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هچکید
باشد. در پی هاي قبل و بعد از تجدید ارائه میبینی سود مدیران در دورههدف پژوهش حاضر بررسی رفتار پیش

اجتناب از «و » هاي مالیکننده صورتبهبود حسن شهرت مدیر در نقش ارائه«و انگیزه متناقض ها دتجدید ارائه
تواند مطرح می» ارائههاي پس از تجدید بینیدار (بدبینانه) نمودن پیشسویهبامتعاقب تجدید ارائه، هايریسک

از روش پژوهش شبه ز تجدید ارائه هاي قبل و بعد ابینی سود مدیران در دورهبراي بررسی رفتار پیشباشد.
هاي از شرکتمتشکلدر دو گروه آزمون و کنترل » زمانی منقطع با گروه مقایسههايطرح سري«وآزمایشی 

استفاده شده است. 1391- 1386هاي طی سالشرکت)65درمجموع(تهرانپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
هاي پس از تجدید ارائه سودهاي آتی در دورهبینیمدیران در پیشنانهبیخوشسویه هاي پژوهش، موجب یافتهبه

بر وجود تفاوت معنادار در پژوهش مبنیفرضیۀ . با رد تغییر معناداري نداشته استهاي قبل از آن، نسبت به دوره
- استدالل میهاي گروه کنترل، چنین کننده نسبت به شرکتهاي تجدید ارائهبینی سود مدیران شرکترفتار پیش
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هاي بینی سود مدیران در شرکتتوانند موجب تغییر در رفتار پیشمیشود که عوامل دیگري غیر از تجدید ارائه
آزمون باشند.گروه

تجدید بینی سود مدیران، بینی، انگیزه اجتناب از ریسک، انگیزه بهبود حسن شهرت، پیشافق زمانی پیش: هاي کلیديواژه
ي مالیهاگزارشارائه
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مقدمه
نگرانی در مورد کیفیت گزارشگري مالی ،هاي اخیرها در سالبا افزایش شمار تجدید ارائه

موجب نتایج مطالعات پیشین، . به[7]؛ ]12[؛ ]18[(هاي ذینفع افزایش یافته استمیان گروه
گران، بینی سود تحلیلدر پیشهاي کاهشی بازنگريز قبیل کاهش ارزش شرکت،رویدادهایی ا

کاهش ضریب واکنش ،گران، افزایش هزینه سرمایههاي تحلیلبینیدر پیشفزایندهپراکندگی 
قله کوه ". اثر قابل مشاهده هستندها پس از تجدید ارائه، »قله کوه یخ«اثر و )]29[؛ ]23[(سود 

رد خدشه زیادي به اعتبار شرکت وا،یک تجدید ارائه مالی جزئیکه به این مفهوم است "یخ
گردد ري و افشاي شرکتی هاي حسابداتواند منجر به زیر سؤال رفتن سایر روشسازد و میمی

]20[.
-ارائهبر ماهیت تجدید اي از اعتبار گزارشگري مالی مدیران عالوهگذاران حرفهتلقی سرمایه

-قرار میهایی نیزچنین تجدید ارائهشده از سوي مدیران بعد از ، تحت تأثیر اقدامات انجامها

تأیید مشکل و ارائه توضیحی شفاف «) پنج روش 2006(سیز و برنز ریل. گرتسن، ون]12[د گیر
کارگیري معیارهاي به«، »روشن وآشکارمراودات«، »پذیرفتن خطا«، »ه ماهیت مشکلدربار

را براي کاهش آسیب وارده معرفی » پیروي شرکت از استانداردها و قوانین«و » راهبري شرکتی
بینی سود اعتمادي، متوسل شدن به گزارشات پیشهاي جبران این بیز دیگر روشانمایند.یم

گذاران را تواند اعتماد سرمایهیمگذاران باشد که با تأمین نیازهاي اطالعاتی خاص سرمایهمی
رو، در مطالعه حاضر اقدامات بکاهد. از اینبعديمجدداً جلب نموده و یا از احتمال خطرات 

مورد توجه عنوان اقدامات متعاقب تجدید ارائه،بههاي سودبینییریت در راستاي افشاي پیشمد
.]20[گیردقرار می

باشـد.  تجدید ارائه سودها از سوي مدیران بر پایـه دو انگیـزه احتمـالی رقیـب قابـل تبیـین مـی       
دهـد.  اولویت قرار می، بهبود افشا را درعنوان یکی از این دو انگیزهانگیزه بهبود حسن شهرت به

هـاي  بینـی شها و نیز ارائـه پـی  بینیو افشاي پیشاطالعاتمعناي تمایل بیشتر به تهیهافشاي بهتر به
تر افشـاهاي بعـدي   ها احتماالً موجب بررسی دقیقتجدید ارائهاز سوي دیگر،. ]11[تر است دقیق
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نگیزه دوم مدیریت یعنی اجتناب از . به این ترتیب، اشوندمیکنندگان از سوي استفادهها شرکت
مـدیرانی کـه از بابـت    شـود مـی در سناریوي اجتنـاب از ریسـک فـرض    . گیردریسک شکل می

وجودآمـدن  بـه ریسـک  ازجملـه توانند پیامدهاي منفی آتی ، میهستندهاي خود نگرانبینیپیش
ریق کاهش تعداد از طرا گذاران و احتمال طرح دعاوي حقوقی دیدگاه نامطلوب و منفی سرمایه

دهنـد  کـاهش  هـاي بدبینانـه)  بینیتر سود (پیشهاي محتاطانهبینیها و ارائه پیشبینی(توالی) پیش
، مـدیران  تجدیـد ارائـه  بهبود حسن شهرت باعث شود تـا پـس از هـر    رود انگیزه انتظار می. ]19[

بـــــــــراي کـــــــــاهش تـــــــــوأم خطاهـــــــــاي   مشـــــــــابهیهـــــــــاي انگیـــــــــزه
داري در بینی داشته باشند. این امر باعث کاهش هر گونـه سـویه  ش(غیرعمدي) مثبت و منفی پی1

موجب سـناریوي  دهد. در مقابل بهبینی را افزایش میها به سمت صفر شده و دقت پیشبینیپیش
بینانـه (یـا   هـاي کمتـر خـوش   بینـی دنبال ارائه پیشرود که مدیران بهاجتناب از ریسک انتظار می

هـاي بدبینانـه هـر دو    بینیبینانه و پیشهاي خوشبینیها باشند. پیشارائهتر) پس از تجدیدبدبینانه
هـاي  بینـی کنند؛ با این تفاوت کـه پـیش  به حسن شهرت مدیران از لحاظ صحت خدشه وارد می

سـازند. از  گذاران مهیـا مـی  بینانه عالوه بر این، امکان طرح دعاوي حقوقی را براي سرمایهخوش
هـاي کمتـر   بینـی هـا (ارائـه پـیش   بینـی دار کردن (عمدي) پیش2وانند با سویهترو، مدیران میاین

عبارتی بدبینانه) ریسک طرح دعاوي حقوقی را کاهش دهند.بینانه یا بهخوش
بینی سود هر سهم) بینی سود مدیران (خطاي پیشهدف پژوهش، بررسی تغییر در رفتار پیش

وسیله شواهدي براي هاي مالی است که بدینارشپیرامون زمان وقوع رویداد تجدید ارائه گز
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشخیص انگیزه غالب در بین مدیران شرکت

هاي مختلف تاکنون، موجب نتایج پژوهششود. بهها فراهم میپیرامون زمان وقوع تجدید ارائه
بینی، عالمت ی همچون افق زمانی پیشهاي سود مدیریت به عواملبینیمحتواي اطالعاتی پیش
بینی، حسن شهرت و اعتبار مدیر و غیره بستگی دارد. با این حال به نظر اخبار سود، شکل پیش

بینی سود مدیران بررسی نشده است.تاکنون اثر تجدید ارائه بر رفتار متعاقب پیشرسدمی
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-انجام  پژوهش بیان میس، روشگردد. سپارائه میدر ادامه، مبانی نظري و پیشینه پژوهش

گیري و پیشنهادات ارائه هاي آماري و نتایج تفسیر شده و در نهایت نتیجهشود. در ادامه یافته
خواهد شد.

پیشینۀ پژوهش
پیشینۀ نظري

اقدام به تجدید ارائه هاي مالی، منظور اصالح اشتباهات بااهمیت در گزارشها بهشرکت
هاي مالی، اثري ي صورتتعدیالت سنواتی و به دنبال آن تجدید ارائهوجود. ]28[[3]کنندمی

تجدید ارائه به رو، از این. [3]هاي مالی دارد منفی بر مربوط بودن و قابلیت اتکاي صورت
نوعی مبین این موضوع است که آن دسته از اطالعات مالی که قبالً منتشر شده و مورد استفاده 

هاي مطالعات موجب یافتهبه.]12[	[2]باشندو غیرقابل اتکا میقرار گرفته است، نادرست 
توانند منجر به طرح دعاوي بیشتر (پالمرس، ریچاردسون و شولز، ها میپیشین تجدید ارائه

. این قبیل پیامدهاي ]15][28[شوندو شایستگی مدیران هایی در زمینه درستی) و پرسش2004
هاي راهبري شرکتی و بازیابی اعتماد هایی براي بهبود مولفهزهها، انگیمنفی در پی تجدید ارائه

کنند ها ایجاد میها و مدیران آنگذاران و سایر ذینفعان براي شرکتي سرمایهرفتهدستاز
» بهبود حسن شهرت«. تجدید ارائه سودها از سوي مدیران بر پایه دو انگیزه احتمالی رقیب ]18[

شود. مبانی باشد که هر یک در ادامه به تفصیل تشریح مییین میقابل تب» اجتناب از ریسک«و 
عنوان مولفه دیگر پژوهش نیز مورد بحث قرار گرفته است.بینی سود مدیران نیز بهرفتار پیش

سناریوي بهبود حسن شهرت مدیر
نفعان درباره قصد و توانایی مدیریت براي عمل به منظور از شهرت، انتظارات جمعی از ذي

کنند که سرمایه ) بیان می2013. چاکراوارثی، دیهان و راجگوپال (]15[هدات خود است تع
نفعان شرکت اطمینان وجود خواهد آمد که ذيشهرت نوعی دارایی نامشهود است و زمانی به

شکلی داشته باشند که شرکت قراردادهاي صریح و ضمنی خود را تأیید نموده و هرگز به
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ها عمل نخواهد کرد. این سرمایه تحت تأثیر افزایش دعاوي حقوقی آنطلبانه و به ضرر فرصت
یابد.کاهش می

که چگونه حسن سازي اینمنظور مدلها به) از نظریه بازي[32]؛]31[ها (در برخی پژوهش
شود. در یک بازي دهد، استفاده میشهرت یک بازیکن اقدامات وي را تحت تأثیر قرار می

اي در مورد خود دارد، بازیکنان دیگر از روي پیشینه آن العات محرمانهمکرر که بازیکنی اط
گیري در فرد (یا حسن شهرت وي) براي شکل دادن عقاید خود در مورد او و براي تصمیم

کنند. با آگاهی از اثر که چگونه به اقدامات آن بازیکن واکنش نشان دهند، استفاده میمورد این
صورت استراتژیکی با هدف کسب منافع آتی و مات خود را بهحسن شهرت، آن بازیکن اقدا

بر این عقیده استوار » مکانیزم حسن شهرت. «]14[کند حداکثرسازي مطلوبیت خود انتخاب می
.]31[دهد هاي مربوط به حسن شهرت، اقدامات بازیکنان را تحت تأثیر قرار میاست که نگرانی

-به. ]28[ها را مستند نمودند نسبت به تجدید ارائهمطالعات بسیاري واکنش منفی بازار سهام
گذاران ها، تجدید ارائه سودهاي پیشین دیدگاه سرمایهموجب نتایج برخی از این پژوهش

-ها بهدار کرده و به حسن شهرت شرکتدرباره قابلیت اعتماد و صالحیت مدیران را خدشه

هایی رو، انگیزهسازند. از اینلطمه وارد میکنندگان اطالعات مالی قابل اتکاعنوان تهیه و ارائه
ها فراهم منظور انجام اقداماتی با هدف باال بردن اعتبار گزارشات مالی آتی براي شرکتقوي به

که بخشی از لطمه به حسن شهرت در نتیجه افزایش در عدم تقارن . با توجه به این]14[گردد می
دهندگی توانند آگاهیشود، مدیران میجاد میاطالعاتی و ریسک اطالعاتی مشاهده شده ای

-بینانه و بدبینانه بهگیري خوشهاي سود خود را از طریق کاهش هرگونه تمایل به سوبینیپیش

تر افزایش داده و عدم تقارن و عدم اطمینان اطالعاتی را کاهش هاي دقیقبینیمنظور ارائه پیش
ارتباط با موضوع مورد بررسی در این پژوهش به رو، بهبود حسن شهرت در. از این]19[دهند 

هاي الزم براي افزایش دقت اطالعات این معناست که مدیران پس از تجدید ارائه، داراي انگیزه
هاي خود هستند. بینیدر پیش

سناریوي اجتناب از ریسک
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گذاران و افزایش ریسک طرح گیري نگرش منفی در سرمایهها موجب شکلتجدید ارائه
یکی از موارد انجامد. ها میتر افشاهاي بعدي شرکتشود و به بررسی دقیقدعوي قضایی می

هاي سود توسط مدیران است که سواي ارزش بینیافشاي پیشها، افشا پس از تجدید ارائه
هایی نیز ، ریسک[5]کنندگان دهندگی و انتقال اطالعات خصوصی مدیران به استفادهآگاهی

تواند موجب هاي سود میبینیداشت. به این صورت که عدم دستیابی به پیشبه همراه خواهد
توانند چنین ریسکی را از طریق دیدگاه عمومی منفی و طرح دعاوي محتمل گردد. مدیران می

و محتاطانه کاهش دهند. مدیرانی که تمایل به اجتناب از ریسک کارانههاي محافظهبینیپیش
هاي حاوي اخبار بد نسبت به بینیبایست رغبت بیشتري به پیشمیطرح دعاوي حقوقی دارند،
موجب نتایج مطالعات پیشین، افزایش ریسک طرح دعاوي حقوقی اخبار خوب داشته باشند. به

) نیز نشان 2009هاي راجرز و بوسکیرك (. یافته]19[گردد منجر به کاهش افشاي اختیاري می
ط با افشا تحت تعقیب قانونی (دعاوي حقوقی) قرار دالیل مرتبهایی که بهدهد شرکتمی

شاخص .]30[دهندهاي بعدي کاهش میهاي سود مدیران را درسالبینیاند، انتشار پیشگرفته
پژوهش حاضر براي اختالف ریسک ناشی از ریسک طرح دعاوي حقوقی، جهت و بزرگی 

طور هایی که بهبینییشرود پباشد. انتظار میهاي مدیریت میبینیداري در پیشسویه
بینانه هستند، مدیران را در معرض ریسک طرح دعاوي حقوقی بیشتري سیستماتیک خوش
داري کمتر خوش بینانه (یا حتی بدبینانه) قرار دهد.هاي با سویهنسبت به پیش بینی

بینی سود مدیرانرفتار پیش
دهاي تجاري ایران و دستورالعملبا توجه به قوانین و مقررات و استانداردهاي حاکم بر واح

ها موظفند ، شرکت1386اجرایی افشاي اطالعات بورس اوراق بهادار تهران مصوب سال 
-هاي مربوط به سود هر سال مالی را چهار مرتبه افشا نمایند که شامل ارائه اولین پیشبینیپیش

شش ماهه واقعی سه ماهه،بینی مزبور بر اساس عملکرد بینی سود سال مالی آینده و تعدیل پیش
بینی سود مدیران عبارتند هاي اصلی رفتار پیشباشد. در ادبیات حسابداري مؤلفهو نه ماهه می
اي یا برآوردهاي صورت برآوردهاي نقطهبینی سود توسط مدیران بهبینی (پیشاز: دقت پیش
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ها (تصمیم بینی)، افشاي پیشبینانه یا بدبینانهبینی (برآوردهاي خوشداري پیش)، سویه3ايبازه
هاي سود هر بینیها (پیشبینیها) و دفعات انتشار پیشبینیبر انتشار و افشاي پیشمدیران مبنی

ها و تعداد دفعات بینیبار منتشر گردند). تمایل بیشتر (کمتر) براي ارائه پیشچند وقت یک
شهرت (اجتناب از ریسک) سازگار است. بهبود حسن ها با انگیزهبینیبیشتر (کمتر) ارائه پیش

تر بایستی حسن شهرت هاي دقیقبینیتر نیز ذکر شد، پیشاز سوي دیگر، همانگونه که پیش
گذاران بهبود ببخشد. در مدیریت را از طریق کاهش عدم تقارن اطالعاتی میان مدیران و سرمایه

شوند. زیرا ه به مدیران میهایی با دقت کمتر باعث کاهش ریسک واردبینیپیشحالی که،
. در ]19[نگر) نادرست باشند احتمال کمتري وجود دارد که نسبت به اطالعات واقعی (گذشته

بینی ي خطاي پیشبینی سود، و تکرار آن ، تنها از سنجهي پیشایران به دلیل اجباري بودن ارائه
ت.بینی سود مدیران استفاده شده اسسود به عنوان معرف رفتار پیش

پیشینۀ تجربی
معتقدند که پس از انتشار تجدید ارائه سود، اٌفتی در ) 2008(آلمر، گراملینگ و کاپالن، 

ها دریافتند که مدیران آندهد.گذاران از اعتبار گزارشگري مالی مدیران روي میتلقی سرمایه
هاي حاکمیت یزمتوانند با اقدامات خود پس از تجدید ارائه (شامل چهار نوع تغییر در مکانمی

شرکتی از جمله کارکرد حسابرسی داخلی، حسابرسی مستقل، هیئت مدیره و مدیر مالی) بر 
.]12[اي از اعتبار گزارشگري مالی مدیریت اثر مثبت بگذارندگذاران غیرحرفهدرك سرمایه

هاي دهند که شرکت) در پژوهش خود نشان می2013چاکراوارثی، دیهان و راجگوپال (
هاي گروه کنترل، رائه کننده نسبت به دوره قبل از تجدید ارائه و نسبت به شرکتتجدید ا

- بر این، اقدامات جبرانی بهدهند. افزوناقدامات جبرانی بیشتري براي بازیابی شهرت انجام می
هاي تجدید ارائه کننده، بعد از تجدید ارائه، طور مثبت با بهبود ضریب واکنش سود شرکت

-ه این موضوع سازگار با بهبود اعتبار گزارشگري پس از اقدامات جبرانی میهمبستگی دارد ک
.]15[باشد
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هاي هایی که گزارش)، مدیران شرکت2013موجب نتایج پژوهش اترج، هوانگ و ژانگ(به
ها رفتاري هاي خود پس از تجدید ارائهبینینمایند در ارائه پیشمالی تجدید ارائه شده منتشر می

ها بیانگر این واقعیت است که مدیران دهند. نتایج پژوهش آنه نشان میگریزانریسک
خاطر ها بهاي نگران ریسک تحمیل شده به آنصورت فزایندههاي گروه آزمون بهشرکت

گذاران بینانه از قبیل ریسک طرح دعاوي حقوقی توسط سرمایههاي خوشبینیپیش
.]19[باشندمی

دهد که بین تعدیالت سنواتی مندرج ) نشان می1383دي (هاي حاصل از پژوهش سجایافته
هاي مالی داري وجود دارد و تجدید ارائه صورتهاي مالی و قیمت سهام رابطه معنادر صورت

.]6[باشدگذاران میداراي محتواي اطالعاتی براي سرمایه
کهین است) نیز حاکی از ا1389آمده از پژوهش کردستانی، آزاد و کاظمی (دستنتایج به

باشد.میحائز اهمیتکنندگاناستفادهبرايآنازآگاهیوبودهباالسنواتیتعدیالتاهمیت
که مربوط به ویژه زمانیکه تعدیالت سنواتی بااهمیت باشد، بهدر صورتیاذعان دارندهاآن

.]8[شودکاسته میمالیهايگزارشقابلیت اتکايهاي قبل هستند، ازاشتباهات دوره
دهد که با افزایش تجدید ارائه، ) نشان می1391یگانه و مومنی (نتایج پژوهش بولو، حساس

اي اي براي مدیریت سود) افزایش و پایداري سود (نمایندهسطح اقالم تعهدي اختیاري (نماینده
. [1]یابدبراي کیفیت سود) کاهش می

ت سنواتی بر روي ریسک و بازدهی ) با بررسی تأثیر اعالم تعدیال1391پور و ثقفی (جمالیان
شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند که در اکثر موارد مدیران از هاي پذیرفتهشرکت

نمایند. همچنین، نمایی عملکرد خود در گذشته استفاده میاین امکان براي تعدیل بیش
ه به مرور زمان بر ریسک و هاي مالی سالیاناطالعات ناشی از میزان تعدیالت سنواتی در گزارش

.]4[ها اثرگذار استبازدهی شرکت
اي کیفیت سود گزارش شده با سود ) به بررسی مقایسه1391آبادي (بهارمقدم و دولت

هاي پذیرفته شده در بورس اي از شرکتاند. ایشان با بررسی نمونهتجدید ارائه شده پرداخته
عنوان کیفیت سود بینی و پایداري سود بهیار قابلیت پیشاوراق بهادار تهران و با استفاده از دو مع
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بینی بیشتري در دهند که کیفیت سود تجدید ارائه شده، از پایداري و قابلیت پیشنشان می
.[2]مقایسه با سود گزارش شده برخوردار است

ي پورحیدري و هوشمندزعفرانیهنتایج حاصل از بررسی تحلیلی تعدیالت سنواتی در مطالعه
هاي موجود در بورس اوراق بهادار دهد که اغلب تعدیالت سنواتی شرکت) نشان می1393(

رود تهران، از نوع انتقال زیان و اصالح اشتباهات بااهمیت منفی است. به این ترتیب انتظار می
گذاران بازار، به خوبی نوع تعدیالت سنواتی را شناسایی کرده و نسبت به آن بازیگران و سرمایه

.[3]دهند اکنش نشان و
هاي مالی در داخل و خارج انجام یافته مطالعات مفیدي درخصوص تجدید ارائه صورت

هاي پیشین مبنی بر توجه گردد، شکافی در پژوهشاست. با این حال همانگونه که مالحظه می
هش حاضر شود. پژوبینی سود مدیران دیده میبه تاثیر تجدید ارائه گزارشات مالی بر رفتار پیش

در راستاي غنابخشی به ادبیات پژوهشی این حوزه، با مدل مبتنی بر اترچ، هوانگ و ژانگ 
پردازد.) به بررسی احتمال وجود این رابطه می2013(

فرضیه پژوهش
هاي ها چگونه به شکستکه شرکتپژوهش حاضر با فراهم نمودن شواهدي درخصوص این

د و نیز شواهدي درخصوص نوع انگیزه مدیریت دهنحسابداري فاش شده واکنش نشان می
ها، بر غناي ادبیات حسابداري در دو حوزه بینیهاي آن پیشها و ویژگیبینیبراي ارائه پیش

-افزاید. با توجه به موارد پیشبینی سود مدیریت میهاي مالی و رفتار پیشگزارشتجدید ارائه
شرح ذیل است:گفته فرضیه اصلی پژوهش به

-بینی سود مدیران قبل و بعد از تجدید ارائه، در گروه شرکتفاوت معناداري در رفتار پیشت

هایی که تجدید ارائه کننده (گروه آزمون پژوهش) در مقایسه با شرکتهاي تجدید ارائه
نداشتند (گروه کنترل پژوهش) وجود دارد.

مدل مفهومی
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بینی سود ی بر تفاوت رفتار پیشدر راستاي هدف پژوهش و به منظور بررسی حدس مبتن
-شرح ذیل ارائه میهاي مالی، مدل رگرسیونی پژوهش بهمدیران پس از تجدید ارائه صورت

گردد:

بینی سود مدیران خطاي پیش)1رابطه  = β0 + β1 (TEST – in – POSTPERIOD) + β2(MATCH – in – PREPERIOD) + β3 (MATCH – in – POSTPERIOD) +
کنترلیمتغیرهاي

بینی (داشتن سویهبینی در پیشبینی سود، خوشدر این پژوهش، منظور از خطاي پیش
دهنده تر از صفر باشد نشانبینی سود بزرگکه، اگر خطاي پیشطوريباشد. بهبینانه) میخوش
تر) باشد، مدیر در تر (منفیبینی سود مدیر است و هر چه این رقم کوچکبینی در پیشخوش

هاي منظور کنترل اثر محیطبدبینانه) داشته است. بهبینی کمتري (سویهبینی خود خوشپیش
هاتون ها، متغیر اندازه شرکت (لگاریتم ارزش بازار آن) براساس پژوهشاطالعاتی شرکت

)، متغیرهاي رشد شرکت (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري) و سودآوري شرکت 2005(
) و همچنین متغیر شاخص 2008چن، چن و چنگ (ها) براساس پژوهش(نسبت بازده دارایی

) به مدل آماري پژوهش اضافه 2003موجب پژوهش هاتون، میلر و اسکینر (زیان به
هاي توانند برخی شاخص. متغیرهاي کنترلی دیگري نیز وجود دارند که می]16][25][26[شدند

- ). یکی از متغیرهاي مزبور افق زمانی پیش]30[؛]11[بینی را تحت تأثیر قرار دهند (رفتار پیش
تر به پایان سال هاي نزدیکها در زمانبینیکه هرچه پیشدهد بینی است. این متغیر نشان می

تر و دلیل وجود عدم اطمینان کمتر نسبت به سود دوره، احتماالً دقیقشوند، بهمالی ارائه می
تر هستند. درست

شناسی پژوهش روش

هایی که همانند پژوهش حاضر امکان کنترل یا دستکاري کامل متغیرهاي پژوهشدر 
هاي یکی از طرحآزمایشی استفاده کرد. توان از روش پژوهش شبهاثرگذار وجود ندارد، می
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» 4هاي زمانی منقطع با گروه مقایسهطرح سري«آزمایشی، پژوهشی خاص روش پژوهش شبه
گر در هر دو گروه آزمایش و گروه کنترل مدت ت پژوهشموجب آن، مشاهداباشد که بهمی

گیري در مورد اثر زمانی قبل و بعد از زمان وقوع متغیر مستقل در گروه آزمایش، مالك تصمیم
عنوان طرح پژوهش استفاده ي حاضر نیز از همین الگو بهگیرد. در مطالعهمتغیر مستقل قرار می

شده است. 
شرکت گروه 43شرکت گروه کنترل و 22آزمایش (عضو گروه کنترل وشرکت65

صورت غیرتصادفی از بین مشاهده) به995(تعداد 1391تا 1386هاي ي سالآزمون) در فاصله
ي گروه بهادار تهران انتخاب شدند. نمونهشده در بازار بورس اوراقهاي پذیرفتهتمام شرکت

(به منظور اینکه فرصت 1389تا 1387هاي هایی هستند که بین سالآزمایش شامل شرکت
هاي قبل و بعد از تجدید ارائه وجود داشته باشد) تنها حداقل یک تا دو ساله براي بررسی سال

هاي مالی خود نمودند. صفر یا غیرصفر بودن مقدار بار اقدام به تجدید ارائه گزارشیک
اردهاي حسابداري ایران مربوط به اصالح اشتباهات و عدم رعایت استاند5تعدیالت سنواتی منظور اصالح محتوا در صورت سود و زیان جامع هاي انجام شده بهو نه تجدید ارائه[3]

هاي مورد نظر بوده است. البته، ها، مبناي تعیین وقوع یا عدم وقوع تجدید ارائه در سالشرکت
تجدید ارائه بارکعنوان یافشاهاي متعددي که بر یک رویداد تجدید ارائه داللت داشتند، به

پژوهش ي زمانی هایی هستند که در دورهگروه کنترل نیز شرکتي قضاوتی نمونهتلقی شدند. 
65این ترتیب مجموعاً هاي مالی خود انجام نداده باشند. بهاي در صورتهیچ گونه تجدید ارائه

کاهش اثر منظور در راستاي طرح پژوهش بهشرکت حائز معیارهاي مذکور شناخته شدند. 
مالحظات مربوط به شرایط اقتصادي متغیري که در طول زمان منجر به هرگونه تغییرات مشاهده 

هاي گروه آزمایش )، شرکت2013شوند، همچون اترچ، هوانگ و ژانگ (بینی میشده در پیش
عنوانمتناظر بههاي گروهبینیهاي پیشو گروه کنترل با یکدیگر تطبیق داده شدند و ویژگی

هاي آزمایش و هاي عضو گروهعامل کنترلی مورد استفاده قرار گرفت. براي این منظور شرکت
ها با یکدیگر هاي سال قبل از اعالن تجدید ارائهکنترل برحسب نزدیک بودن رقم بازده دارایی

متناظر شدند.
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ود بینی سهاي مختلف اقدام به ارائه پیشچنانچه شرکتی براي یک سال مالی در تاریخ
-بهبینی قبلیپیشهاي مزبور در صورت متفاوت بودن با بینیمدیریت نماید، هر یک از پیش

منظور رفع خطاي ناشی از اثر نظرات و و بهگردیدهبینی مجزا لحاظ صورت یک پیش
بینی درآمد هر سهم از سوي مدیر و افزایش روایی اصالحات پیشنهادي حسابرس بر روي پیش

پژوهش تغییر این در .شده استهاي حسابرسی نشده استفاده بینیاز پیشداخلی پژوهش، تنها
بینی) مورد بررسی بینی سود (خطاي پیشدار بودن/نبودن پیشبینی با توجه به سویهدر دقت پیش

-بینی بیانگر خطاي پیشرو، در مدل رگرسیونی پژوهش، شاخص پیش. از اینگرفته استقرار 

است. سودبینی
ها به اختصار هاي معرف آنهمراه  شاخصلیاتی هر یک از متغیرهاي پژوهش بهتعریف عم

ارائه شده است.1در جدول شماره 
هاي افشا شده هاي عضو گروه کنترل و آزمایش از روي گزارشهاي مربوط به شرکتداده

آوري بورس تهران بر روي سایت کدال، اطالعات موجود در سایت رسمی شرکت مدیریت فن
- سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار ایران حسب مورد استخراج شده است. از نرمو 

افزارهاي ها جهت ورود به نرمسازي دادهترتیب براي آمادهبهEVIEWSو EXCELافزارهاي 
ها استفاده شده است.آماري و تجزیه و تحلیل آن

: تعریف عملیاتی متغیرهاي پژوهش)1(جدول شماره 

نماد متغیرتعریف عملیاتی متغیرنام متغیر
واقعی همان EPSشده توسط مدیریت منهاي بینیساالنه پیشEPSبینیخطاي پیش

Forecast Biasسال که با قیمت هر سهم در ابتداي هر سال مالی تعدیل شده است.
مون یک متغیر مجازي است که درصورتی که شرکت، عضو گروه آزگروه آزمون پس از تجدید ارائه

ي موردنظر  براي شرکت، بعد از تاریخ انتشار تجدید ارائهبوده و دوره
باشد.صورت برابر با صفر میباشد مقدار آن برابر با یک و در غیر این

TEST – in –POSTPERIOD
یک متغیر مجازي است که درصورتی که شرکت، عضو گروه کنترل گروه کنترل قبل از تجدید ارائه

اي قبل ي موردنظر  براي شرکت با توجه به تطبیق، دورهبوده و دوره
- باشد مقدار آن برابر با یک و در غیر ایناز تاریخ انتشار تجدید ارائه

MATCH – in–PREPERIOD
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باشد.صورت برابر با صفر می
یک متغیر مجازي است که درصورتی که شرکت، عضو گروه کنترل گروه کنترل پس از تجدید ارائه

اي بعد از ي موردنظر  براي شرکت با توجه به تطبیق، دورهه و دورهبود
- باشد مقدار آن برابر با یک و در غیر اینتاریخ انتشار تجدید ارائه

باشد.صورت برابر با صفر می

MATCH – in–POSTPERIOD
Sizeلگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام عادي شرکتاندازه شرکت

MTBنسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام عادي شرکتارزش دفترينسبت ارزش بازار به 
بینیافق زمانی پیش

بینی و لگاریتم طبیعی تعداد روزهاي تقویمی بین زمان انتشار پیش
Horizonپایان سال مالی 

ها در سود خالص پس از کسر مالیات تقسیم بر جمع کل داراییهابازده دارایی
ROAابتداي دوره

ها زیان گزارش کنند برابر با یک متغیر مجازي است که اگر شرکتمتغیر شاخص زیان
LOSSیک و در غیر این صورت برابر با صفر است.

هاي پژوهشیافته
آمار توصیفی

هاي شرکت هاي گروه آزمون (تجدید ارائه ل از آمار توصیفی مربوط به ویژگینتایج حاص
بر این، افزونارائه شده است.)3(گروه کنترل در جدول هايو شرکت)2(کننده) در جدول 

در ها، تفاوتی که میان دو گروه آزمون و کنترل در خصوص اختالف میانگین)4(در جدول 
براي P-Valueهاي هاي  بعد از تجدید ارائه نسبت به قبل از آن وجود دارد و آمارهدوره

است.ها نشان داده شده آزمون معناداري این تفاوت
براي بینی سودتفاوت میانگین متغیر خطاي پیشبراي P-Valueبا توجه به مقدار آماره 

توان استدالل نمود می، )2(به شرح جدول ،قبل و بعد از تجدید ارائههاي گروه آزمونشرکت
هاي قبل از نسبت به دورههاي پس از تجدید ارائه بینی سود در دورهکه میانگین خطاي پیش

طور متوسط هاي گروه آزمون به. شرکتداري کاهش پیدا کرده استامعند ارائه، به طورتجدی
- ي پیشسویه). با این حال -01/0(اندهبدبینانه داشتنسبتاً اي در دوره قبل از تجدید ارائه سویه
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-هچنین نتیجتوان می.) شده است-05/0(تر بدبینانههاي پس از تجدید ارائه بینی سود در دوره
بینانه است. کاهش خوشيبینی یا کاهش سویهکه این تغییر از نوع افزایش بدگیري نمود 

) با سناریوي اجتناب از در جهت منفیبینی سودخطاي پیشافزایشخوش بینانه (يسویه
باشد.ریسک سازگار می

هاي گروه آزمون قبل و پس از تجدید ارائههاي شرکتویژگی:)2(جدول شماره 

بعد از تجدید ارائه قبل از تجدید ارائه هاي گروه آزمونشرکت
p-

value
تفاوت 
هامیانگین میانه انحراف 

معیار میانگین میانه انحراف معیار میانگین متغیر

01/0 04/0- 02/0- 15/0 05/0- 01/0- 23/0 01/0- بینی سودخطاي پیش
02/0 31/0 00/4 22/1 08/4 00/4 87/1 78/3 بینیپیشتکرار
00/0 43/61- 00/152 74/130 67/182 00/248 48/138 10/244 بینیافق زمانی پیش
14/0 05/1- 89/1 20/9 00/3 83/1 53/8 05/4 ارزش بازار به ارزش دفتري
43/0 03/0- 12/0 26/0 17/0 12/0 57/0 20/0 هابازده دارایی
00/0 50/0 42/13 26/1 39/13 93/12 14/1 89/12 دازهان
81/0 01/0- 00/0 26/0 08/0 00/0 27/0 08/0 زیان

هاي گروه کنترل قبل و بعد از تجدید ارائههاي شرکت): ویژگی3جدول شماره (

بعد از تجدید ارائه قبل از تجدید ارائه هاي کنترلشرکت

p-
value

-تفاوت میانگین
ها میانه انحراف معیار میانگین میانه انحراف 

معیار نگینمیا متغیر

01/0 05/0- 03/0- 18/0 04/0- 01/0- 21/0 01/0 بینی سودخطاي پیش
01/0 30/0 00/4 16/1 07/4 00/4 07/1 77/3 بینیتکرار پیش
00/0 59/44- 00/151 76/125 73/179 00/235 49/134 32/224 بینیافق زمانی پیش
30/0 22/0 58/1 11/2 43/2 60/1 90/1 21/2 به ارزش دفتريارزش بازار 
96/0 00/0 13/0 26/0 18/0 14/0 18/0 18/0 هابازده دارایی
00/0 62/0 58/12 93/1 17/13 33/12 26/1 55/12 اندازه
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07/0 04/0 00/0 27/0 08/0 00/0 19/0 04/0 زیان

ر دوره قبل از تجدید ارائه هاي گروه کنترل دشرکت،)3(در جدول ندرجنتایج مموجب به
هاي مذکور در دوره بینی شرکتپیشلیکن سویه،)01/0ند (اهداشتبینانهبینی خوشپیشسویه

)01/0(P-Value). با توجه به مقدار آماره -04/0پس از تجدید ارائه بدبینانه شده است (
توان ادعا نمودکه چنین تغییري از نظر درصد می5ها، در سطح خطاي مربوط به تفاوت میانگین

ي تجدید ارائه داشته و هم گروه باشد. بنابراین هم گروه آزمون که تجربهدار میي معناآمار
تا حدي بینیپیشاز منظر تغییرات متغیر وابسته سویهاي نداشته است،کنترل که چنین تجربه

ي پژوهش چنین نتایجی لزوم مراجعه به مدل رگرسیونی براي آزمون فرضیهمشابه رفتار نمودند. 
بینی سود رسد عاملی غیر از تجدید ارائه در تعیین رفتار پیشکند. زیرا به نظر مییادآوري میرا

مدیر اثرگذار باشد.

بینی، متغیرهاي تکرار پیشتفاوت میانگینمربوط به P-Valueهاي با توجه به مقدار آماره
هاي پیش از آن به دورههاي پس از تجدید ارائه نسبت بینی و اندازه در دورهافق زمانی پیش

(به کنترل گروه هاي شرکتبراي و ) )2((به شرح جدول شماره آزمون گروه هاي شرکتبراي 
نمود. مشاهده05/0ها را در سطح خطاي معناداري این تفاوتتوان می) )3(شرح جدول شماره 

نگین تکرار هاي آزمون و کنترل، میاپس از تجدید ارائه در هر دو گروه شرکت،کهطوريبه 
کاهش یافته است. کاهش افق زمانی، بینیبینی مدیریت افزایش و میانگین افق زمانی پیشپیش

به جهت اینکه در هر دو گروه صورت ها افزایش میانگین اندازه شرکتبینی افزایش تکرار پیش
مان براي تجدید ارائه همزتواند ناشی از سایر شرایطی باشد که مصادف با سالگرفته است، می

، بین براي هر دو گروه آزمون و کنترلدرصد5در سطح خطاي .به وجود آمده استهاشرکت
ها و زیان در هاي مربوط به متغیرهاي ارزش بازار به ارزش دفتري، بازده داراییمیانگین داده

ود ه تفاوت معناداري وجهاي قبل از تجدید ارائهاي پس از تجدید ارائه نسبت به دورهدوره
- توان عدم تاثیر تجدید ارائه بر رفتار پیشاز آمار توصیفی حاضر میدر مجموع .نداشته است
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رد فرضیه پژوهش عبارتی دیگر، و بهلیکن درستی این ادعا بینی سود مدیران را حدس زد 
باشد.منوط به آزمون مدل آماري پژوهش می

و آزمونهاي گروه کنترل : تفاوت میان ویژگی)4(دول شماره ج

بعد از تجدید ارائه قبل از تجدید ارائه

p-
value

هاتفاوت تفاوت p-
value

تفاوت میانگین p-
value

تفاوت 
میانگین متغیر

56/0 01/0 57/0 01/0- 43/0 02/0- بینی سودخطاي پیش
52/0 01/0 86/0 02/0 95/0 01/0 بینیتکرار پیش
68/0 84/16- 79/0 94/2 14/0 78/19 بینیافق زمانی پیش
21/0 27/1- 26/0 57/0 00/0 84/1 ارزش بازار به ارزش دفتري
72/0 03/0- 58/0 01/0- 68/0 02/0 هابازده دارایی
29/0 12/0- 14/0 23/0 00/0 35/0 اندازه
39/0 05/0- 84/0 00/0 04/0 04/0 زیان

گر این موضوع است که ، بیان)4(مندرج در ستون آخر جدول شماره P-Valueمقادیر 
هاي پیش از تجدید از دوره(کل نمونه)گروه کنترل و آزمونمجموع هاي تفاوت میان ویژگی

ها) براي هیچ یک از متغیرهاي موجود در هاي پس از آن (یعنی تفاوت تفاوتارائه به دوره
. نیستدرصد معنادار 5مدل پژوهش در سطح خطاي 

هایه و تحلیل یافتههاي پژوهش و تجزآزمون فرضیه
زمانی هايوجه به طرح سريبا تبینی سود مدیریت ها بر رفتار پیشآزمون اثر تجدید ارائه

باشد. نقطه شروع می3βو 1β ،2βیعنی یبر ضرایب متغیرهاي مدل رگرسیونمبتنیمنقطع،
دار ثابت که در مقاستهاي پیش از تجدید ارائه هاي گروه آزمایش در دورهمقایسه، شرکت

هاي گروه براي شرکتسودبینیپیشخطايگیرند. تغییرات در مدل رگرسیون قرار می
هاي و براي شرکت1βهاي پس از آن با تا دورههاي پیش از تجدید ارائهآزمایش از دوره
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آیا تجدید شوند. آزمون فرضیه پژوهش مبنی بر اینکهنشان داده می2β -3βگروه کنترل با 
گروه کنترل درمقابلهاي گروه آزمایش شرکتسود بینی پیشخطاينجر به تغییر در ارائه م

باشد.) می2β-3βبا (1βمقایسه منوط بهشود یا خیر، می
پژوهش و نتایج آزمون فرضیه ) 5(در جدول شماره برازش رگرسیونی مدل پژوهشنتایج 

تر عنوان شد، همانگونه که پیشارائه شده است. )6(در جدول شماره مبتنی بر طرح پژوهش
- به.باشدبینانه) میخوشبینی (داشتن سویهبینی در پیششبینی سود، خومنظور از خطاي پیش

بینی بینی در پیشدهنده خوشتر از صفر باشد نشانبینی سود بزرگاگر خطاي پیشکه،طوري
بینی بینی خود خوشدر پیشتر) باشد، مدیر تر (منفیهر چه این رقم کوچکمدیر است و سود 

مدل پیداست مدل معنادار بوده و Fهمانگونه که از آماره بدبینانه) داشته است. کمتري (سویه
تغییرات متغیر وابسته را 44/0دهد که متغیرهاي مستقل قادرند ضریب تعیین مدل نشان می

-زنندهنس بود، از تخمینبا توجه به آزمون وایت که بیانگر وجود ناهمسانی واریاتوضیح دهند. 
هوبر براي حل مشکل ناهمسانی واریانس که موجب ناسازگاري ضرایب -هاي سازگار وایت

ي متغیر وابسته به . همچنین براي رفع مشکل همبستگی پیاپی، وقفهاستفاده گردیدشودمی
86/1دل دوربین واتسون معاآمارهشود افزوده شد و همانگونه که مالحظه میتغیرهاي مستقلم

گام نخست در ي رفع این مشکل است. پس از بررسی مناسب بودن تخمین مدل،دهندهنشان
هاي هاي قبل و بعد از تجدید ارائه، بررسی شرکتبینی سود مدیران در دورهمقایسه رفتار پیش
پس از تجدید - گروه آزمون«دست آمده براي متغیر مجازي باشد. ضریب بهگروه آزمون می

این ضریب با P-Valueبا این حال آماره .))5((جدول شماره است) -02/0برابر با (»ارائه
دهنده عدم معناداري تفاوت در رفتار بوده و نشان05/0بزرگتر از سطح معناداري 12/0مقدار 

در هاي گروه آزمون است.هاي قبل و بعد از تجدیدارائه در شرکتبینی مدیران در دورهپیش
هاي مدیران شرکتشد کهچنین تفسیر میعالمت منفی بود، ن ضریب معنادار میصورتی که ای

(بدون درنظر گرفتن طرح پژوهش و مقایسه با بعد از تجدید ارائه، کننده، در دورهتجدید ارائه
قبل از تجدید ارائه کاهش بینی سود خود را نسبت به دورهبینی در پیشخوشگروه کنترل) 

با این حال به دلیل عدم معناداري ي اجتناب از ریسک سازگاري دارد.با سناریوکه ایناندهداد



16

برخالف نتایج مطالعات پیشین متغیرهاي کنترلی افق ضریب، از لحاظ آماري قابل تفسیر نیست.
ها، ارزش بازار به ارزش دفتري و اندازه رابطه معناداري با متغیر بینی، بازده داراییزمانی پیش
داراي ضریب معنادار متغیر کنترلی زیان، بینی سود مدیران ندارند و تنها اي پیشوابسته خط

بینانه در خوشها، سویهده بودن شرکتدهد که با زیان. ضریب مثبت این متغیر نشان میاست
ي دهندهي رفتار عالمتدهندهتواند نشانیابد که این میبینی سود مدیران نیز افزایش میپیش

ده براي جبران اثرات منفی زیان باشد.هاي زیانرکتمدیران ش

دبینی سوپیشي: رگرسیون چندمتغیره با متغیر وابسته خطا)5جدول شماره (

P-Value ضریب در مدل متغیرهاي مستقل

12/0 02/0- دوره پس از تجدید ارائه-گروه آزمون

08/0 02/0 دوره قبل از تجدید ارائه-گروه کنترل

09/0 02/0- دوره پس از تجدید ارائه-گروه کنترل

67/0 00/0 بینیافق زمانی پیش

34/0 00/0 ارزش بازار به ارزش دفتري

43/0 01/0- هابازده دارایی

32/0 00/0 اندازه

00/0 14/0 زیان

00/0 46/0 ي قبلبینی سود دورهپیش
00/0 29/78 Fآماره

44/0 ضریب تعیین
86/1 واتسونبیندورآماره
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به بررسی اختالف با استفاده از آزمون والد فرضیه در راستاي طرح پژوهش،بررسی پیش از
در پردازیم.مینیاز این بررسیبه عنوان پیشهاي گروه کنترلدر شرکت3βو 2βضرایب 

از هاي گروه کنترل، طی دوره قبل تا بعدبینی سود شرکتپاسخ به این سؤال که آیا رفتار پیش
2β=0تجدید ارائه تغییر کرده است یا خیر، فرض صفر عدم وجود تفاوت معنادار بین ضرایب (

-3β است و آماره - 04/0) مورد آزمون قرار گرفت. اختالف ضرایب این دو متغیر برابر باP- Value)00/0 حکایت از معناداري تفاوت این دو ضریب دارد. جهت و معناداري ضریب (
- بینی در پیشهاي گروه کنترل، با وجود عدم تجدید ارائه، خوشکه در شرکتدهد نشان می

هاي گروه آزمون) هاي مدیران در دوره پس از تجدید ارائه (بر اساس تطابق با تجدید ارائهبینی
دو عنوان گام اصلی تحقیق، اختالفبهنسبت به دوره قبل از آن کاهش یافته است. درنهایت 

شود (فرض داده میبا استفاده از آزمون والد مورد آزمون قرار 1βیب با ضر3βو 2βضریب
).)7((جدول شماره )) 2β-3β( -1β((0=صفر 

بررسی معناداري اختالف ضرایب متغیرهاي مجازي- نتایج آزمون والد):6شماره (جدول

P-
Value

تفاوت )Fبینی (آزمون تغییر در رفتار پیش

12/0 02/0- )1βآزمون (هاي گروهشرکت
00/0 04/0-

دوره پس از تجدید ارائه منهاي گروه درهاي گروه کنترل (گروه کنترلشرکت
)2β-3βدوره قبل از تجدید ارائه) (درکنترل

12/0 02/0
-)2β-3βهاي گروه آزمون پس از تجدید ارائه ((تغییر افزایشی براي شرکت

1β (

-ج حاصل از بررسی این موضوع است که آیا شرکتدهنده نتایشاناین جدول، نسطر آخر 

وهاي قبل هاي گروه کنترل در دورهشرکتدرمقابلکننده) هاي گروه آزمون (تجدید ارائه
موضوعاین آزمون دهند یا خیر. نشان میبینی سود پیشبعد از تجدید ارائه، رفتار متفاوتی از 
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هاست. بینی سود مدیر در اثر تجدید ارائهر پیشتغییر در رفتادرباره گیري کلی دهنده نتیجهنشان
شود سطر آخر جدول باال یعنی تغییر افزایشی در این ضرایب (اختالف همانگونه که مالحظه می

داشته و در نتیجه 05/0بزرگتر از 3β(P-Valueو 2βبا اختالف دو ضریب 1βضریب 
عوامل دیگري در تغییر رسد که میچنین به نظر عبارت دیگر، بهشود. ي پژوهش رد میفرضیه

این عوامل بر وند اههاي گروه آزمون اثرگذار بوددر شرکتانمدیرسود بینی رفتار پیش
بینی سود مدیران ناشی از تجدید و تغییر در رفتار پیشر داشتهیثتأهاي گروه کنترل نیز شرکت

نبوده است. هاارائه

هاگیري و پیشنهادنتیجه

بینی هاي مالی منتشر شده توسط مدیران بر رفتار پیشش اثر تجدید ارائه گزارشدر این پژوه
نظري پژوهش دو انگیزه احتمالی رقیب، موجب مبانیها مورد مطالعه قرار گرفت. بهسود آن

انگیزه «ها دهند. یکی از آنها را تحت تأثیر خود قرار میبینی سود مدیران شرکترفتار پیش
پژوهش طبق نتایج، فرضیهباشد. می» انگیزه اجتناب از ریسک«و دیگري »بهبود حسن شهرت

هاي گروه کنترل کننده) درمقابل شرکتهاي گروه آزمون (تجدید ارائهمبنی بر اینکه شرکت
-دهند، رد میبینی سود نشان میهاي قبل و بعد از تجدید ارائه، رفتار متفاوتی در پیشدر دوره

هاي مطالعه اترج، هوانگ و آمده از این پژوهش با یافتهدستهاي بهفتهشود. به این ترتیب یا
بینی سود مدیران و وجود انگیزهدهنده معناداري تغییرات رفتار پیش) که نشان2013ژانگ (

رسد که عوامل دیگري غیر از نظر میرو، بهاز اینباشد. اجتناب از ریسک است، منطبق نمی
هاي مورد آزمون شده بینی سود مدیران در شرکتر در رفتار پیشموجب تغییتجدید ارائه

است. 

ده بیشتر است. هاي زیانبینی سود مدیران شرکتخطاي پیشمالحظه شد که بر این، افزون
ها دارند. این بینیبینانه در ارائه پیشي خوشده سویههاي زیانعبارت دیگر، مدیران شرکتبه
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) و اترج، هوانگ و ژانگ 2008هاي چن، چن و چنگ (مده از پژوهشدست آیافته با نتایج به
هاي پیشین وجود رابطه معنادار بین باشد. همچنین، برخالف نتایج پژوهش) سازگار می2013(

، ]19[؛ ]16[ها (، بازده دارایی]19[؛ ]11[بینی (امل افق زمانی پیشمتغیرهاي کنترلی پژوهش ش
بینی سود مدیران مورد ) با خطاي پیش]10[، ]25[و اندازه (]19[ارزش بازار به ارزش دفتري 

بینی سود مدیران را توان اثر سایر عوامل بر رفتار پیشمیبا توجه به نتایج،تأیید قرار نگرفت. 
.  مورد مطالعه قرار داد

اندكي مزبورهاباشد. یکی از محدودیتهایی نیز بر پژوهش حاضر مترتب میمحدودیت
به منظور ارتقاي روایی درونی پژوهش است. هاي نمونه حائز شرایط درداد شرکتبودن تع

-اند و شرکتهایی که در طول دوره یک بار اقدام به تجدید ارائه نمودهپژوهش، تنها شرکت

اند انتخاب گردیدند که احتمال دارد این مسئله روایی اي نداشتههایی که هیچ تجدید ارائه
هاي تمام شرکتبررسیاز پس دار سازد. در همین راستاري نتایج را خدشهپذیبیرونی و تعمیم

حائز شرایط عضویت در گروه شرکت 43، تنهابهادار تهرانشده در بورس اوراقپذیرفته
رو، تجدید ارائه نداشتند. از این1389تا 1387هاي شرکت طی سال22تنها وبوده آزمون 

هاي گروه آزمون در این پژوهش یباً نصف تعداد شرکتهاي گروه کنترل تقرتعداد شرکت
- مجدداً به دلیل مذکور، شرکتتوان منجر به سوگیري در رد فرضیه پژوهش شود.یکه ماست

هاي ها با شرکتهاي گروه کنترل بدون درنظر گرفتن اثر صنعت و تنها بر اساس بازده دارایی
است نتایج با احتیاط تفسیر گردد.گروه آزمون متناظر شدند که به همین دلیل الزم 
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1 . Error

2 . Bias

. - اي با بازههاي بازهبینیهاي کوچک از پیشاي با بازههاي بازهبینیاي و پیشهاي بازهبینیاي از پیشهاي نقطهبینیپیش3
تر هستند.هاي گسترده دقیق

4. Interrupted Time Series Design with Comparison Group
بهکهاستبااهمیتیتعدیالتسنواتی،ایران منظور از تعدیالت6موجب متن صریح استاندارد حسابداري شماره به5.

ت، اصالحاسنواتیگردند. تعدیالتمیناشیاشتباهیا اصالححسابداريشوند و از تغییر در رویهمیمربوطقبلسنوات
شود.نمیرا شاملقبلدر سنواتشدهانجامبرآوردهايو تعدیلمعمولتکرار شونده



23

Financial Restatements and managers’ earnings
forecasting behavior

AbstractThe purpose of this study is to examine managers’ earningsforecasting behavior in pre and post-periods around financialrestatements. Following restatements, two conflicting incentivesincluding “the reputation repair” and “risk avoidance bymanipulating forecast bias after restatements” could be raised. Inorder to examine the behavior of managers in pre and post-periodsaround restatements, quasi-experimental research design and“Interrupted Time Series Design with Comparison Group” definingtest and control groups consist of Tehran stock exchange companies(65	companies)	between 2007- 2013	is	used.	Results	show	that	there	is no significant difference between earning forecast optimistic biasesat post-restatement periods in test group versus control group.Rejecting the hypothesis suggested there is significant difference inmanagers’ earnings forecasting behavior between test group andcontrol group following restatements, it is inferred that other factorsbeyond restatements could impact managers’ earnings forecastingbehavior in test group companies.
Key words: Forecast Horizon, Risk avoidance incentive, Reputation repair incentive,
Managers’ earning forecast, Financial restatements.


