. نمی
بینی سود بینی سود توسط مدیران، نگاه تک بعدي وجود دارد و پیشهاي حوزه پیشدر اکثر پژوهش

توجهی شده، بحث ها به آن کماي که در این پژوهشتنها از جنبه دقت آن مورد توجه قرار گرفته و نکته
) بر این عقیده 2014ژوهشگران از قبیل کیم و همکاران (سود بوده است. برخی پبینیافق زمانی پیش
بینی مدیران تاثیر تواند بر افق پیشاطمینان حاکم بر فضاي اقتصادي یک کشور میهستند که عدم

تواند در شرایطی که اقتصاد مستقیمی داشته باشد. به عنوان مثال، آیا مدیر یک شرکت بورسی می
تري داشته باشد؟ مدتبینی بلندمتاثر شده است، افق پیشهاي شدید نرخ ارزکشور از نوسان

معتقد هستند در شرایطی که کیفیت اطالعاتی که مدیران در ]19[هاي مختلفی از قبیل پژوهش
هاي خود بینیارتباط با آینده در اختیار دارند، پایین باشد، مدیران تمایل دارند تا حد ممکن تعداد پیش

تري برخوردار باشد، طبیعی است شهرت و بینی مدیران از دقت پایینر پیشرا کاهش دهند؛ زیرا اگ
تواند هاي شدید متغیرهاي کالن اقتصادي میترتیب، نوسانآینده کاري آنها به خطر خواهد افتد. بدین

چنین شرایط مبهمی را براي مدیران پیش آورد. البته، نظریه دیگري نیز در این باره مطرح است؛ 
گذاران انتظار دارند مدیران اطمینان بر اقتصاد حاکم باشد، سرمایهي که وقتی شرایط عدماگونهبه

بینی نماید. چنین انتظاري فشار مضاعفی را به مدیران وارد اطالعات بیشتري در مورد شرکت را پیش
نظر بگیرند. گذاران را نیز در کند تا عالوه بر آسیب احتمالی به شهرت خود، بحث انتظارهاي سرمایهمی

زنند، بینی سود میاطمینان اقتصادي دست به پیشبر اساس این نظریه، مدیرانی که در شرایط عدم
ها، به دلیل بینیکنند. با این حال و با وجود این پیشتصور بهتري از توانایی خود به بازار را دیکته می

رود که این اطمینان است، انتظار میماینکه محیط کسب و کارهاي امروزي بسیار متالطم و همراه با عد
توان چنین نتیجه گرفت که در مدتی را داشته باشند. بدین ترتیب میها افق زمانی کوتاهبینیپیش

هاي نامناسب بینیاطمینان نسبت به شرایط اقتصادي، باید تبادل مناسبی میان هزینه پیششرایط عدم
، صورت گیرد. در نهایت باید توجه داشت که در چنین محیط و منفعت مخابره اطالعات به موقع به بازار
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تواند پاسخ مناسبی از سوي مدیران به تقاضاي مدت میهایی با افق زمانی کوتاهبینیمتالطمی، پیش

گیرندگان باشد؛ هرچند که مدیران باید ریسک آسیب رسیدن به شهرت گذاران و دیگر تصمیمسرمایه
اشند. خود را نیز در نظر داشته ب

مروري بر پیشینه و ادبیات حوزه پژوهش
هاي خارجیپژوهش

هاي کوچک هاي بزرگ در مقایسه با شرکت) طی پژوهش به این نتیجه رسید که شرکت1979(1رولند
شرکتی تاثیرگذار مانند تري دارند، قادرند تا نسبت به متغیرهاي برونهاي متنوعبه دلیل اینکه فعالیت

بینی تري را براي پیشمدتکالن اقتصادي، واکنش نشان دهند؛ لذا افق زمانی بلندهاي عوامل نوسان
گیرند.سود در نظر می

و "هاگذاران و افشاي شرکتهاي سرمایهتمایل") طی پژوهشی با عنوان 2008(2برگمن و رویچادهري
ها در شرایط هاي بورس میشیگان به این نتیجه رسیدند که مدیران شرکتبا استفاده از داده

.]14[ندکنبینی سود انتخاب میمدتی را براي ارائه پیشاطمینان اقتصادي، افق زمانی کوتاهعدم
بینی سود توسط مدیران و هاي پیشسیاست") نیز در تحقیق خود با عنوان 2009روجرز و همکاران (

ط مدیران، موجب افزایش شده توسبینیبه این نتیجه رسیدند که انتشار سود پیش"هاي بازارنوسان
.]18[شودهاي شاخص بازار بورس میساننو

)  ضمن بررسی محیط گزارشگري مالی، به دالیل اقتصادي ارائه سود 2010و همکاران (3بیر
.]16[اند شده توسط مدیران اشاره کردهبینیپیش

اطمینان شرایط عدمچگونه مدیران در ") هم در تحقیق خود با عنوان 2013و همکاران (4بونسال
شده توسط مدیران، بینیگیري کردند که سود پیش، چنین نتیجه"پردارندبینی میاقتصادي به پیش

.]15[باشدوضعیت و  شرایط اقتصادي میحاوي اطالعات مفیدي در زمینه
اطمینان ها در شرایط عدمدهد که مدیران شرکت) نیز نشان می2013و همکاران (5هاي چوكیافته

.]17[کنندبینی سود انتخاب میراي پیشمدتی را باقتصادي، افق زمانی کوتاه

هاي داخلیپژوهش
هاي متغیرهاي کالن اقتصادي و سود متاسفانه تقریبا هیچ پژوهشی در کشور بررسی رابطه بین نوسان

شده به بینیهاي داخلی در رابطه با سود پیششده توسط مدیران، نپرداخته است. اکثر پژوهشینیبپیش

1 Ruland
2 Bergman and Roychowdhury
3 Beyer
4 Bonsall
5 Chuk
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شده و افق زمانی بینیشده و عوامل موثر بر دقت سود پیشبینیبررسی مواردي مانند دقت سود پیش

شود.ها اشاره میاند که در ادامه به چند مورد از این پژوهشآن پرداخته
بینی سود توسط مدیران و ) با شناسایی عوامل و ارزیابی تاثیر آنها بر دقت پیش1388گرگز (نیکومرام و

هاي قیمت سهام به این نتیجه رسیدند که از بین چهار متغیر مستقل نسبت بدهی، ارتباط آن با نوسان
بت بدهی و بینی، فقط دو متغیر نسنسبت بدهی به ارزش بازار سهام، میانگین فروش و افق زمانی پیش

.]13[شده معنادار هستندرگرسیون ارائهبینی سود توسط مدیران در الگوي افق زمانی پیش
گیري شده چنین نتیجهبینی) نیز با مطالعه عوامل موثر بر دقت سود پیش1389ملکیان و همکاران (

ط آنها، رابطه ده توسشبینیشده توسط مدیران با افق زمانی سود پیشبینیکردند که دقت سود پیش
.]11[معکوسی دارد

بینی سود ) در زمینه رتبه بندي عوامل موثر بر دقت پیش1390هاي پژوهشی حقیقت و همکاران (یافته
شده بینیمدت و بلندمدت) با دقت سود پیششده (کوتاهبینینیز نشان داد که افق زمانی سود پیش

انتخاب شود، دقت آن بینی سود تري براي پیشمدتداي معکوس دارد؛ یعنی، هرچه افق زمانی بلنرابطه
.]3[یابدکاهش می

بینی سود به این نتیجه ها در پیش) هم با بررسی رفتار مدیران شرکت1392اسکندرلی و قائمی (
بینی و نوع مالکیت شرکت، در سوگیري رسیدند که عملکرد گذشته، رویکرد گذشته مدیران در پیش

.]1[سود، اثرگذار استبینی ان در پیشمدیر

هاي پژوهشفرضیه
شده بینیهاي متغیرهاي کالن اقتصادي و افق زمانی سود پیش: بین نوسانفرضیه اصلی پژوهش

توسط مدیران، رابطه معکوسی وجود دارد.
شده توسط بینی: بین تغییرات تولید ناخالص داخلی و افق زمانی سود پیشفرضیه فرعی اول

عکوسی وجود دارد.مدیران، رابطه م
شده توسط مدیران، بینی: بین تغییرات تراز تجاري کشور و افق زمانی سود پیشفرضیه فرعی دوم

رابطه معکوسی وجود دارد.
شده توسط مدیران، رابطه بینی: بین تغییرات نرخ ارز و افق زمانی سود پیشفرضیه فرعی سوم

معکوسی وجود دارد.
شده توسط مدیران، بینیات نرخ تورم و افق زمانی سود پیش: بین تغییرفرضیه فرعی چهارم

رابطه معکوسی وجود دارد.
هاي ارائه به موقع اطمینان در متغیرهاي کالن اقتصادي، مدیران منافع و هزینههنگام وجود عدم

را مدت بینی کوتاهکنند. در این شرایط، احتمال دارد که مدیران افق پیشبینی سود را بررسی میپیش
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اطمینان متغیرهاي اقتصادي نشان دهند و انتخاب کنند تا بتوانند واکنش مناسبی نسبت به عدم

کنندگان باشند.پاسخگوي نیازهاي اطالعاتی تحلیلگران و سایر استفاده

روش شناسی پژوهش
شناسی  پژوهش از نوع هاي کاربردي و همبستگی است و روشاین پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش

باشد. مدل آماري به کار گرفته شده نیز رگرسیون چندمتغیره است که براي مشخص رویدادي میسپ
رود.کردن رابطه عوامل در کنار یکدیگر به کار می

روش گردآوري ها و تحلیل داده ها
هاي مالی بینی سود از متن صورتگیري متغیرهاي وابسته مربوط به پیشهاي مورد نیاز براي اندازهداده

هاي فشرده و بانک اطالعاتی جامع هاي مالی نیز از لوحو ضمایم آن و اطالعات مربوط به اقالم صورت
بورس اوراق بهادار، گاه سازمان مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمی سازمانها و و وبشرکت

استخراج شده است. 
هاي مستقل که شامل تولید ناخالص ملی، تراز تجاري، نرخ ارز و نرخ تورم هاي مربوط به متغیرداده
ها در دو بخش آمار توصیفی گاه بانک مرکزي استخراج شده است. همچنین، تحلیل دادهباشد، از وبمی

انجام شده است. SPSSافزارستفاده نرمو آمار استنباطی و محاسبات آماري با ا
جامعه آماري و نمونه پژوهش

شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از هاي پذیرفتهجامعه آماري این پژوهش شامل کلیه شرکت
اند.در بورس فعال بوده1393تا 1380ابتداي سال 

8دسترس بودن آنها، دوره زمانی پژوهش با در نظر گرفتن اطالعات نزدیک به زمان انجام پژوهش و در 
فقط به منظور 1385تا 1380هايتعیین شده است. اطالعات مربوط به سال1393ا ت1386سال و از 

شرکت بوده 85ها لحاظ شده است. نمونه آماري شامل هاي عملیاتی شرکتاطمینان محیطکنترل عدم
اند:که با توجه به معیارهاي زیر انتخاب شده

در بورس اوراق 1392ها قبل از سال )، شرکت1393تا 1386توجه به دوره زمانی پژوهش (با
شده حذف هاي یاداز فهرست شرکت1393شده باشند و نام آنها تا پایان سال بهادار تهران پذیرفته

نشده باشد.
سفند ماه باشد.ها، پایان دوره مالی آنها پایان اسنجی شرایط انتخاب شرکتبه منظور افزایش هم
گذاري و هاي سرمایهها، شرکتبه دلیل متفاوت بودن ماهیت اقتصادي صنایعی نظیر بانک

اند.ها از نمونه حذف شدهها، این نوع شرکتگري مالی از سایر شرکتواسطه
شده نباید طی دوره پژوهش، فعالیت خود را متوقف کرده باشند.هاي انتخابشرکت

الگوي پژوهش
بینی سود توسط مدیران و متغیرهاي کالن اقتصادي پژوهشی بررسی رابطه بین افق زمانی پیشالگوي 

باشد:به صورت زیر می
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)1رابطه (
= + (∆ ) + (∆ ) +(∆ ℎ ) + (∆ )+ μ

:1که در رابطه 
شده توسط مدیرانبینیافق زمانی سود پیش: تغییرات تولید ناخالص داخلی:∆ هاتراز پرداختتغییرات :∆ ∆ ℎ:تغییرات نرخ ارز تغییرات نرخ تورم:∆

گیري آنهامتغیرهاي پژوهش و نحوه اندازه
) مورد اشاره قرار 1تعریف و نحوه محاسبه متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل پژوهش که در رابطه (

) به شرح زیر نشان داده شده است:1اند، در نگاره (گرفته
پژوهش و نحوه محاسبه آنها) : متغیرهاي 1نگاره (

نحوه محاسبه متغیرهانام متغیرها
متغیر وابسته:

شده بینیافق زمانی سود پیش
مدت و توسط مدیران (کوتاه

بلندمدت)

ها تا زمان ارائه بینی سود ساالنه  توسط شرکتفاصله زمانی پیش
هاي مالی (تاریخ مجمع عمومی) که بر حسب روز تعریف و این صورت

سازي این متغیر در تقسیم شده است تا با همسان365د روز بر تعدا
الگوي رگرسیون، تجزیه و تحلیل انجام شود.

متغیر مستقل: 
تغییرات تولید ناخالص 

داخلی

گاه بانک مرکزي هاي مربوط به تولید ناخالص داخلی از وبداده
در جمهوري اسالمی ایران استخراج و تغییرات این متغیر جهت استفاده

∆)پژوهش به صورت زیر محاسبه شده است: ) = −
تولید ناخالص ملی در پایان دوره مالی=که در رابطه فوق:

تولید ناخالص ملی در ابتداي دوره مالی=

متغیر مستقل: 
هاتغییرات تراز پرداخت

واردات کسر و براي انجام جهت محاسبه تراز تجاري، مبلغ صادرات از 
ها  به صورت زیر محاسبه شده است:این پژوهش، تغییرات تراز پرداخت

(∆ ) =
که در رابطه فوق:

تراز تجاري در پایان دوره مالی=
تراز تجاري در ابتداي دوره مالی=
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نحوه محاسبه متغیرهانام متغیرها

متغیر مستقل:
تغییرات نرخ ارز

هاي مربوط به متوسط نرخ برابري دالر، یورو و پوند به ریال براي داده
گاه بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران استخراج و دوره پژوهش از وب

این متغیر به منظور انجام پژوهش به صورت زیر محاسبه شده تغییرات
∆)است:  ℎ ) = ℎ − ℎℎ

=که در رابطه فوق:  ℎمتوسط نرخ ارز در پایان دوره مالی = ℎمتوسط نرخ ارز در ابتداي دوره مالی

متغیر مستقل: 
تغییرات نرخ تورم

گاه بانک مرکزي هاي مربوط به نرخ تورم براي دوره پژوهش از وبداده
جمهوري اسالمی ایران استخراج و تغییرات این متغیر به منظور انجام 

∆)پژوهش به صورت زیر محاسبه شده است: ) = −
نرخ تورم در پایان دوره مالی=که در رابطه فوق: نرخ تورم در ابتداي دوره مالی=

هاي پژوهشی و تحلیل آن یافته
) ارائه شده است. 2ها، آمار توصیفی متغیرهاي پژوهش در نگاره (دادهبراي تجزیه و تحلیل مقدماتی 

بیشترین میانگین در بین متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل، متعلق به تغییرات تراز تجاري و کمترین 
میانگین مربوط به تغییرات تولید ناخالص داخلی است.

هاي پژوهش): آمار توصیفی داده2نگاره (
کمینه بیشینه میانه میانگین پژوهشمتغیرهاي

067/0- 074/0 067/0 011/0 تغییرات تولید ناخالص داخلی
14/0 33/0 20/0 27/0 تغییرات تراز تجاري
05/0 32/0 18/0 21/0 تغییرات نرخ ارز
15/0 35/0 19/0 21/0 تغییرات نرخ تورم
09/0 25/0 11/0 18/0 مدت) مدت و بلندشده توسط مدیران (کوتاهبینیسود پیشافق زمانی
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آزمون نرمال بودن متغیر وابسته
هاي پژوهش، باید نرمال بودن متغیر وابسته مشخص گردد. توزیع غیرنرمال این قبل از آزمون فرضیه

این شود. لذا الزم است نرمال بودنهاي کالسیک الگوي رگرسیون میمتغیر منجر به تخطی از فرض
متغیر مورد بررسی قرار گیرد که این کار از طریق انجام آزمون نرمال بودن به شرح زیر و با استفاده از 

==پذیرد.برا  صورت می-آماره جارك 
% است، فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن متغیر 5ه محاسبه شده کمتر از از آنجایی که احتمال آمار

و تابع انتقال 1ـ کاکسها از تبدیل باکس سازي دادهشود. در این پژوهش جهت نرمالوابسته رد می
ها در سازي دادهبرا قبل و بعد از نرمال–استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون جارکیو 2جانسون
) ارائه شده است.3نگاره (

برا-): نتایج حاصل از آزمون جارك 3نگاره (
متغیر وابستهآمارهسطح معناداري

سازي)شده توسط مدیران (قبل از نرمالبینیافق زمانی سود پیش003/0007/2
سازي)شده توسط مدیران (بعد از نرمالبینیافق زمانی سود پیش853/0625/0

هاي پژوهشفرضیهنتایج آزمون 
هاي تحقیق، در هاي آماري مربوط به الگوي رگرسیون مورد استفاده براي آزمون فرضیهنتایج آزمون

) ارائه شده است. 4نگاره (
خطی بین متغیرهاي مستقل پژوهش بررسی شود. در این پژوهش از قبل از آزمون الزم است نبودن هم

ظور استفاده شده است. اگر این شاخص براي متغیر بدین من3(عامل تورم واریانس)VIFشاخص 
باشد، احتمال دارد متغیر مستقل مذکور با متغیرهاي دیگر 10مستقلی به طور میانگین نزدیک به 

این در .خطی بین متغیرهاست)، بیانگر نبود هم4شده در نگاره (خطی داشته باشد.  مقادیر ارائههم
تا 5/1نیز در بازه 4شود که مقدار آماره دوربین ـ واتسونشخص می) م4حالی است که با بررسی نگاره (

شده با یکدیگر هاي خطاي الگوي رگرسیون ارائهتوان چنین نتیجه گرفت که جملهقرار دارد و می5/2
بیانگر معنادار Fشود، مقدار و احتمال آماره ) مشاهده می4طورکه در نگاره (همبستگی ندارند.همان

% 40شده کل نیز برابر با است. مقدار ضریب تعیین تعدیل95/0ادله رگرسیون در سطح کلی معبودن
% از تغییرات در 40شده، قادر به تبیین است. این مقدار بیانگر آن است که متغیرهاي مستقل الگوي ارائه

بینی سود توسط مدیران هستند.خطاي پیش

1 Box-Cox Transformation
2 Johnson’s Transfer Function
3 Variance Inflation Factor (VIF)
4 Durbin-Watson
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ن تغییرات تولید ناخالص داخلی و افق زمانی سود طبق فرضیه اول پژوهش، رابطه آماري  معناداري میا

باشد، می05/0بیشتر tشده توسط مدیران وجود دارد. با توجه به اینکه سطح معناداري  آماره بینیپیش
% وجود ندارد. بنابراین رابطه معناداري بین تغییرات  95دلیلی بر رد فرضیه صفر در سطح اطمینان 

شده توسط مدیران وجود ندارد . بر اساس فرضیه دوم بینیمانی سود پیشتولید ناخالص داخلی و افق ز
شده توسط  بینیپژوهش، رابطه آماري معناداري بین تغییرات تراز تجاري و افق زمانی سود پیش

است، دلیلی بر رد فرضیه صفر 05/0بیش tمدیران وجود دارد. با توجه به اینکه سطح معناداري  آماره 
% وجود ندارد. به عبارت دیگر، رابطه معناداري بین تغییرات تراز تجاري و افق 95ان در سطح اطمین
شده توسط مدیران وجود ندارد.بینیزمانی سود پیش

): ضرایب الگوي رگرسیون4نگاره (
= + (∆ ) + (∆ ) +(∆ ℎ ) + (∆ )+ μ

ضرایب متغیرهاي متغیر
آماره سطح معناداريtآماره الگوي رگرسیون

VIF

474/0762/7000/0عرض از مبدا
تغییرات تولید ناخالص 

122/0375/1-301/1-105/0داخلی

207/0385/1-264/1-580/0تغییرات تراز تجاري
000/0722/1-423/4-226/2نرخ ارزتغییرات 
001/0443/1-254/3-154/0تورمتغییرات

F236/16آماره 470/0ضریب تعیین 400/0شدهضریب تعیین تعدیل

سطح معناداري آماره 877/1واتسون–آماره دوربین 
F

000/0

مطابق با فرضیه سوم پژوهش، رابطه آماري معناداري بین تغییرات نرخ ارز و افق زمانی سود 
05/0کمتر از  tشده توسط مدیران وجود دارد. با توجه به اینکه سطح معناداري آماره بینیپیش

% وجود ندارد. به بیان دیگر، رابطه معناداري 95باشد، دلیلی بر تایید فرضیه صفر در سطح اطمینان می
شده توسط مدیران وجود دارد؛ یعنی با افزایش بینیبین تغییرات نرخ ارز و افق زمانی سود پیش

کنند.بینی سود انتخاب میشتري را براي پیمدتهاي نرخ ارز، مدیران افق زمانی کوتاهنوسان
در فرضیه چهارم پژوهش بیان شده است که رابطه آماري معناداري بین تغییرات نرخ تورم و افق زمانی 

05/0کمتر از tشده توسط مدیران وجود دارد. با توجه به اینکه سطح معناداري  آماره بینیسود پیش
% وجود ندارد؛ یعنی، رابطه معناداري بین 95است، دلیلی بر تایید فرضیه صفر در سطح اطمینان 
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توان ادعا کرد شده توسط مدیران وجود دارد. بنابراین میبینیتغییرات نرخ تورم و افق زمانی سود پیش

گزینند.بینی سود برمیتري را براي پیشمدتکه مدیران به دلیل افزایش نرخ تورم، افق زمانی کوتاه

بحث و نتیجه گیري
د حسابداري و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادي، از دیرباز مورد توجه بسیاري از بینی سوپیش

سازي در ایران از یک قانون اساسی و فرایند خصوصی44گذاران بوده است. اصل تحلیلگران و سرمایه
ي را به سوي سو و افزایش تعداد سهامداران و تدوین قانون بازار اوراق بهادار از سوي دیگر، توجه بسیار

گذاري و گزارشگري مالی جلب کرده است. به همین منظور، مدیران در تالش هستند تا از طریق سرمایه
گذاران را کاهش دهند. با این تقارن اطالعاتی میان خود و سرمایهطرف، عدمارائه اطالعاتی دقیق و بی

دارد. طبیعی است که اطالعات و نگرانهشده توسط مدیران، ماهیت آیندهحال، اکثر اطالعات گزارش
تواند آنها را تحت گیرد که مینگرانه تحت تاثیر عوامل مختلف خرد و کالنی قرار میهاي آیندهگزارش

بینی سود مدیران تاثیر ها که به صورت خرد بر پیشتاثیر قرار دهد. به غیر از عوامل مختص شرکت
اري پنهان مانده، نقش متغیرهاي کالن اقتصادي و گذارد، آن چیزي که از دید پژوهشگران حسابدمی

هاي بینی توسط مدیران است. پژوهش حاضر از اولین پژوهشارتباط آن با افق زمانی سود  پیش
شده بینیهاي متغیرهاي کالن اقتصادي بر افق زمانی سود پیششده در حوزه بررسی تاثیر نوسانانجام

توجهی در درك هر توانند کمک قابلهاي مشابه آتی میوهشباشد. این پژوهش و پژتوسط مدیران می
بینی سود توسط مدیران ارائه کنند. در این پژوهش با بررسی برخی از چه بهتر عوامل موثر بر پیش

متغیرهاي تاثیرگذار کالن اقتصادي از قبیل تغییرات تولید ناخالص داخلی، تغییرات تراز تجاري، 
هاي نرخ ارز و نرخ تورم رابطه نرخ تورم، نتیجه حاصل شد که تنها نوسانتغییرات نرخ ارز و تغییرات 

بینی سود توسط مدیران دارد. از دالیل اصلی ارتباط نرخ ارز و معکوس و معناداري با افق زمانی پیش
شده در بورس اوراق بهادار تهران به ارز هاي پذیرفتهتوان به وابستگی شدید شرکتبینی مدیران میپیش

هاي هاي فعال در صنایع پتروشیمی و خودروسازي، در سالها به ویژه شرکتاره کرد. این شرکتاش
بینی سود شرکت، ها در ارائه پیشاند؛ لذا مدیران این شرکتهاي شدید نرخ ارز بودهاخیر شاهد نوسان

بینی و افق زمانی پیشاند. در رابطه با ارتباط معکوس نرخ تورمتري را انتخاب کردهمدتافق زمانی کوتاه
شده بر هاي ناعادالنه اعمالهاي اخیر به دلیل تحریمتوان ادعا کرد که در سالمدیران نیز میسود توسط

اي افزایش یافته است؛ به صورتی که نوسان مذکور در نرخ تورم بر کشورمان، نرخ تورم به صورت فزاینده
تري را مدتو باعث شده است مدیران افق زمانی کوتاهبینی سود مدیران تاثیر گذاشتهافق زمانی پیش
توان هماهنگ با نتایج پژوهش گیري را میبینی سود شرکت انتخاب کنند. چنین نتیجهبراي ارائه پیش

هاي پژوهشی نشان دادند که سایر ) دانست. این در حالی است که یافته2014کیم و همکاران (
ید ناخالص داخلی و تغییرات تراز تجاري)، رابطه معناداري با افق متغیرهاي مستقل (شامل تغییرات تول

موضوع را می توان براساس پژوهش ستایش و همکاران این بینی سود توسط مدیران ندارند.زمانی پیش
) به اندك بودن سهم بازار سرمایه ایران در اقتصاد ارتباط داد.1390(
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پیشنهادها

پیشنهادهاي کاربردي:
هاي تحقیق و تحلیل آن در چارچوب شرایط محیطی با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه

شود.کشورمان، پیشنهادهاي کاربردي زیر پیشنهاد می
گذاران و هاي پژوهش حاضر عاملی است در جهت آگاه ساختن مجموعه سیاستیافته

خی متغیرهاي کالن اقتصادي بر کنندگان استانداردهاي حسابداري تا به تاثیر مستقیم برتدوین
بینی مدیران، توجه بیشتري داشته باشند.پیش

متغیرهاي کالن اقتصادي در کشورمان به دلیل شرایط اقتصادي حاصل از با توجه به دامنه نوسان
ها هاي مالی شرکتکنندگان صورتران و سایر استفادهگذانه، به سرمایهالهاي ناعاداعمال تحریم

هاي خود بر مبناي ارقام سود گیريهاي پژوهش حاضر، در تصمیمشود تا با توجه به یافتهتوصیه می
شده توجه بیشتري مبذول جامهاي انبینیشده توسط مدیران، به افق زمانی پشتوانه پیشبینیپیش
.دارند

هاي آتیپیشنهادهایی براي  پژوهش
ر متغیرهاي دیگري باشد که در این پژوهش بینی سود توسط مدیران ممکن است تحت تاثیپیش

هاي خود از متغیرهاي دیگري نیز شود در پژوهشمورد توجه نبوده است. لذا به پژوهشگران توصیه می
هاي آینده مورد توجه توان آنها را در پژوهشاستفاده نمایند. با این وجود، برخی از مسائل دیگري که می

باشند:قرار داد، به شرح زیر می
شده توسط مدیران،بینیتاثیر نوع صنعت بر افق زمانی سود پیش
شده در بورس و هاي پذیرفتهشده توسط مدیران در شرکتبینیمقایسه افق زمانی سود پیش

.هاي غیربورسیشرکت
وشده توسط مدیرانبینینی سود پیشتاثیر وجود سهامداران خارجی بر افق زما

شده توسط  مدیران.بینیبر افق زمانی سود پیشتاثیر زمان ورود شرکت به بورس
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This paper assesses the impact of a comprehensive set of macroeconomic factors
(including changes in Gross Domestic Production (GDP), changes in trade balance,
changes in exchange rate, and changes in inflation rate) on management earnings
forecast horizon in companies’ annual reports. The data set includes 85 companies
listed on Tehran Stock Exchange (TSE) for the period of 1386 -1393. The study
used Ordinary Least Squares (OLS) regression model to examine the relationship
between above mentioned macroeconomic factors and management earnings
forecast horizon. The empirical results show that among the macroeconomic
variables that have been examined, there are only significant relationships between
two of above mentioned macroeconomic factors (including changes in exchange
rate, and changes in inflation) and management earnings forecast horizon. Therefore
we infer that by increasing volatility of both exchange and inflation rates, managers
prefer to choose short term horizon for making their earnings forecast. We did not
find any statistically significant association between other macroeconomic factors
(including changes in GDP and trade balance) and management earnings forecast.
The results suggest that macroeconomic variables can affect time horizon (short-
term and long-term) of management earning forecast.
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