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 چکیده

شود. اگر چه تمام  می بازار سرمایه ارزشاست که موجب کاهش  عواملیمعامالت با اشخاص وابسته یکی از 
معامالت با اشخاص وابسته فرصت طلبانه نیستند، اما نگرش غالب این است که از عوامل تاثیرگذار بر 

در شوند.  می بل از انجام سرمایه گذاری برای آن اهمیت زیادی قائلباشند و سرمایه گذاران، ق می ریسک
عدم اطالع سهامداران و سرمایه گذاران از ماهیت معامالت با اشخاص وابسته باعث به وجود آمدن واقع، 

معامالت با اشخاص وابسته و ی  شود. هدف پژوهش حاضر،  بررسی رابطه می نوعی عدم تقارن اطالعاتی
ی سود  و همچنین  اثرنسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره بر رابطه بین معامالت با خطای پیش بین

پذیرفته شده در های  شرکت 77اشخاص وابسته و خطای پیش بینی سود است. برای بررسی این رابطه، 
ها  مورد انتخاب و با استفاده از نرم افزار ایویوز فرضیه 7837تا  7837های  بورس اوراق بهادار تهران طی سال

دهد بین معامالت با اشخاص وابسته و خطای پیش بینی سود  می آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان
ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از این است که نسبت اعضای غیر  رابطه

 سود اثر تعدیل کننده دارد. موظف هیات مدیره بر ارتباط بین معامالت با اشخاص وابسته و خطای پیش بینی 
 خطای پیش بینی سود، معامالت با اشخاص وابسته، نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره. های کلیدی: واژه
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تصاحب منابع شرکت از  طریق معامالت با اشخاص وابسته، درکشورهای توسعه یافته مرسوم  
خارجی و ضعف راهبری شرکتی بیشتر نوظهور به دلیل نقص بازارهای های  است، اما در اقتصاد

شود. امروزه، فرصت طلبانه بودن معامالت با اشخاص وابسته، به ویژه در کشورهای  می مشاهده
 در آنها به گونه ای است که انجام معامالت با اشخاص وابسته را آسان آسیایی که روابط تجاری

شود. اگر چه تمام  می هکند، یکی از عواملی است که موجب کاهش ارزش بازار سرمای می
معامالت با اشخاص وابسته فرصت طلبانه نیستند، اما نگرش غالب این است که از عوامل 

باشند و سرمایه گذاران، قبل از انجام سرمایه گذاری برای آن اهمیت  می تاثیرگذار بر ریسک
 .]7[شوند می زیادی قائل

مالت با اشخاص وابسته باعث به وجود عدم اطالع سهامداران و سرمایه گذاران از ماهیت معا 
 نظری و شواهد تجربی نشانهای  شود. تجزیه و تحلیل می آمدن نوعی عدم تقارن اطالعاتی

شود.  می دهد که افزایش عدم تقارن اطالعات باعث کاهش منافع اجتماعی داد و ستد ها می
ویژه کیفیت تواند باعث بهبود عملکرد شرکت و به  می حاکمیت شرکتی عاملی است که

معامالت با اشخاص وابسته  اطالعات ارائه شده از سوی مدیریت شود. واحدهای تجاریدارای
 نیبنابرا. ]3[باشند  می فیضع نسبتا یداخل کنترل و یتیریمدحاکمیتی  ساختار مکرر دارای

یا کمتر از حد واقع وسودواحد تجاری ممکن است به صورت بیش از حد واقع  ینیشبیپخطای 
 ،معامالت با اشخاص وابسته که دهدیم نشاننتایج پژوهش قبلی  .این شرکت ها باشد برای

 یافشا به رانیمد لیتما شود می باعث و دهدیم را افزایش تیریمدسود  ینیشبیپ یخطاها
( بیان داشتند 0272) 1. ژیان و وونگ]3[یابد  شیافزا خوشبینانه بیش از حد تیریمدهای  ینیشبیپ

که مدیران از فروشها بین اشخاص وابسته استفاده کرده اند تا سودگزارش شده را افزایش 
. بر این اساس هدف این  پژوهش این است رابطه ی معامالت با اشخاص وابسته با ]72[دهند

از خطای پیش بینی سود و همچنین اثر نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره )به عنوان یکی 
ساز و کارهای حاکمیت شرکتی( بر رابطه ی معامالت با اشخاص وابسته با خطای پیش بینی 

 سود را مورد بررسی قرار دهد.
  

                                                                                                                                    
1- Jian & Wong 
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 خطای پیش بینی سود

پیش بینی سود توسط مدیریت در برخی کشورها به صورت افشای اجباری بوده و در برخی از 
باشد. اگر چه، افشای اختیاری و اجباری  کشورها نیز به صورت افشای اختیاری و داوطلبانه می

 .]77[دو مجرای ارتباطی مهم مدیران برای انتقال اطالعات به سهامداران بیرونی است 

 سه صورت به را خود سهم هر به متعلق درآمد پیشبینی که هستند موظف  شرکتها ایران در 
 شرکتها بر نظارت مدیریت به ماهه سه دوره پایان از بعد روز 02 حداکثر و برآورد یکساله و ماهه
 سهم هر سود های بینیپیش اولین حال این با. نمایند ارسال تهران بهادار اوراق بورس زمانسا یسا

 های گزارش ارائه ًبه عمدتا ها شرکت مزبور سال از قبل تا و است 7871 سال ابتدای به مربوط
 .]0[کردندمی اکتفا فروش و تولید
پیش بینی  پیش بینی، دقت آن در توجه قابل نکته (،7330) 1آرمسترانگ و کالپی اعتقاد به 

یش بینی  پیش بینی، ایدئولوژیپ افق پیش بینی، مورد متغیر طبیعت قبیل بوده که به عواملی از
 و واقعی بین مقدار اختالف را خطای پیش بینی بستگی دارد. آنان استفاده مورد فناوری و کننده
خطای پیش بینی در  Etنظر کالپی و آرمسترانگ، اگر  تعریف می کنند. به شده پیش بینی مقدار
باشد، خطای پیش بینی به t مقدار پیش بینی در دوره Ftو  tمقدار واقعی در دوره  t ،Rtدوره 

 :]70[ شود می صورت زیر محاسبه
Et=Rt-Ft 

 معامالت با اشخاص وابسته

لیتهای تجاری است. استاندارد بین المللی رابطه با اشخاص وابسته از ویژگیهای معمول فعا 
، معامله با اشخاص وابسته را به صورت انتقال منابع، خدمات یا تعهدات بین 01حسابداری شماره 

 یک واحد تجاری و شخص وابسته ی آن صرف نظر از منصفانه بودن قیمت معامله تعریف
مالت شامل خرید و یا فروش کاال کند. براساس این استاندارد انواع کالسیک از این نوع معا می

یا سایر دارایی ها، ارائه یا دریافت خدمات، معامالت اجاره، نقل و انتقاالت تحت قراردادهای 
 (. 201باشد)استاندارد حسابداری بین المللی شماره  می مالی، ارائه تضمین یا وثیقه و غیره

 متفاوتی جنبه های کدام هر که دارد وجود دیدگاه دو وابسته اشخاص با معامالت خصوص در
 کند: می بیان را معامالت اینگونه از

                                                                                                                                    
1- Collopy & Armstrong 

2- IAS 24 
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 منافع کسب جهت را در معامالت اینگونه بوده، سازگار نمایندگی مسئله با اول که دیدگاه -
 از گردد.می سهامداران و شرکت شدن متضرر موجب گیرد و می کار به مدیران شخصی برای

 مالی صورتهای تحریف به اقدام معامالت این سوء اثرات پوشاندن جهت مدیران طرفی
 . معامالت توسط مدیران یا سایرسهامداران به طور فرصت طلبانه ای استفاده]78[نمایند  می
تواند نتایج عملیات را گمراه کند یا اثر نامساعدی بر ثروت سهامداران اقلیت  می شود که می

 . ]8[بگذارد 
 تضمین آنرا و کندمی قلمداد تجاری واحد تقاضای از بخشی معامالت را دوم، اینگونه دیدگاه -

هزینه  مفهوم وابسته اشخاص با معامالت اثربخشی داند. دیدگاه می شرکت در کار مدیران کننده
 و داندنمی مضر را وابسته اشخاص با معامالت دیدگاه . این]71[کند می دنبال را معامالت های
تواند  می . معامالت با اشخاص وابسته]72[باشد  نیز سودمند سهامداران برای است ممکن حتی

درشرکتهای گروه به عنوان یک راه بهینه سازی تخصیص منابع داخلی،کاهش هزینه معامالت و 
 .]8[بهبود بازده دارایی ها استفاده شود 

 انتقال"رابطه با اشخاص وابسته از ویژگیهای معمول فعالیتهای تجاری است که به صورت  
 "آنی بها مطالبه عدم ای مطالبه از نظر صرف وابسته اشخاص نیبتعهدات  ای خدماتنابع، م

شود. نمونه ای از اشخاص وابسته، واحدهای تجاری فرعی، مشارکتهای خاص و  می تعریف
طریق آنها  باشد که واحدهای تجاری برخی از فعالیتهای خود را از می واحدهای تجاری وابسته

مالحظه  قابل، واحد تجاری با داشتن کنترل، کنترل مشترک یا نفوذ دراین شرایط. دهند می انجام
ذیرو به تبع آن بر وضعیت مالی، عملکرد پ تواند بر سیاستهای مالی و عملیاتی واحد سرمایه می

 (.7831بگذارد )سازمان حسابرسی، تأثیرذیری مالی واحد تجاری پ مالی و انعطاف

 دیرهنسبت غیر موظف اعضای هیات م

حاکمیت شرکتی، ساز و کاری است به منظور دستیابی به اهداف شرکت از طریق مدیریت  
کند که منافع همه سهامداران اعم از سهامداران عمده و  می امور شرکت که این اطمینان را ایجاد

حاکمیت شرکتی حضور اعضای غیر موظف در های  . یکی از ساز و کار]1[شود  می خرد حفظ
عالوه بر مسئولیتهای عضویت در هیئت مدیره  هیات مدیره اعضاء موظف است. هیات مدیره

ولی عضو  .باشند می دارای حضور فیزیکی )همانند تصدی سمت مدیریت اجرایی درشرکت(
 غیرموظف حضور فیزیکی در شرکت ندارد و فقط در تصمیم سازیها و تصمیم گیریها شرکت

 مدیران به نسبت غیر موظف مدیرانت مدیره است. نظارت اثربخش یکی از وظایف هیا کند. می
 شرکت کارکنان از آنها زیرا ،]75[دارند قرار بهتری درجایگاه مدیریت بر نظارتنظر  از موظف
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 رودمی انتظار اینرو، از .هستند مدیریت بر نظارت برای بیشتری انگیزهدارای  نتیجه در و نیستند
 نظارت اثر بخش تری را ایفا کنند. ،بیشتر مدیره هیأت موظف غیر اعضای درصد

 معامالت با اشخاص وابسته، خطای پیش بینی سود و استقالل هیئت مدیره:
دارای  فتریضع حاکمیت شرکتی با شرکتها پیشین نشان داده اند که مطالعات از طرف دیگر 

 فیضع حاکمیت شرکتی با واحدهای تجاری ،به عبارت دیگر باشند. می یترافشای کم تیفیک
هرچه نسبت غیرموظف اعضای هیئت  ،یطورکل به. ]5[دارند  اطالعات یافشا به کمتری لیتما

 انتظار اینرو، ازیابد.  می مدیره افزایش یابد، معامالت با اشخاص وابسته واحد تجاری کاهش
 افزایش و بهتر نظارت بیشتر، شفافیت با بیشتر مدیره هیأت موظف غیر اعضای درصد میرود
هیأت  غیرموظف اعضای درصد رابطه مطالعات، بسیاری از در باشد. داشته رابطه اختیاری افشای
(  رابطه 0225)1همکاران و است. برای مثال آجینکیا شده تأیید مدیریت اختیاری افشای با مدیره
 در مدیره هیأت غیرموظف درصد اعضای و مدیریت سود پیش بینی های بین معنادار مثبت

 اعضای درصد بین و معناداری مثبت ( نیز رابطه0227) 2همکاران و لیم نمودند.کشف  آمریکا
 که دادند . آنان نشان]71[ نمودند کشف استرالیا در اختیاری افشای مدیره و هیأت موظف غیر

 افزایش و را مدیریت توسط شده افشا اطالعات کیفیت و کمیت کارآمد، شرکتی حاکمیت
 دهد.می کاهش را نامتقارن اطالعات

 پیشینه  تحقیق

( به بررسی ارتباط میان معامالت با اشخاص وابسته و عملکرد شرکت و نیز، 0272چن و سو ) 
بررسی اینکه آیا راهبری شرکتی اثر مثبتی بر رابطه معامالت با اشخاص وابسته و عملکرد 

یار استقالل هیات شرکت دارد یا خیر، پرداختند و برای اندازه گیری تاثیر راهبری شرکتی، از مع
مدیره استفاده و فرض کردند تاثیر معامالت با اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت، متاثر 

راهبری شرکتی، این معامالت را های  راهبری شرکتی است. نتایج نشان داد مکانیزمهای  مکانیزم
این معامالت  دهد و استقالل هیات مدیره در می از معامالت فرصت طلبانه به معامالت کارا تغییر

 .]77[کند  می نقش تعدیل کننده را بازی
معامالت با اشخاص وابسته را در بورس اوراق بهادار ایتالیا های  ( انگیزه0272مسکاریو ) 

بررسی کرد. هدف او شناسایی دالیل پشت پرده انجام معامالت با اشخاص وابسته و کارا بودن یا 

                                                                                                                                    
1- Ajinkya et al. 

2- Lim et al. 
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های  توجه به ساختار متمرکز مالکیت در شرکتفرصت طلبانه بودن این معامالت بود. با 
ایتالیایی، استفاده احتمالی از معامالت با اشخاص وابسته توسط سهامداران عمده برای تصاحب 
منابع شرکت به ضرر سهامداران خرد ارزیابی شد. شواه، نشان از رفتار فرصت طلبانه در این 

های  ت با متغیر هایی که انگیزه ها و هزینهمعامالت دارد و رابطه معنادار بین مبلغ این معامال
 .]73[دهد، مشاهده گردید  می تصاحب اموال را تحت تاثیر قرار

( این موضوع را بررسی کردند که آیا شرکت ها، با استفاده از 0272جیان و وونگ ) 
نمونه کنند یا خیر. آنها  می غیر عادی به مالکان کنترل کننده خود، سود را مدیریتهای  فروش

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین انتخاب کردند و پس از های  خود را از میان شرکت
شود  می شرکت به اشخاص وابسته، بیشتر در شرکت هایی دیدههای  آزمون، دریافتند که فروش

های  کنند. همچنین همه فروش می تر، فعالیتکه در مناطقی با وضعیت اقتصادی ضعیف
تعهدی نبوده است. بلکه برخی از آنها فروش نقدی های  شخاص وابسته، فروشغیرعادی به ا

بوده است و به جای آنکه مکمل مدیریت اقالم تعهدی برای دستیابی به سود هدف باشد، 
جایگزین آن شده است. اما هیچ گونه شواهدی مبنی بر انتقال وجه نقد به شکل وام به اشخاص 

 .]72[عهدی مرتبط باشد یافت نشد تهای  وابسته که با مدیریت سود
مایل به   معامالت با اشخاص وابسته( اثبات کرده اندکه شرکت ها با انجام 0223) 1کیم و وو 

دستکاری سود از طریق مدیریت اقالم تعهدی اختیاری می باشند. آنها همچنین یک رابطه منفی 
که بیانگر ارزیابی نامطلوب  و ضریب واکنش سود را رسیده اند معامالت با اشخاص وابستهبین 

 .]73[ها می باشد معامالت با اشخاص وابستهبازار از 
معامالت با اشخاص وابسته در های  (، در مقاله ای به شناسایی انگیزه7833شعری و حمیدی ) 

پذیرفته شده در های  محیط کسب و کار ایران پرداختند. به همین منظور نمونه ای از شرکت
مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش  7835-7833های  ر تهران را برای سالبورس اوراق بهادا

آنها نشان داد معامالت با اشخاص وابسته با سطح تمرکز مالکیت، نسبت مدیران غیرموظف و 
اهرم مالی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج آنها همچنین نشان از فرصت طلبانه بودن معامالت با 

 .]7[ حیط کسب و کار ایران داشتاشخاص وابسته در م
(: در تحقیقی عوامل موثر بر دقت سود پیش بینی شده شامل 7833ملکیان و همکاران) 

عمر شرکت، دوره ی پیش بینی، اهرم مالی، دفعات تجدید نظر و گزارش  ی شرکت، اندازه

                                                                                                                                    
1- Kim & Woo 
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نتایج این  حسابرس و حضور در تاالر اصلی و فرعی و نوع صنعت را مورد بررسی قرار دادند. 
پژوهش بیانگر رابطه ی منفی بین دوره ی پیش بینی، اهرم مالی، عمر شرکت، با دقت پیش بینی 

کند اما در سایر  می است. نهایتا وجود رابطه ی بین گزارش حسابرس با دقت پیش بینی را تایید
 .]1[ ستبررسی شده با دقت پیش بینی  یافت نشده اهای  ی معناداری بین متغیر موارد رابطه

 تحقیقهای  فرضیه 

های  یهفرضیابی به هدف پژوهش،  دستبا توجه به چارچوب نظری و پیشینه تحقیق و به منظور  
 پژوهش به شرح زیر تدوین گردیده است: 

 : بین معامالت با اشخاص وابسته و خطای پیش بینی سود رابطه معناداری وجود دارد.7فرضیه
ات مدیره بر ارتباط بین معامالت با اشخاص وابسته و : نسبت غیر موظف اعضای هی0فرضیه

 داری دارد.تاثیر معناخطای پیش بینی سود 

 روش شناسی پژوهش

 اطالعات، گردآوری زمان و هاداده نظر از همچنین و بوده کاربردی هدف لحاظ از پژوهش این
 زمانی های دوره طول در موجود، های نمونه زیرا است؛ تاریخی و تلفیقی های داده از نوع

 نوع از موضوع خصوصیت اساس بر پژوهش روش گیرند.می قرار تحلیل و تجزیه مختلف مورد
اطالعات گردآوری شده مبتنی بر اطالعات واقعی بازار سهام،  .است توصیفی همبستگی

هاست. در این پژوهش های مالی شرکتهای همراه صورتهای مالی و یادداشتصورت
ای تدبیر پرداز و سایت سازمان های مالی، پایگاه دادهمستقیم از صورتاطالعات به صورت 

 بورس استخراج شده است.
در  است. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای کلیة از متشکل آماری جامعة 
نخست  که ترتیب بدین است شده استفاده غربالگری روش از نمونه انتخاب برای پژوهش این

موجود،  شرکتهای ازبین سپس شدند، انتخاب 7837 تا7837 زمانی دورة در کتهاشر تمام
 :شدند خارج نمونه از زیر، شرایط از یک هر فاقد شرکتهای

 باشند؛ شده پذیرفته بورس در7837 سال از قبل -7

 اسفند باشد. 03ها منتهی به سال مالی شرکت -0
 شرکتها نباید سال مالی خود را تغییر داده باشند؛ -8
گذاری و  های سرمایه ها و کلیه شرکت های غیر مالی همچون بانک تحقیق برای شرکت -1

 باشد. می شود. زیرا ماهیت فعالیت این گونه شرکتها متفاوت می هلدینگ )مادر( انجام
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 اطالعات آنها در دسترس باشد. -5

 اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 77 نهایت در فوق، یهامحدودیت گرفتن نظر در با 
سپس جهت خالصه کردن اطالعات از نرم افزار صفحه  .شدند انتخاب نمونه برای تهران بهادار

ها آزمون فرضیه ایویوزاستفاده شده است، و در نهایت با استفاده از نرم افزار  اکسل گسترده
 صورت گرفته است.

 می باشد:این تحقیق دارای دو فرضیه بوده که مدل رگرسیون آنها به ترتیب به صورت زیر 
 مدل اول برای فرضیه اول و مدل دو برای فرضیه دوم:

1)  MFEi,t= β0 +β1 RPTi,t+ β2 ROAi,t+ β3 SIZEi,t+ β4 LEVi,t+ β5 MBi,t+ β6 

HORi,t+ εi,t 

 
2)  MFEi,t= β0+β1 RPTi,t+β2 NED i,t+ β3 NEDi,t* RPTi,t + β2 ROAi,t+ β5 

SIZEi,t+ β6 LEVi,t+ β7 MTBi,t+ β8 HORi,t+ εi,t 

 های پژوهش متغیر

 متغیر وابسته

MFEi,t در این پژوهش خطای پیش بینی سود شرکت :i  در سال t  متغیر وابسته است و به
 ؛]02[شود  می صورت زیر محاسبه

MFE i,t  =         –           / |     | 
 که در آن

AP i,t:  سودخالص واقعی هر سهم شرکتi  در سال t 
FPi,t سودخالص پیش بینی شده از سوی مدیران برای شرکت :i  در سال t+1 

سودی است که همزمان با اعالم سود  t+1اولین پیش بینی سود هر سهم سال باال،در فرمول  
تهران بهادار  اوراق بورس در پذیرفته شده یمجامع شرکتها که آنجایی از یابد.می انتشار tسال 

 عموم به این تاریخ در نیز شده حسابرسی مالی صورتهای و گردد عمدتاً در تیرماه تشکیل می
 از  قبل که گردیده لحاظ فوق فرمول در شده سود پیشبینی عنوان به سودی می گردد، عرضه
 .باشد شده ارایه عموم به تیرماه پایان

 متغیر مستقل

:RPTi,t  معامالت با اشخاص وابسته شرکتi  در سال t متغیر مستقل پژوهش بوده که به صورت
 شود: می زیر اندازه گیری

               RPT=د کاالها و خدمات از اشخاص وابستهفروش کاالها و خدمات به اشخاص وابسته + خری
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 اول دورههای  مجموع دارایی

 متغیر تعدیل کننده

NED i,t: رهیمد ئتیه اعضائ کل به رهیمد ئتیه ظفورمیغ اعضاء نسبت دهنده نشان ریمتغ نیا 
 تعداد ابتدا ر،یمتغ نیا رییگ اندازه جهت (7833بر اساس تحقیق نیکو مرام و همکاران ) .باشد می

 کل به سپس و آوری جمع یبررس مورد شرکتهای هیکل برای رهیمد أتیه موظف ریغ اعضای
 .]7[ شود محاسبه رموظفیغ اعضای درصد تا شده میتقس رهیمد أتیه اعضای تعداد
 کنترلی:های  متغیر

:ROAi,t  بازده داراییها شرکتi  در سال tهای  که به صورت نسبت سود قبل از مالیات و هزینه
 شود. می مالی به داراییهای شرکت محاسبه

SIZEi,t اندازه شرکت :i  در سال tبه صورت ( 7337) 1براساس تحقیق باگینسکی و هاسل که
 .]07[شود می لگاریتم مجموع داراییها اندازه گیری

LEVi,t اهرم مالی شرکت :i  در سال t که به صورت نسبت مجموع بدهی ها بر مجموع داراییها
 باشد.  می شود و معیاری برای سالمت مالی واحد تجاری می اندازه گیری

:MTBi,t شرکت شاخص رشد i  در سال t که به صورت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به
( 0228براساس دیدگاه چئون )شود.  می ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام اندازه گیری

 نیبنابرا یابد. می نیز افزایش سودنوسانات یابد،  می همانطوری که رشد واحد تجاری افزایش
(، شاخص رشد 7338) و همکاران یلو ؛ (7331) پنمنبراساس تحقیقات افرادی همچون 

 باشد. می شرکت دارای رابطه ای مثبت با خطای پیش بینی سود
HORi,t افق دوره زمانی پیش بینی سود شرکت : i در سال t است که به صورت لگاریتم طبیعی

شود. تحقیقات  می فاصله زمانی بین تاریخ پیش بینی سود تا پایان سال مالی شرکت محاسبه
زیادی از این معیار به عنوان جانشین عدم اطمینان پیش بینی سود استفاده کرده اند.  خارجی

رود که هر چه فاصله ی زمانی ارائه ی پیش بینی تا پایان سال مالی بیشتر باشد، پیش  می انتظار
 .]07[بینی از دقت پایین تری برخوردار باشد 

εi,t.مانده مدل رگرسیون چند متغیره ی خطی است : 

 آمارتوصیفی 

                                                                                                                                    
1- Baginski & Hassell 
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به منظور بررسی وتجزیه و تحلیل اولیه داده ها،آمار توصیفی متغیرهای پژوهش محاسبه ودر  
 ارائه شده است.  7جدول 

معامالت با میانه و  میانگینو  05/5و  -217/0به ترتیب  خطای پیش بینی سود میانگین و میانه 
 باشد. می 81/2و  38/8به ترتیب  اشخاص وابسته

دهد.انحراف معیار کم نشان  می معیار داده ها پراکندگی داده ها از میانگین را نشانانحراف  
ها  دهنده پراکندگی کم داده ها از میانگین و انحراف معیار زیاد نشان دهنده پراکندگی زیاد داده

دارای کم ترین پراکندگی از  21/2 با انحراف معیارافق دوره زمانی متغیر  باشد. می از میانگین
دارای بیشترین پراکندگی از  28/017با انحراف معیار  خطای پیش بینی سودمیانگین و متغیر 

شود که تمام متغیرهای مورد بررسی  میانگین است. در بررسی ضریب کشیدگی مشاهده می
 باشند. می دارای ضریب کشیدگی مثبت یعنی بلندتراز توزیع نرمال



 

 3جدول

 چولگی کشیدگی مشاهدات
 انحراف
 معیار

 متغیرها متغیرهانماد  میانگین میانه حداکثر حداقل

835 03/003 57/70- 28/817 5352- 7352 05/5 217/0- MFE خطای پیش بینی سود 

835 32/832 11/73 13/18 22277/2 53/7013 81/2 38/8 RPT معامالت با اشخاص وابسته 

835 17/0 07/2- 73/2 0/2 7 1/2 17/2 NED نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره 

835 17/1 15/7- 21/2 17/0 11/0 53/0 51/0 HOR افق دوره زمانی 

835 33/1 78/2 557/2 83/72 27/71 31/77 32/77 SIZE اندازه شرکت 

835 07/1 08/2 80/72 07/87- 17/17 28/3 20/72 ROA بازده شرکت 

835 71/8 75/2- 771/2 78/2 71/7 17/2 15/2 LEV اهرم مالی 

835 37/73 18/8 32/3 17/2 71/77 73/8 30/1 MB شاخص رشد 

835 11/873 10/73 13/05 2 18/133 08/2 77/7 NED* RPT 
معامالت با اشخاص وابسته* نسبت اعضای غیرموظف 

 هیات مدیره
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 آمار استنباطی

توجه کردکه  0در جدول  Fبرای معناداری مدل مورد برازش باید به قسمت احتمال آماره  
توان  می باشد پس می 2025است. این عدد کمتر از  2222/2براساس جدول فوق این عدد برابر 

گفت مدل به طور کلی از لحاظ آماری مورد قبول است یا به عبارت دیگر حداقل یک متغیر 
 دهد. می شرکت ها را توضیح خطای پیش بینی سودوجود دارد که 

 7 حدود بوده که حاکی از این است 272/2ضریب تعیین تعدیل شده در این مدل معادل   
 خطاها استقالل تعیین . برایگردد می بیانگرسیون درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط مدل ر

  بازه در واتسون-دوربین آماره چنانچه .شود می واتسون استفاده-دوربین آزمون از یکدیگر از
-دوربین آماره با مقایسه .دارد وجود خطاها همبستگی بینخود عدم گیرد قرار 5/0تا  5/7

بین خطاها مشخص شد که خودهمبستگی  ،(37/7) با مقدار محاسبه شده آن در جدول واتسون
رابطه ی بین معامالت با اشخاص وابسته با خطای پیش بینی سود مثبت است که  .وجود ندارد

دهد  می کند. جدول زیر نشان می ستون ضریب همبستگی خروجی ایویوز زیر آن را تایید
و معنادار دارد که رابطه مثبت  %7در سطح  معامالت با اشخاص وابسته با خطای پیش بینی سود

نگر آن است هر چه معامالت با اشخاص وابسته افزایش ابی و شود؛ می فرضیه اول تحقیق پذیرفته
شرکت هایی که  دهد می آن نشانیابد. به عبارت دیگر  می یابد خطای پیش بینی سود نیز افزایش

دیریت بیش از حد مهای  معامالت با اشخاص وابسته بیشتری دارند با احتمال بیشتری پیش بینی
گردد. خروجی جدول زیر  می کنند که منجر به افزایش خطای پیشبینی سود می خوشبینانه را ارائه

یش بینی سود خطای پ با بازده واحد تجاری وافق دوره ی زمانی  است کههمچنین حاکی از آن 
وجود  رابطه ای مثبت دارند. بین شاخص رشد شرکت و خطای پیش بینی سود رابطه ای منفی

 .رابطه ای یافت نشد اهرم مالی و اندازه شرکت با خطای پیش بینی سودو در نهایت بین  دارد؛
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 8جدول

 متغیرها متغیرهانماد  ضرایب خطای استاندارد tآماره   داریمعنا
222/2⃰ 27/02- 17/701 70/0517- C ضریب ثابت 

222/2⃰ 03/78 28/2 12/2 RPT معمالت با اشخاص وابسته 

222/2⃰ 27/07 37/15 13/311 HOR افق دوره زمانی 

5171/2 53/2- 51/8 21/0- SIZE اندازه شرکت 

222/2⃰ 37/85 07/2 38/7 ROA بازده شرکت 

03/2 25/7 37/77 17/70 LEV اهرم مالی 

2038/⃰2⃰⃰⃰ 73/0- 08/2 50/2- MB شاخص رشد 

 37/7              اتسونو آماره دوربین

 272/2ضریب تعیین تعدیل شده    F                2222/2آماره

 باشد. می درصد 31و  1، 3ی معناداری در سطح به ترتیب نشان دهنده ***و  **، *

احتمال  با توجه به دهد. می نیز آمار تحلیلی فرضیه دوم را مورد بررسی قرار 8جدول شماره  
 5/0واتسون در بازه -در این مدل آماره دوربین شود. می (، معناداری مدل تایید2222/2) Fآماره 

این رفع  به منظور قرار نگرفت که موید رد فرض عدم خودهمبستگی بین خطاها است. 5/7تا 
  استفاده شد. ARاز جزء  خودهمبستگی

شود که این  می % تایید7در سطح  RPT*NEDمعناداری   8جدول شماره ی  براساس 
رابطه ی دهد که  می باشد. ستون ضرایب همبستگی جدول زیر نشان می سازگار با فرضیه دوم

RPT*NED  شرکت ها با نسبت باال  در دهد می که نشان ،مثبت است ،با خطای پیش بینی سود
 احتمال بیشتری وابسته، از اعضای غیر موظف هیات مدیره در زمان وجود معامالت با اشخاص

 . باشندت مدیریت نادرسهای  پیش بینی وجود دارد که
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 1جدول 

 tآماره   داریا معن
خطای 
 استاندارد

 متغیرها متغیرهانماد  ضرایب

222/2⃰ 83/87- 11/733 71/1017- C ضریب ثابت 

221/2⃰ 33/0- 70/1 10/78- RPT معامالت با اشخاص وابسته 
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 77/7واتسون         ـ  دوربین آماره

 7218/2ضریب تعیین تعدیل شده           F     2222/2احتمال آماره 

 باشد. می درصد 31و  1، 3ی معناداری در سطح به ترتیب نشان دهنده ***و  **، *

 گیری بحث و نتیجه 

پیش بینی اطالعات مرتبط با عملیات داخلی واحد تجاری، به منظور کاهش عدم تقارن  
اطالعاتی بین مدیران و ذینفعان برون سازمانی از قبیل سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و 

زیرا افشای پیش بینی تحلیلگران انجام می شود. اطالعات افشاء شده همیشه قابل اعتماد نیستند، 
اقتصادی مدیران  افشا می شود. این های  سود، از جمله مواردی است که در راستای  انگیزه

مدیریت سود مغرضانه با تعداد زیاد از معامالت با های  کند که آیا انگیزه می مطالعه بررسی
ا نمونه ای متشکل از مدیریت ارتبط دارد. در این راستا مهای  اشخاص وابسته، در افشاء پیش بینی

برای بررسی نقش معامالت با اشخاص وابسته در پیش  7837تا  7837شرکت را از سال  77
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دهد خطای پیش بینی سود و  می مدیریت مورد استفاده قرار دادیم. نتایج تحقیق نشانهای  بینی
ها  با نتایج  معامالت با اشخاص وابسته دارای رابطه ای مثبت و معنادار می باشند  این یافته 

ست هر چه حجم . در واقع این بدان معنا(  همخوانی دارد0223) 1تحقیق تحقیق کیم و وو
معامالت با اشخاص وابسته افزایش یابد، احتمال خطای سود پیش بینی شده و سود واقعی 
افزایش می یابد. به بیان دیگر، اغلب مدیران تمایل دارند سود را از طریق این معامالت 

به عبارت دیگر مدیران از طریق معامالت با اشخاص وابسته این قابلیت را  ؛ری کننددستکا
آورند تا فروش ها را بیش از واقع و بهای تمام شده را کمتر از واقع نشان دهند که در  می بدست

شود. عالوه بر این نتایج  می نهایت موجب افزایش انحراف بین سود واقعی با سود پیش بینی شده
نشان داد که درصد اعضای غیر موظف هیات مدیره بر ارتباط بین معامالت با اشخاص تحقیق 

در شرکت ها با نسبت باالی  یعنیگذارد.  می وابسته و خطای پیش بینی سود مدیریت تاثیر
اعضای غیر موظف هیات مدیره احتمال بیشتری وجود دارد که هنگام وجود معامالت با 

مدیریت نادرست باشند و مدیران اطالعات با کیفیت پایین تر را های  اشخاص وابسته، پیش بینی
 افشاء کنند.

 پیشنهادات:

تواند زنگ خطری برای کاربران اطالعات در تفسیر افشائیات پیش  می این پژوهشهای  یافته -
باشد.  می مدیریت در شرکت هایی که تعداد زیادی معامالت با اشخاص وابسته دارند،های  بینی

کند  که میزان قابلیت اتکای  می نتایج این تحقیق به کاربران اطالعات توصیهدر واقع 
تواند با توجه به میزان معامالت با اشخاص وابسته شرکت متفاوت  می های سود مدیریت بینی پیش

 باشد. این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
مربوط به های  وابسته را در بررسیشود که عامل معامالت با اشخاص  می به پژوشگران توصیه -

 خطای پیش بینی سود بعنوان عنصری مهم در نظر بگیرند.
تواند برای سیاست گذاران  می توان اذعان داشت نتایج حاصل از این تحقیق می و در نهایت -

تواند با توجه به  می مدیریتهای  مفید باشد. از آنجاییکه خوش بینی و صحت پیش بینی
های  کت متفاوت باشد، بهبود سیاست ها برای افزایش قابلیت اتکای پیش بینیشرهای  انگیزه

 مدیریت ضروری است و باید تالش هایی در این زمینه انجام گیرد.
  

                                                                                                                                    
1- Kim& Woo 
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