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 چکیده

خاطر نشان ساخته که  اتیاست. ادب هیدر بازار سرما یمنابع اطالعات نیاز مهمتر یکیشده ینیبشیسود پ
کنندگان به ت. به دلیل اتکای استفادهها اسینیبشیپ نیاز عوامل مؤثر بر دقت ا رانیمد ینانیاطمشیب

پژوهش  ها دارای اهمیت است.بینیاطمینانی بر دقت این پیششده، بررسی آثار بیشبینیاطالعات پیش
 یهاداده لیتحل قیعامل و از طر رانیمد ینانیاطمشیسنجش ب یبرا نیمدل نو کی یریحاضر با بکارگ

به روش  1395تا  1386 یسالها یشده در بورس اوراق بهادار تهران ط رفتهیپذ یمربوط به شرکتها
پردازد. یسود م ینبییشپ یبر خطا یتیریمد یریسوگ نیاثر ا ی( به بررسGMM) افتهی میتعم یگشتاورها

 ینیبشیپ یبر خطا یمعنادار و عامل شرکت ها اثر مثبت رانیمد ینانیاطمشیاز آن است که ب یحاک جینتا
. ندینمایبرآورد م یاز سود واقع شتریشده را بینیبشیمطمئن سود پشیب رانیکه مد یسود دارد، به نحو

-سازد که بهتر است استفادهیاست و خاطر نشان م نیشیپ یهاپژوهش هایافتهیبر  یدیحاصل تائ جینتا

 .ندیتوجه نما هاینیبشیپ یکاات تیقابل بر مدیران ینانیاطمشیب یکنندگان اطالعات به آثار منف
سود، مدل بینی اطمینانی مدیریت، پیشرویکرد رفتاری، مدل نوین سنجش بیش :یدیکل واژگان

 (.GMMگشتاورهای تعمیم یافته )
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 مقدمه
، 2؛ کانمن و تورسکی2006، 1)استرنبرگشناسی اطمینانی در روانبر اساس ادبیات بیش

مطمئن فردی است که (، مدیر بیش2008، 3)اسکاالاقتصاد، مالی و حسابداری   و( 1996
نماید و در مورد جایگاه خود در برآورد میهای خود در شرکت را بیشصحّت قضاوت

آگاهی از آثار شرکت و اثرگذاریش بر رویدادهای آتی دچار اطمینان بیش از واقع است. 
-باشد زیرا بیشهای مالی و حسابداری دارای اهمیت میمشیاطمینانی مدیران بر خطبیش

قرار دهد. بر تواند منجر به تصمیماتی شود که ثروت ذینفعان را تحت تأثیر اطمینانی می
های اخیر حسابداری و مالی به  بررسی آثار این همین اساس بخش چشمگیری از پژوهش

های بینیهای مورد بررسی در این زمینه پیشسوگیری اختصاص یافته است. یکی از حوزه
 باشد. سود می

بین هستند زیرا توانایی خود برای ی شرکت خوشمطمئن نسبت به آیندهمدیران بیش 
بینی ثرگذاری بر سودآوری آتی شرکت را بیش از واقع و احتمال بروز رویدادهای پیشا

(. در نتیجه 2016، 4گیرند )هریبار و یانگنشده و نامطلوب را کمتر از واقع در نظر می
بر ی سود گردد. بینانههای خوشبینیاطمینانی مدیریت سبب پیشرود که بیشانتظار می

-ر به دنبال آزمون تجربی این ادعّای نظری است که آیا بیشهمین اساس، پژوهش حاض

 گردد. ی سود میبینانههای خوشبینیی پیشاطمینانی مدیران منجر به ارائه
های قبلی خاطر نشان دیدگاه دارای اهمیت است. اول، پژوهش سهپژوهش حاضر از  

اطالعات و جابجایی این  ها بر ثروت استفاده کنندگان اینبینیاند که کیفیت پیشساخته
ها با اهمیت است. بینیثروت اثرگذار است. در نتیجه واکاوی عوامل مؤثر بر کیفیت پیش

( و 1395های داخلی قبلی در این زمینه )مانند عبدلی و امیری اسفندقه )دوّم، پژوهش
ولی های رگرسیونی حداقل مربعّات خطای معمتحلیلو(( از تجزیه1396مهرانی و طاهری )

(OLS)5 سریالی خطاهای  همبستگیاند. پژوهش حاضر با در نظر داشتن استفاده نموده
پور و ثقفی ( و غالمعلی2011بینی، که از سوی محققانی چون گانگ و همکاران )پیش

-از روش رگرسیونی مدل گشتاورهای تعمیم OLS( تأیید گردیده، به جای روش 1391)

زمانی که وقفه متغیر وابسته در جمع متغیرهای مستقل نماید. استفاده می 6(GMMیافته )
                                                                                                                   
1. Sternberg 
2. Kahneman and Tversky 
3. Skala 
4. Hribar and Yang 
5. Ordinary Least Squares (OLS) 
6. Generalized Method of Moments (GMM) 
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خواص  ( باعث اغتشاش درOLSهای معمول برآوردیابی )مانند حضور یابد، روش
(. در این حالت از الگوی پویای داده های 1388شود )صادقی و کاظمی، برآوردها می

ی این روش در پژوهش بکارگیر ،در نتیجهگردد. استفاده می GMMترکیبی با برآوردگر 
 شود.های پژوهش میحاضر یک نوآوری است که منجر به افزایش اعتبار یافته

اطمینانی، سنجش این سوگیری با های داخلی بیشرغم گسترش پژوهشعلیسوّم،  
اطمینانی و عدم های متفاوت بیشگرفتن جنبه نادیدهرو است. های جدّی روبهچالش

های های پیشین از مهمترین چالشای مورد استفاده پژوهشهبررسی مصداق بومی شاخص
باشد. تحقیق حاضر برای رفع این مشکل، از مدلی نوین برای سنجش روی محققان میپیش
اطمینانی، بر های گوناگون بیشگیرد که ضمن تأکید بر جنبهاطمینانی مدیریت بهره میبیش

های اشاره پیش از این در پژوهش های معتبری تکیه دارد. بکارگیری مدل موردشاخص
 قبلی صورت نپذیرفته است. 

 مبانی نظری
های سود )در بازارهایی بینیهای انتشار پیشهای نظری قابل توجّهی برای تبیین انگیزهتالش

ها و پیامدهای بینیهای پیشهای سود(، عوامل اثرگذار، ویژگیبینیبا انتشار اختیاری پیش
است. یکی از مهمترین مطالعات در این زمینه توسط هیرست و آنها صورت پذیرفته 

( صورت گرفته که در آن با مرور ادبیات موضوعی، چارچوبی مبتنی بر 2008) 1همکاران
های سود توسط مدیریت ارائه بینیها و پیامدهای پیشها، ویژگیزمان برای درک انگیزه

 شده است. 
بینی اشاره دارد و یکی های پیشبه ویژگی( 2008بخشی از مدل هیرست و همکاران ) 

باشد. از اجزای مورد بحث در این عنصر، صحّت در مقابل سوگیری )بروز خطا( می
( با مرور ادبیات تالش نمودند تا مهمترین دالیل بروز خطای 2008هیرست و همکاران )

ادبیات، به اثر بینی را شناسایی نمایند. اگرچه آنها در بخش کوتاهی از مرور خود بر پیش
ی اصلی عوامل مورد تأکید آنها اند، امّا بدنهاطمینانی هم اشاره داشتهسوگیری رفتاری بیش

رغم این واقعیت که علیهای نئوکالسیک اقتصاد، مالی و حسابداری دارد. ریشه در اندیشه
ا جریان د، امّنهای این حوزه بر عوامل اقتصادی خُرد و کالن تکیه دارجریان اصلی پژوهش

 ند.پرداختها بینیاطمینانی، و آثار آن بر پیشهای رفتاری مدیر، مانند بیشدیگری به ویژگی

                                                                                                                   
1. Hirst, Koonce, and Venkataraman 
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اطمینانی هستند، مدیرانی که دارای سوگیری بیش( 2016بنا بر باور هریبار و یانگ ) 
بین هستند، زیرا توانایی خود برای اثرگذاری بر سودآوری خوشی شرکت نسبت به آینده

بینی نشده، مانند نوسان در شرکت را بیش از واقع و احتمال بروز رویدادهای پیشآتی 
(. بنابراین 2016گیرند )هریبار و یانگ، های کسب و کار را کمتر از واقع در نظر میچرخه

ی سود سال آتی داشته باشند. بینانهبینی خوشرود که این مدیران تمایل به پیشانتظار می
چنانچه مدیران در ارزیابی اند ( خاطر نشان ساخته2008) 1ن و همکارانگونه که لیهمان

برآورد بوده و های آنان دچار بیشبینیبین باشند، احتماالً پیشی شرکت خوشنتایج آینده
 (. 2008از رقم سود واقعی بیشتر است )لین و همکاران،  بینی شدهرقم پیش

 مرور پیشینه
اطمینانی بیش افزایشیشگامان این حوزه، در تحقیق خود به (، از پ2011) 2هیالری و هسو

بینی خطای پیش نسبت بهبینی سود )خطای کمتر مدیران پس از موفقیت نسبی در پیش
اطمینانی پس های بعدی پرداختند. آنان روند افزایش بیشبینیگران( و اثر آن بر پیشتحلیل

-طبق ادبیات مدیران بیشنامیدند.  3زاناطمینانی درومدت را بیشهای کوتاهاز موفقیت

مدت نیز هستند. بنابراین پس از اسناد موفقیتهای کوتاه 4مطمئن دارای سوگیری خوداسنادی
ی آن کاهش دقت شوند که نتیجهزا میاطمینانی درونهای خود، دچار بیشبه توانایی

زا منجر به اطمینانی درونهای پژوهش نشان داد که بیشیافتههای بعدی است. بینیپیش
گران به گذاران و تحلیلواکنش سرمایههای بعدی و نیز کاهش بینیکاهش صحت پیش

 شود.مطمئن میهای بعدی مدیران بیشبینیپیش
اطمینانی و اثر آنها بر اسنادی، بیشی خود( با بررسی رابطه2012) 5لیبی و رنکامپ 

ی با موفقیت در مرحله افرادکه ادراک مطلوب  ندنشان دادهای مدیریت بینیانتشار پیش
اطمینانی بر دهد. سپس خوداِسنادی و بیشخوداِسنادی آنان را افزایش می، اول آزمایش

به بهبود  ویی دوم افزوده و منجر به تعهد بیشتر از عملکردش در مرحله فرداطمینان 
های سود توسط مدیران نیبیشود. این فرآیند شبیه به فرآیند انتشار پیشعملکرد می

در میان مدیران مالی و  این انتظاراتنشان داد که  هاهمچنین یافتهها است. شرکت

                                                                                                                   
1. Lin, Hu and Chen 
2. Hilary and Hsu 
3. Endogenous Overconfidence 
4. Self-attribution 
5. Libby and Rennekamp 
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 ها معتبر هستند.حسابداری شرکت
شوند که اطمینانی و خوداِسنادی سبب میبیش نشان دادند که( 2014) 1چن و همکاران

کنترل منتسب خارجی و غیرقابل های قبلی را به دالیلبینیمطمئن خطای پیشمدیران بیش
ی قبلی را تا حد زیادی نادیده بیننمایند. در نتیجه آنان بازخوردهای اصالحی از پیش

اسنادی مطمئن به خاطر خودداد که مدیران بیشگیرند. نتایج پژوهش آنها نشان می می
 شوند.بینی آتی میمرتکب خطاهای بزرگتر در پیش

بینی مطمئن با احتمال بیشتری پیشکه مدیران بیش ندنشان داد( 2016هریبار و یانگ ) 
-اطمینانی بر بروز خطای پیشسود انجام خواهند داد. عالوه بر این نتایج نشان داد که بیش

برآورد عملکرد آتی بینی اثر مثبت و معناداری دارد که این امر با انتظار ادبیات بر بیش
 2در نهایت با توجه به بُعد درجه بندی نامناسبمطمئن مطابق است. توسط مدیران بیش

-ای توسط مدیران بیشبینی بازهاطمینانی، آنان نشان دادند در صورت انتشار پیشبیش

 بینی آنان دامنه تغییرات کمتری دارد.های پیشمطمئن، بازه
( پرداختند. 2012پژوهش لیبی و رنکامپ ) ی از( به تکرار بخش2016لیبی و رنکامپ ) 

کنندگان در پژوهش به طور کلّی باور دارند که های آنان نشان داد که مشارکترسیبر
-( نشان می2016های لیبی و رنکامپ )اطمینانی هستند. در مجموع یافتهمدیران دچار بیش

ی ( با باورهای مدیران باتجربه پیرامون نحوه2012های لیبی و رنکامپ )دهد که یافته
 های سود در دنیای واقعی مطابقت دارد. بینیگیری پیرامون پیشتصمیم

اطمینانی اطمینانی مدیریت، نشان داد که بیش( با بررسی برخی آثار بیش2018) 3آلبرتز 
های سود  و بهبود عملکرد شرکت بینیمدیران عامل سبب افزایش افشای اختیاری پیش

اطمینانی مدیریت بر صحّت گردد. با این حال، نتایج حاکی از معنادار نبودن اثر بیشمی
 های سود است.   بینیپیش
اطمینانی مدیریت منجر به کاهش یادگیری مدیران از ( نشان داد که بیش2019) 4شی 

گردد. همچنین نتایج نشان داد که این بینی آتی میخطای قبلی و عدم بهبود در صحّت پیش
ای داشتند، منفی و در بینانهخوشبینی ی قبلی پیشمطمئنی که دورهاثر در مدیران بیش

 ی قبلی، مثبت است. بینی موفق یا بدبینانهمطمئن با پیشمدیران بیش
بینی اطمینانی و دقت پیشکه میان بیش ند( نشان داد1395عبدلی و امیری اسفندقه ) 

                                                                                                                   
1. Chen, Crossland and Luo 
2. Miscallibration 
3. Alberts 
4. Shi 
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اطمینانی موجب افزایش فراوانی ی منفی معناداری وجود دارد. همچنین بیشسود رابطه
بینی شده مطمئن تمایل بیشتری به تعدیل مثبت سود پیشها شده و مدیران بیشینیبپیش

 دارند.
اطمینانی مورد استفاده در که هر دو شاخص بیش نشان دادند( 1396مهرانی و طاهری ) 

-مخارج سرمایهبیش و گذاری نسبت به سطح جاری فروشسرمایهبیش آنها، شامل پژوهش

 .ی مثبت و معناداری داردد رابطهبینی سوبا خطای پیش ،ای

های پذیرفته شده ( نشان دادند که در میان شرکت1397امیرعطایی و حیدرزاده هنزایی ) 
بینی شده و خطای اطمینانی مدیریت بر مقدار سود پیشدر بورس اوراق بهادار تهران، بیش

ی خارجی و داخلی هاهای پژوهشبینی سود اثرگذار است. این نتایج تأکیدی بر یافتهپیش
 پیشین است.

اطمینانی مدیریت بر نسبت ( نشان دادند که بیش1398ابراهیمی و اسکندر )حاجی 
کیوتوبین اثر مثبت و معناداری دارد. با این حال، سایر نتایج پژو.هش نشان داد که این 

-ها نمیپذیری و عملکرد شرکتهای ریسکسوگیری دارای اثر معناداری بر سایر شاخص

اطمینانی های پیشین، مبنی بر اثرگذاری بیشهای بسیاری از پژوهشباشد. این نتایج با یافته
 ها همخوانی ندارد.بر ریسک و عملکرد شرکت

 پژوهش فرضیه

توسط مدیریت اثر مثبت  شدهبینیاطمینانی مدیریت بر خطای سود پیشفرضیه: بیش
 معناداری دارد.

 روش پژوهش
است که در قالب تحقیقات کمّی و به تجربی شبهش کاربردی و پژوهش حاضر یک پژوه

های تاریخی پردازد. پژوهش از دادهصورت استقرائی به بررسی روابط علّی میان متغیرها می
ی پژوهش شود. جامعهمحسوب می "رویدادیپس"کند، لذا یک پژوهش استفاده می
باشد. قلمرو زمانی ادار تهران میی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهشامل کلیه

ماه های سود از دیبینیالزام انتشار پیش گیرد.را در بر می 1395تا  1386پژوهش سالهای 
های (. لذا پژوهش حاضر داده1396لغو گردیده است )سازمان بورس اوراق بهادار،  1396
ورس اوراق بهادار هر یک از شرکتهای پذیرفته شده در ب را بکار نگرفته است. 1396سال 
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 گیرند:ی پژوهش قرار میشرایط زیر باشند، در نمونه یکلیهتهران که دارای 
1در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد. 1381پیش از ابتدای سال  .1

 

 باشد تا آثار مناسبتی و فصلی کنترل گردد. 29/12پایان سال مالی آن منتهی به  .2

گری مالی ای صنعتی، بانک، بیمه و واسطهرشتهگذاری، چنددر صنایع سرمایه .3
بندی و اقالم صورتهای مالی آنها با سایر عضو نباشد، زیرا ماهیت فعالیت، طبقه

 صنایع تفاوت اساسی دارد.

 ی پژوهش، پایان سال مالی خود را تغییر نداده باشد.طی دوره .4

باشد، زیرا برای روز معامالتی طی سال را تجربه کرده  50سهام شرکت حداقل  .5
ی برخی متغیرها )مانند ارزش بازار سهام(، به تعداد قابل قبولی مشاهده محاسبه

 .2نیاز است

 ی داده های پژوهش در مورد شرکت دسترسی وجود داشته باشد.به کلیه .6

شرکت در صنعت باقی مانده  3های باال حداقل ی ویژگیپس از اعمال کلیه .7
  .3باشند

ی پژوهش قرار گرفتند که در شرکت در نمونه 42های باال یتپس از اعمال محدود 
ی ی پژوهش، معادلهشرکت تحلیل گردیدند. برای آزمون فرضیه -سال 420قالب 

گردد. مدل زیر با مروری عمیق بر ادبیات پژوهش شکل گرفته برازش می 1رگرسیونی 
( است. برخی متغیرهای 2016ی اصلی متغیرها برگرفته از مدل هریبار و یانگ )است. هسته

(، در حوزه 1386الدینی، کنترل در سطح شرکت شامل اهرم مالی )نمازی و شمس
(، و نسبت اعضای 1391پور و همکاران، حاکمیت شرکتی شامل اندازه حسابرس )سبزعلی

(، و در 1393؛ کامیابی و همکاران، 1391پور و همکاران، غیرموظف هیئت مدیره )سبزعلی
؛ 2011بینی سال قبل )گانگ و همکاران، بینی شامل خطای پیشای پیشهسطح ویژگی

( بر اساس تحقیقات پیشین در مدل 1392؛ قائمی و اسکندرلی، 1391پور و ثقفی، غالمعلی
                                                                                                                   

از سال  1ی ی مالی قبلی نیاز است، محدودیت شمارههای چندین دورهی برخی متغیرها به دادهاز آنجایی که برای محاسبه . 1
 ی تحقیق اعمال گردیده است.بر نمونه 1381

امالتی برای سهام برخی از شرکتها است. با این یکی از مشکالت تحقیقاتی چنین متغیرهایی، اندک بودن تعداد روزهای مع  2.
(. در این تحقیق سعی شده 1394کند )دولو و امامی، حال تعیین حداقل روزهای معامالتی از قواعد علمی خاصی پیروی نمی

همانند شرکتهای نمونه جلوگیری گردد. بنابراین  است تا با در نظر گرفتن مقداری کم برای حداقل مذکور، از کاهش گسترده
 روز معامالتی در نظر گرفته شده است. 50( شرط حداقل 1390صفرزاده بندری )

اطمینانی های بیشی برخی متغیرها مانند اقالم تعهدی اختیاری و برخی سنجهدر تحقیقات حسابداری و مالی برای محاسبه 3.
قبولی از مشاهدات در هر صنعت را خاطر نشان  گردد و همین امر نیاز به تعداد قابلاز مشاهدات در سطح صنعت استفاده می

 سازد.می
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  قرار گرفتند.

 :1معادله 
𝑀𝐹𝐸𝑖,𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1 𝑂𝐶𝑖,𝑡 +  𝛽2𝐿𝑒𝑣𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝐹𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 +  𝛽4𝐸𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,𝑡 +
 𝛽5  𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖,𝑡 + 𝛽6 𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐼𝐸𝑖,𝑡 + 𝛽8 𝑅𝑂𝐴𝑖,𝑡 +  𝛽9 𝐷𝐴𝐶𝐶𝑖,𝑡 +
𝛽10 𝐴𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖,𝑡 + 𝛽11 𝐵𝑖𝑛𝑑𝑖,𝑡 + 𝛽12 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑖,𝑡 + 𝛽13 𝑀𝐹𝐸𝑖,𝑡−1 +
 𝜀𝑖,𝑡                             

 در این معادله:
MFEi,t :ی هر سهم بینی شدهاست از اولین سود پیشکه عبارت  بینی سودخطای پیش
منهای سود هر سهم واقعی شرکت در همان سال تقسیم بر قیمت سهام  tبرای سال  iشرکت 

بینی شده و واقعی، همانند . برای افزایش قابلیت مقایسه سود پیشtشرکت در ابتدای سال 
ی آتی مورد تعدیل یهبینی شده به علّت افزایش سرما(، سود پیش1392زاده )پژوهش عدل
 قرار گرفت؛

OCi,t :که بر اساس مدل نوین ارائه  شده در بخش بعدی سنجیده می اطمینانیامتیاز بیش-

 شود؛
Levi,tهای شرکت که عبارت است از نسبت بدهی : اهرم مالیi ها در انتهای سال به دارایی

 ؛tمالی 
Fsizei,t :یعی جمع دارایی های شرکت که عبارت است از لگاریتم طب ی شرکتاندازهi 

ی شرکت از لگاریتم طبیعی استفاده ؛ برای استاندارد نمودن اندازهtدر انتهای سال مالی 
 شده است.

Egrowthi,t :( عبارت است از نسبت 2016که همانند هریبار و یانگ )شد سود شرکت ر
 ؛tتقسیم بر قیمت سهام آن در پایان سال  iشرکت  t-1و سال  tتفاوت سود سال 

Growthi,t :عبارت است از نسبت ارزش بازار سهام شرکت  که های رشد شرکتفرصتi 
 ؛tبه ارزش دفتری سهام آن در پایان سال مالی 

EVi,t :انحراف معیار نسبت سود خالص شرکت  که عبارت است از نوسانات سودآوریi 
 های آن در پایان هر سال؛ارایی به جمع د tتا  t-4طی سالهای 

IEi,t :یک متغیر مجازی است؛ به نحوی که اگر شرکت  که افزایش سرمایهi  طی سالt 
و در غیر این صورت، عدد صفر برای آن لحاظ  1اقدام به افزایش سرمایه نمود، عدد 

 ( بکار رفته است.2016خواهد شد. این تعریف عملیاتی پیش از این توسط هریبار و یانگ )
ROAi,t :که عبارت است از نسبت سود خالص شرکت  نرخ بازده دارایی هاi  در سال مالی
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t در پایان سال مالی های آن به جمع داراییt؛ 
DACCi,t :که عبارت است از اقالم تعهدی اختیاری شرکت  اقالم تعهدی اختیاریi 
 (؛2005) 1بر اساس مدل ارائه شده از سوی کوتاری و همکاران tدر سال مالی 

Asizei,t :که یک متغیر مجازی است؛ اگر حسابرس  ی حسابرس مستقل شرکتاندازه
و در غیر این صورت عدد صفر  1ازمان حسابرسی باشد، عدد س tدر سال  iمستقل شرکت 

 شود؛می منظور
Bindi,t :که عبارت است از نسبت اعضای غیر غیرموظف بودن اعضای هیئت مدیره-

 ؛tی شرکت در سال مالی به تعداد اعضای هیئت مدیره iی شرکت موظف هیئت مدیره
Horizoni,t :است از لگاریتم طبیعی تعداد که عبارت  بینی سودافق زمانی پیش

تا پایان  tبرای سال مالی  iبینی سود شرکت روزهای تقویمی از تاریخ انتشار اولین پیش
 ؛ برای استاندارد نمودن این متغیر از لگاریتم طبیعی استفاده شده است.tسال 

MFEi,t-1بینی سود شرکت : خطای پیشi  برای سال مالیt-1. 
اطمینانی مدیریتی اثر مثبت و معناداری رود بیشپژوهش، انتظار میی بر اساس فرضیه 

 1ی در معادله β1رود که ضریب بینی سود داشته باشد، در نتیجه انتظار میبر خطای پیش
 عددی مثبت و معنادار باشد. 

پور و ؛ غالمعلی 2011های پیشین )مانند گانگ و همکاران، از آنجایی که طبق پژوهش 
با یک دوره وقفه به  1ی ی معادله( متغیر وابسته1392؛ قائمی و اسکندرلی، 1391ثقفی، 

( در سمت راست معادله قرار گرفته تا همبستگی سریالی MFEi,t-1عنوان متغیر کنترل )
گیری از رویکردهای معمولی برآورد بینی سود را کنترل کند، بهرهمیان خطاهای پیش

مناسب مدل خواهد شد. به این منظور پژوهش حاضر ( سبب برازش ناOLS)مانند روش 
-بهره جسته است. خصوصیت بارز این مدل 2از مدل رگرسیون پویا 1ی برای برازش معادله

به عنوان متغیرهای مستقل مدل است )صادقی و کاظمی،  ایوقفههای ها وجود متغیر
1388.) 

 3های تابلویی پویاه( دادGMMیافته )در پژوهش حاضر از روش گشتاورهای تعمیم 
استفاده شده است. استفاده از این روش مستلزم آن است که تعداد  1ی برای برازش معادله

(. با توجه به بررسی 2002، 4های زمانی باشد )بوندمقاطع مورد بررسی بیشتر از تعداد دوره

                                                                                                                   
1. Kothari, Leone and Wasley 
2. Dynamic Regression Model 
3. Dynamic Panel-Data 
4. Bond 
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برای باشد. ساله، فرض مذکور برقرار می 10ی زمانی شرکت طی یک دوره 42های داده
که در این تحقیق  برقرار باشد یطای، باید  شرGMMمعتبر بودن مدل برازش شده به روش 

از طریق آزمون سارگان و  1( صحت و اعتبار متغیرهای ابزاری1اند: )نیز بررسی گردیده
( معناداری همبستگی سریالی 2، )(2002% )بوند، 5خطای در سطح  Jی بودن آمارهنمعنادار 

( معنادار 3و )، (1991، 2آرالنو و بوند)% 5خطای ( سطح AR1مالت خطا )ی اول جمرتبه
آرالنو و )% 5خطای ( در سطح AR2ی دوم جمالت خطا )نبودن همبستگی سریالی مرتبه

  .(1991بوند، 
( 2003) 3ی کوهن و همکارانهای پرت، طبق رویهبرای رفع مشکالت مربوط به داده 
ی هر متغیر پیوسته، به عنوان /+ انحراف معیار از میانه-3ی ی مشاهدات خارج از دامنهکلیه
انحراف  -+/3مقدار  4سپس با استفاده از رویکرد وینزور  ی پرت شناسایی گردید.داده

معیار از میانه برای آنها در نظر گرفته شد. این رویکرد در بسیاری از تحقیقات اخیر 
( بکار رفته است. برای 2014) 6و همکاران ( و کوانگ2014) 5حسابداری مانند لیو و مگنان
 و برای تجزیه Microsoft Excelافزار های پژوهش از نرمایجاد بانک اطالعاتی داده

 استفاده شده است.  EViewsنرم افزار  9ی ها از نسخهتحلیل دادهو

 اطمینانی مدیریت ی سنجش بیشنحوه
بکارگیری روش دلفی )در قالب  پژوهشگران پژوهش حاضر با مرور عمیق بر ادبیات و

ساختاریافته در دور اول و دلفی فازی غربالگری در دور دوم( و تحلیل های نیمهمصاحبه
اطمینانی مدیریت را برای سنجش بیش 2ی عاملی تائیدی، مدلی نوین به شرح معادله

-، خوش7گیناطمینانی )شامل اثر بهتر از میانی بیشجنبه 3اند. تأکید بر هر طراحی نموده

های مورد اجماع خبرگان و همخوان با شرایط (، بکارگیری شاخص9و توهّم کنترل 8بینی
های اطمینانی مدیران از ویژگیی امتیازی واحد برای بیشی کشور، و ارائهبازار سرمایه

از طریق تحلیل عاملی تائیدی  2ی ها در معادلهبارز این مدل نوین است. ضریب شاخص
 10ی اند. به این منظور از نسخهورد اجماع در پژوهش دلفی محاسبه شدههای مشاخص

                                                                                                                   
1. Instrumental Variables 
2. Arellano and Bond 
3. Cohen, Cohen, West and Aiken 
4. winsor 
5. Liu and Magnan 
6. Kuang, Qin and Wielhouwer 
7. Better than average effect 
8. Optimism 
9. Illusion of control 
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 استفاده گردید. lisrelافزار نرم

𝑂𝐶 = 𝐸𝐵 + 0.71 𝐸𝑂1 + 0.75 𝐸𝑂2 + 𝐸𝐼𝐶           (2 یمعادله ) 
اطمینانی در های بیشتعریف عملیاتی هر شاخص و نقش آن در سنجش مؤلفه 1جدول 

  هد.درا ارائه می 2ی معادله

 2ی اطمینانی در معادلههای  سنجش بیش: تعریف عملیاتی و نقش شاخص1جدول 
 تعریف عملیاتی شرح شاخص مؤلفه نماد 
OC - اطمینانی امتیاز بیش

 مدیر عامل
 2ی امتیازی که بر اساس محاسبات سمت راست معادله

 پذیرد.صورت می

EB  اثر بهتر از
 میانگین

رشد اولین سود 
ی شدهبینی پیش

 مدیر عامل 

توسط مدیر عامل جدید در  بینی شدهچنانچه سود پیش
بینی اولین سال کامل تصدی بیشتر از آخرین سود پیش

 و در غیر این صورت، صفر. 1ی مدیر قبلی باشد، عدد شده
EO1 خوش بینی در  بینیخوش

بینی نرخ بازده پیش
های افزایش طرح

 سرمایه

های طی دوره تصدی سرمایه چنانچه بیش از نصف افزایش
و در غیر این  1مدیرعامل دارای شرط زیر باشند، عدد 

-( طرحIRRبینی بازده داخلی )صورت، صفر:  نرخ پیش

-های ی شرکتی هزینه سرمایههای افزایش سرمایه از میانه

 صنعت بزرگتر باشد. 
EO2 خوش بینی در    بینیخوش

نگهداری موجودی 
 کاال

ی دوره گردش گردش کاالی شرکت از میانهی چنانچه دوره
و در غیر این صورت،  1کاال در صنعت بزرگتر باشد، عدد 

 صفر.
EIC پذیرش پست  توهّم کنترل

مدیریت عامل یک 
 دهشرکت زیان

چنانچه شرکت در سال تغییر مدیرعامل دارای زیان خالص 
 و در غیر این صورت، صفر. 1باشد، عدد 

 هاتحلیل دادهوتجزیه

 آمار توصیفی
( OCاطمینانی )صنایع مورد بررسی، فراوانی مشاهدات، و میانگین متغیرهای بیش 2جدول 

بیشترین  2جدول بر اساس  دهد.( در هر صنعت، را ارائه میMFEبینی سود )و خطای پیش
 120ی )هریک با و مواد داروی ،دو صنعت خودرو و قطعاتمربوط به مشاهدات،  فراوانی

شرکت  -سال 30کمترین فراوانی متعلق به صنعت شیمیایی است که .است  شرکت(-سال
اطمینانی مربوط به دو بررسی شده در پژوهش دارد. کمترین و بیشترین میانگین بیش

نگین خطای مثبت صنعت خودرو و قطعات، و مواد دارویی است. کمترین و بیشترین میا
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( و خودرو و 015/0بینانه(، به ترتیب مربوط به دو صنعت شیمیایی )بینی خوشسود )پیش
بینی بدبینانه(، به ترتیب (، و کمترین و بیشترین میانگین خطای منفی )پیش065/0قطعات )

 ( است.-055/0های فلزی )( و کانه-030/0آالت و تجهیزات )مربوط به دو صنعت ماشین

 : آمار توصیفی صنایع مورد بررسی2ل جدو
فراوانی  صنعت ردیف

 مشاهدات
اطمینانی میانگین بیش

(OC ) 
-میانگین خطای 

یینی سود پیش
(MFE ) 

 065/0 002/1 120 خودرو و قطعات 1
 015/0 087/1 30 شیمیایی 2
 -051/0 168/1 60 فلزات اساسی 3
 -055/0 091/1 40 کانه های فلزی 4
 -030/0 312/1 50 آالت و تجهیزاتماشین  5
 -048/0 499/1 120 مواد دارویی 6

 - - 420 جمع

 
ی تغییرات دهد. بر اساس این جدول، دامنهآمار توصیفی مشاهدات را ارائه می 3جدول 

دهد نشان می Levباشد. میانه و میانگین متغیر می 2/1و میانگین آن حدود  OC 46/3متغیر 
 IE% است. میانگین متغیر 60های شرکتهای نمونه حدود به داراییها که نسبت بدهی

ی های افزایش سرمایه% مشاهدات مربوط به سال25دهد حدود است که نشان می 252/0
% 24و حاکی از آن است که حدود  Asize 243/0ها است. میانگین متغیر شرکت

 Bindمیانه و میانگین متغیر اند.  شرکتهای نمونه جزو صاحبکاران سازمان حسابرسی بوده
ی شرکتهای نمونه غیرموظف هستند. % اعضای هیئت مدیره60دهد که حدود نشان می

است و لذا میانه و میانگین  940/5و  971/5برابر با  Horizonهمچنین میانه و میانگین متغیر 
 روز است. 380و  392بینی سود شرکتها حدوداً برابر با افق زمانی پیش

 : آمار توصیفی مشاهدات3جدول 
 انحراف معیار میانگین میانه بیشینه مقدار کمینه مقدار نام متغیر
MFE 068/1- 136/1 014/0- 015/0- 192/0 
OC 0 46/3 46/1 219/1 657/0 
Lev 066/0 997/0 592/0 579/0 516/1 

Fsize 035/11 577/18 992/13 210/14 516/1 
Egrowth 140/1- 128/1 005/0- 045/0- 209/0 
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Growth 412/0 998/19 842/1 205/2 752/1 
EV 005/0 174/0 041/0 051/0 037/0 
IE 0 1 0 252/0 435/0 

ROA 238/0- 492/0 106/0 126/0 125/0 
DACC 330/0- 330/0 000/0 003/0 095/0 
Asize 0 1 0 243/0 429/0 
Bind 0 8/0 6/0 590/ 196/0 

Horizon 631/5 087/6 971/5 940/5 078/0 

MFEt-1 068/1- 136/1 019/0- 022/0- 193/0 

 آمار استنباطی
 دهد.را ارائه می GMMبه روش  1ی نتایج برازش معادله  4جدول 

 GMMبه روش  1ی : نتایج برازش رگرسیونی معادله4جدول 

 VIF معناداری tی آماره ضریب متغیر

OC 090/0 538/4 000/0 119/1 
Lev 344/0- 918/2- 004/0 387/2 

Fsize 078/0 741/1 083/0 224/1 
Egrowth 653/0- 619/7- 000/0 431/1 
Growth 006/0- 671/0- 503/0 335/1 

EV 959/0- 555/1- 121/0 314/1 
IE 021/0- 072/1- 285/0 144/1 

ROA 731/0- 412/5- 000/0 309/2 
DACC 103/0- 282/1- 201/0 029/1 
Asize 270/0- 105/2- 036/0 263/1 
Bind 076/0- 299/0- 766/0 138/1 

Horizon 036/0- 177/0- 860/0 094/1 
MFEt-1 057/0 026/1 306/0 453/1 

 734/33 سارگان Jی آماره
 249/0 سارگان Jی معناداری آماره

 -422/0 (AR1ی اول جمالت خطا )همبستگی سریالی مرتبه
 000/0 ی اول جمالت خطاسریالی مرتبهمعناداری همبستگی 

 050/0 (AR2ی دوم جمالت خطا )همبستگی سریالی مرتبه
 383/0 ی دوم جمالت خطامعناداری همبستگی سریالی مرتبه
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و مقدار معناداری آن حاکی از صحت و اعتبار متغیرهای ابزاری مدل در  Jی آماره 
ی اول همبستگی سریالی مرتبه، %5خطای  است. همچنین در سطح %5 خطایسطح 

ی دوم جمالت خطا به ترتیب معنادار و بی معنا جمالت خطا و همبستگی سریالی مرتبه
 VIFی مقدار آماره دهد.برازش شده را نشان می GMMباشند که این امر اعتبار مدل می

 است و بنابراین متغیرهای مستقل دارای همخطی 10ی متغیرهای مستقل کمتر از کلیه
 است. 538/4آن  tی آماره و 000/0برابر با  OCمعناداری ضریب متغیر  باشند.شدیدی نمی

معنادار است. همچنین عالمت ضریب متغیر  %5خطای در سطح مقدار ضریب این متغیر  لذا
OC در نتیجه متغیر  باشد.مثبت میOC بینی سود اثر مثبت و معناداری داشته بر خطای پیش

این امر حاکی از  آن است که مدیرانی با شود. ی پژوهش پذیرفته میفرضیهو بنابراین 
 نمایند. تری را منتشر میبینانههای خوشبینیاطمینانی بیشتر، پیشبیش
دارای اثر  ROA، و Lev ،Egrowth، متغیرهای %5 خطایدر سطح و  4مطابق جدول  

دهد که شرکتهایی با اهرم امر نشان میاین بینی سود هستند. منفی و معنادار بر خطای پیش
بینانه مبادرت بینی خوشمالی بیشتر، رشد سودآوری و بازده دارایی باالتر، کمتر به پیش

تواند ناشی از عملکرد و سودآوری باالتر و در نتیجه کاهش خطای ورزند. این امر میمی
( و 1386و همکاران )بینی نشئت گیرد، که پیش از این در تحقیقاتی مانند نمازی پیش

 Asize%، متغیر 10خطای همچنین در سطح است.  ( مطرح گردیده2016هریبار و یانگ )
ی این امر حاکی از اثر مثبت اندازه بینی سود دارند.معناداری بر خطای پیش و منفی اثر

دهد که صاحبکاران سازمان های صاحبکار بوده و نشان میبینیحسابرس بر کیفیت پیش
 سازند.ی کمتری را منتشر میبینانههای خوشبینیرسی پیشحساب

 گیرینتیجه
بینی سود پرداخت. اطمینانی مدیریت بر خطای پیشپژوهش حاضر به بررسی اثر بیش

اطمینانی مدیریت به کار گرفت. همچنین با توجه پژوهش مدلی نوین را برای سنجش بیش
گی سریالی میان جمالت خطا، پژوهش حاضر به تأکید ادبیات پیشین مبنی بر وجود همبست

ی ( برای برازش مدل رگرسیون و آزمون فرضیهGMMاز مدل گشتاورهای تعمیم یافته )
 پژوهش بهره جست. 

های سود بینیاطمینانی مدیران بر خطای پیشنتایج پژوهش از اثر مثبت و معنادار بیش 
ی مدیریت متغیری مهم در کاهش اطمینانشرکتها حکایت دارد. نتایج نشان داد که بیش
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های منتشر بینیهای آنان، بروز خطا و در نتیجه کاهش قابلیت اتکای پیشبینیدقت پیش
های خارجی های پژوهشبر یافته مطمئن است. این یافته تائیدیشده توسط مدیران بیش

 ،(1395ه )های داخلی مانند عبدلی و امیری اسفندق( و پژوهش2016مانند هریبار و یانگ )
 باشد. می (1397و امیرعطایی و حیدرزاده هنزایی ) (1396مهرانی و طاهری )

اطمینانی، پژوهش موفق به شناسایی آثار معنادار متغیرهای دیگری بر عالوه بر بیش 
اثر منفی و معنادار متغیرهای اهرم مالی، رشد  . نتایج حاکی از بینی سود شدخطای پیش
های هریبار و با یافته این امر که% است 5ها در سطح خطای داراییو بازده سودآوری، 

( همخوانی دارد. 1392( و قیطاسی و همکاران )1386، نمازی و همکاران )(2016یانگ )
ی حسابرس دارای اثر منفی و %، اندازه10دهد که در سطح خطای همچنین نتایج نشان می

های عزیزخانی و صفروندی تیجه با یافتهبینی سود است. این نمعناداری بر خطای پیش
 ( همخوانی دارد.1392( و قیطاسی و همکاران )1391)

های سود، به رغم تغییرات بینیهای پژوهش حاضر، تمرکز بر پیشیکی از محدودیت 
ماه سال ها است. از دیبینی شده توسط شرکتی انتشار اطالعات پیشاخیر در نحوه

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بینی سود توسط شرکت، الزام انتشار پیش1396
های تفسیری مدیریت هستند. با توجه به ها ملزم به انتشار گزارشلغو گردیده و شرکت

های تفسیری، پژوهش حاضر قادر به لحاظ نمودن آثار این ی محدود انتشار گزارشدوره
ها به پرداخته است. بنابراین، تعمیم یافته ی پیش از آنتغییر نبوده و صرفاً به بررسی دوره

 های تفسیری، باید با احتیاط صورت پذیرد. بینی شده، مانند گزارشسایر اطالعات پیش
رو بهها، با واکنش شدیدتر بازار روبینیبینانه در مقایسه با سایر پیشهای خوشبینیپیش 
ها آثار نامطلوبی بر ثروت بینیگونه پیش(. لذا این1394پور و همکاران، گردند )خدامیمی

های پژوهش حاضر مبنی بر گذارند. با عنایت به این امر و یافتهسهامداران برجای می
کنندگان نتایج به استفاده بینانه،های خوشبینیاطمینانی بر انتشار پیشاثرگذاری بیش

-ها به آثار بیششرکتی شدهبینیگردد تا در تحلیل اطالعات پیشپژوهش پیشنهاد می

و  قابلیت اتکای اطالعات بینانه، کاهشهای خوشبینیانتشار پیش اطمینانی مدیریت در
 توجه نمایند. بروز آثار نامطلوب بر ثروت آنان

 گردد:های آینده پیشنهاد میموضوعات زیر برای پژوهش
رفع اجبار  های اختیاری سود: با توجه بهبینیاطمینانی در پیشبررسی آثار بیش .1

-، بستری مناسب برای بررسی آثار بیش1396بینی سود از دی ماه برای پیش
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های اختیاری شکل گرفته است. این بینیاطمینانی بر احتمال انتشار و دقت پیش
(، هریبار و 2012های پیشین خارجی مانند لیبی و رنکامپ )موضوع در پژوهش

 ی شده است.( بررس2016( و لیبی و رنکامپ )2016یانگ )

های بینیهای سود: تغییر نظام پیشبینیی پیشبررسی آثار اختیاری شدن ارائه .2
تواند آثاری مانند تغییر در قابلیت اتکای سود شرکتها از اجباری به اختیاری می

کنندگان را به دنبال داشته باشد. شناسایی این اطالعات و تغییر واکنش استفاده
 های آتی نیازمند است.اجرای پژوهش آثار محتمل این تغییر به
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