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 چکیده

 تتصمیما خذا در ن راهندگاردعتباو ا هبالقو ارانسرمایهگذ ري،تجا يحدهاوا ديقتصاا دعملکر ينمادور از گاهیآ
لذا دقت این  .گیرد انجام می هشد پیشبینی يهادسو يمبنابر  ارانسرمایهگذ يتصمیمگیر .مینماید ريیا ديقتصاا

بینی فروش بیشتر بوده و  ها از خطاي پیش بینی هزینه که خطاي پیش  ها اهمیت دارد. مطالعات اخیر نشان داده بینی پیش
ها عدم درک و توجه به  بینی هزینه بینی سود دارد. طبق این تحقیقات، علت خطاي پیش تاثیر چشمگیري بر خطاي پیش

، دقت 1388-1393هاي  شرکت طی سال 104رو با مطالعه اطالعات  تحقیق پیش باشد. در اطالعات رفتار هزینه می
بینی فروش مساعد و  هاي داراي خطاي پیش ها توسط مدیران بررسی شد. در این راستا شرکت بینی رفتار هزینه پیش

، با یکدیگر بینی فروش آنها معادل بود هایی که قدرمطلق خطاي پیش بینی سود شرکت نامساعد تفکیک و خطاي پیش
توان نتیجه گرفت  ها تفاوت معناداري نداشته باشد، می بینی سود این شرکت مقایسه گردید. در صورتی که خطاي پیش

ویتنی نشان داد که مدیران  و من tهاي آماري  هاي خود به رفتار هزینه توجه دارند. نتایج آزمون بینی که مدیران در پیش
کنند.  هاي خود  لحاظ می بینی کنند؛ اما رفتار هزینه را در پیش بینی نمی ه درستی پیشهاي شرکت را ب تغییرپذیري هزینه

بینی سود، خطا در  بینی فروش بیانگر آن است که علت اصلی خطاي پیش بینی سود و خطاي پیش تناسب خطاي پیش
 بینی فروش است.  پیش

ها، تغییرپذیري  بینی هزینه، رفتار هزینه یشبینی فروش، دقت پ بینی سود، خطاي پیش خطاي پیش واژگان کلیدی:
 ها. هزینه
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 مقدمه

ترین اطالعاتی است که در  اطالعات حسابداري و در رأس آنها سود، از جمله مهم
شده توسط مدیران، در  بینی سودهاي پیشگذاران اهمیت بسزایی دارد.  هاي سرمایه ارزیابی

، 1)کاچها معیار بااهمیتی است  شرکتها و تأثیرگذاري بر قیمت سهام  ارزیابی شرکت
هاي پذیرفته شده در بورس، در  بنابراین باید انتظار داشت مدیران شرکت (.2001
آورند. مطابق دستورالعمل اجرایی افشاي  هاي خود نهایت دقت را به عمل بینی پیش

 ازات موضوع دستورالعمل العاطند موظف هاي پذیرفته شده در بورس شرکت ،عاتالاط
روز قبل از  30حداقل  راه شرکت النبینی عملکرد سا هاي آتی مدیریت و پیش له برنامهجم

ناشر بورس موظف است،  ،ه بر اینعالود. اننعموم برس طالعشروع سال مالی جدید به ا
 را به ل مربوطهالیهاي آتی مدیریت به همراه د بینی عملکرد یا برنامه تغییر بااهمیت در پیش

ن بازار سرمایه مهم است زیرا بر اساس آن الها براي فعا بینی . این پیشافشا نماید تفوری
بینی نموده و در مورد خرید یا فروش سهام  توانند وضعیت سودآوري شرکت را پیش می

 .گیري کنند تصمیم
ي خطاي  بینی سود نشان داده است که تجزیه مطالعات صورت گرفته در زمینه پیش 

بینی هزینه، اطالعات بهتري را فراهم  بینی فروش و خطاي پیش پیشبینی سود به خطاي  پیش
تري براي ارزیابی مدیران و اقدامات الزم براي نیل به سود هدف  کرده و مبناي مناسب

ها بیشتر از  بینی هزینه کند. نتایج این تحقیقات حاکی از این بوده که خطاي پیش ارائه می
اند  بینی سود دارد و ادعا کرده شتري بر خطاي پیشبینی فروش بوده و تأثیر بی خطاي پیش

 هاست.  بینی هزینه به علت نادیده گرفتن اطالعات رفتار هزینه که خطاي پیش
بینی سود سالیانه توسط مدیران در ایران  حاکی از آن است که پیشبه عالوه مطالعات  

لکیان و همکاران، ؛ م1392بینانه است )قائمی و اسکندرلی،  داراي سوگیري بوده و خوش
بینی سود، موضوعی که در  ها در دقت پیش بینی هزینه با توجه به اهمیت دقت پیش .( 1389

بینی سود،  این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته این است که آیا مدیریت در هنگام پیش
هاي  یبین کنند یا خیر. به عبارت دیگر آیا مدیران در پیش بینی می ها را به درستی پیش هزینه

 کنند؟  خود از اطالعات رفتار هزینه استفاده می
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 چارچوب نظری
گذاري  هاي اقتصادي، توسعه بازارهاي مالی و رونق سرمایه امروزه به دلیل گسترش فعالیت

ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات  در بازارهاي سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار، مهم
درست؛ کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی، دسترسی به 

 باشد.  بینانه آن می موقع و تحلیل دقیق و واقع اطالعات درست و به
 هبنگا یک سطحدر  .میکند یفارا ا مهمی نقش ديقتصاا يهايتصمیمگیردر پیشبینی  

 يهارتصواز  نکنندگادهستفاا سایرو  مدیریت ن،هندگادرعتباا اران،سرمایهگذ دي،قتصاا
 نکنندگادهستفاا بیشتر نجا کهاز آ .مینمایند تکاا انیگرد یا دخو يپیشبینیها به مالی
 به رناچا به ،ندارند سترسید مالی تطالعاا بهمستقیم  ، به طورمالی يهارتصو

و  رسبو نمازسا ستارا همیندر  .میکنند تکاا مدیریت توسط هشد ئهارا يپیشبینیها
 رتبهصورا  دسو تیآ تا پیشبینی دنمو مملزرا  سیربو يشرکتها رکشو داربهااوراق 

هاي مدیریت،  بینی مطالعات پیشین نیز نشان داده که پیشهند. دئه ارا سهم هر دسو پیشبینی
دهد )خالقی  بینی تحلیلیگران را تحت تاثیر قرار می قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش

 (.1383مقدم و آزاد، 
هایی قابل اعتماد  بینی تواند با در دست داشتن منابع و امکانات، اقدام به پیش مدیریت می 

ها، کارایی بازارهاي مالی را افزایش دهند )شباهنگ،  بینی کرده و با انتشار عمومی این پیش
تواند مبناي مناسبی براي تصمیمات  بینی شده توسط مدیریت می سود پیش (.1382

ها بیانگر انتظارات مدیریت در مورد رویدادهاي آتی  بینی باشد. این پیشکنندگان  استفاده
است که ممکن است به وقوع بپیوندد؛ بنابراین باید اطالعاتی را فراهم کند که منطقی و به 

با توجه به این مطالب، کنندگان را به نحو مطلوبی برطرف نماید.   موقع باشد و نیاز استفاده
 یت دارد. بینی سود اهم دقت پیش

 1بینی سود براي مدیران نیز اهمیت دارد. کازنیک عالوه بر استفاده کنندگان، دقت پیش 
خواهند آن را محقق  دهند و می هایشان اهمیت می بینی به پیش (، نشان داد که مدیران1999)

بینی )خصوصاً نامساعد( براي مدیران  ها یا خطاي پیش نمایند، چون محقق نشدن آن
یی دارد که اغلب به شکل دعاوي حقوقی، از دست رفتن شهرت مدیریت، تغییر ها هزینه

ها و دوره بعد از آن، تغییر حجم معامالت در دوره بعد  بینی قیمت سهام پس از افشاي پیش
 کنند. گذارانی خواهد بود که اخبار شرکت را دنبال می  و کاهش تعداد سرمایه

                                                                                                                   
1. Kaznik 
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اندازه شرکت، اهرم مالی، اظهارنظر حسابرس و  بینی، عوامل مختلفی از جمله دوره پیش 
(. عالوه بر این موارد، 1386بینی سود موثر است )خوش طینت و اکبري،  ... بر دقت پیش

بینی  بینی فروش و خطاي پیش بینی سود ناشی از خطاي پیش بدیهی است که خطاي پیش
ر میانگین، خطاي (. تحقیقات نشان داده که به طو2010، 1ویس باشد )دن ها می هزینه
تري  بینی فروش است و تاثیر بیش ها توسط تحلیلگران دو برابر خطاي پیش بینی هزینه پیش

بینی سود را خطاي  بینی سود دارد. این تحقیقات علت اصلی خطاي پیش بر خطاي پیش
ویس و  ؛ دن2008، 3؛ کیم و کنسی2003، 2اند )ارتیمور و همکاران ها دانسته بینی هزینه پیش

 (.2014، 4مکارانه
، محیط جانب از هشد تحمیل یطاشر تأثیر تحت فروش ممکن استبینی دقت پیش 

 شرکت، ريتجا ينمادور از آنها گاهیو آ تخصص انمیز ري،تجا یطاشر در تغییر
ت و ... قرار گیرد. برخی از مطالعات، خطاي طالعاا نکنندگاتهیهشخصی  هاي هنگیزا

ویس  اند )دن ها نسبت داده توجه به اطالعات رفتار هزینه بینی هزینه را به عدم درک و پیش
(. به عبارت دیگر، این 2010؛ کیم و کنسی، 2003؛ ارتیمور و همکاران، 2014و همکاران، 

ها را تجربه و تخصص کم مدیران و تحلیلگران در  بینی هزینه تحقیقات، علت خطاي پیش
در برخی از تحقیقات دیگر نیز محققان به دانند.  ها می مورد تغییرپذیري و چسبندگی هزینه

ها و چسبندگی آن را درک کرده  اند که مدیران و تحلیلگران رفتار هزینه این نتیجه رسیده
گیرند؛ اما براي نیل به اهداف تدوین شده در بودجه )نیل به سود هدف(،  و در نظر می

ها دشوار یا  بینی این پیش کنند؛ هرچند رسیدن به بینی می تر از واقع پیش ها را کم هزینه
 (. 2010؛ ویس، 2013، 5غیرممکن باشد )کنجی

ها امري حیاتی است. رفتار  ها در تمام بخش درک رفتار هزینه براي مدیریت شرکت 
دهد، هزینه چگونه واکنش نشان  هزینه یعنی هنگامی که تغییرات در سطح فعالیت رخ می

ها  بینی روند هزینه کنند، براي پیش ا درک میدهد. مدیرانی که چگونگی رفتار هزینه ر می
بینی  هاي عملیاتی مختلف، شرایط بهتري دارند. در این صورت، خطاي پیش در موقعیت

بینی هزینه نیز به تناسب خطاي  بینی فروش بوده و خطاي پیش سود ناشی از خطاي پیش
 بینی فروش خواهد بود. پیش
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 در اتتغییر انمیز به تنها هزینه اتتغییر که رددامی نبیا ،هزینه رفتار سنتیي هاريتئو 
گیرد. به عبارت  می رتصو رنمتقا رتصوه ب اتتغییر ینا و ستا بستهوا فعالیت سطح

ها تنها به دامنه و میزان تغییر در حجم تولید  ها، تغییرات در هزینه دیگر، طبق این تئوري
 عموضو هزینهها چسبندگی ريتئو که تیرصو در بستگی دارد و نه به جهت این تغییرات.

 فعالیت کاهش مهنگا به هزینهها کاهش انمیز میکند انعنو و هکشید چالش به را قفو
 که سنتی هزینهیابی لمد دهشالو. ستا فعالیت یشافزا ثرا بر هزینهها یشافزا انمیز از کمتر

 هزینه رفتار آوردبر و نیست اربرقر همیشه ،میباشد فعالیت سطح و هزینهها بین تناسب نهما
 د. بو هداخو هکننداهگمر هزینهها چسبندگی گرفتن نظر در ونبد

 1و توسط اندرسون و همکارانش 2003 لسا در ربا لیناو هزینهها چسبندگی ممفهو 
 مهنگا در هزینهها در یشافزا سرعت کهداد  ننشاآنها تحقیق  تجربی هداشو. شد حمطر

 سطح کاهش مهنگا در هزینهها سطح در کاهش سرعت از بیشتر وش،فر سطح یشافزا
 یندآفر در انمدیر نقش به توجه ونبد ،هزینه رفتار سنتی لمد .ستبه همان میزان ا وشفر

 رفتار لیلد به. میکند اربرقر فعالیت مختلف حسطو و هزینهها نمیا تباطیار ،منابع تعدیل
 نهاآ به طمربو منابع در تغییر ايبر ییامجز تتصمیما انمدیر ،هزینهها برخی نامنظم

 هنددمی یشافزا کافی انمیز به را منابع انمدیر ،مییابد یشافزا تقاضا که مانیز .میگیرند
 منابع برخی عمال ،مییابد کاهشوش فر که مانیز ماا. یابند ستد تري بیش وشفر به تا

 از پیش باید انمدیر ،ستا فیدتصا ،تقاضا تنوسانا که ینا لیلد به. نیست دهستفاا قابل
یابی کنند ارز را تقاضا کاهش دنبو موقتی لحتماا ،منابع کاهش رهبادر يتصمیمگیر

 (.2003)اندرسون و همکاران، 

 

 پیشینه و تاریخچه تحقیق
 تحقیقات خارجی

(، براي بررسی این موضوع که آیا تحلیلگران در 2014ویس و همکاران ) دن 
اثر "کنند یا خیر؛ در تحقیقی با عنوان  هاي سود از اطالعات رفتار هزینه استفاده می بینی پیش

هاي  سال طی سال –مشاهده  107577، با مطالعه "بینی سود تحلیلگران رفتار هزینه بر پیش
بینی هزینه، خطاي  وجود خطاي پیش ، استدالل کردند که در صورت عدم2011تا  1998
بینی فروش یکسان مساعد و نامساعد، برابر خواهد  ت خطاي پیشبینی سود در دو حال پیش

                                                                                                                   
1. Anderson and et al 
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ها توسط تحلیلگران با خطا همراه است  بینی سود و هزینه بود. نتایج آنها نشان داد که پیش
بینی فروش  بینی سود در هنگام خطاي نامساعد پیش بینانه(. از طرفی خطاي پیش )خوش

ها را به طور کامل  یلگران چسبندگی هزینهبیشتر است و نتیجه گرفتند که مدیران و تحل
ها اثر بیشتري بر دقت  بینی دقیق هزینه گیرند. همچنین نشان دادند که پیش درنظر نمی

 بینی سود دارد. پیش

هاي  ، اطالعات شرکت"هاي مدیریت بینی پیش"(، در تحقیقی با عنوان 2014کنجی ) 
و با تمرکز بر ارتباط بین فروش  2010 تا 1997هاي  شده در بورس ژاپن را طی سال پذیرفته

هاي  بینی مدیران در مورد هزینه بینی شده، بررسی نمود و نشان داد که پیش و هزینه پیش
بینانه است. به عبارت دیگر نتایج وي نشان داد که مدیران  آتی و بنابراین سود، خوش

یش )کاهش( که انتظار دارند فروش دوره آتی افزایش )کاهش( یابد، افزا هنگامی
کنند. از طرف دیگر، نتایج وي  بینی می هاي دوره آتی را کمتر )بیشتر( از واقع پیش هزینه

ها توجه دارند؛ بنابراین،  هاي خود به رفتار هزینه بینی نشان داد که مدیران در پیش
 هاي مدیریت را به اهداف بودجه داخلی نسبت داد. بینی خوش

، نشان "بینی تحلیلگران دالیل خطاي پیش"با عنوان ( در تحقیقی 2010کیم و کینسی ) 
دهد که مدیران و تحلیلگران نرخ رشد  بینی به این دلیل رخ می دادند که خطاي پیش

گیرند. در واقع آنها نشان دادند که مدیران در  ها در نظر می یکسانی براي فروش و هزینه
 گیرند. هاي خود چسبندگی هزینه را در نظر نمی بینی پیش

ها با استفاده از مدل مبتنی  بینی هزینه پیش"( نیز در پژوهشی با عنوان 2006بنکر و چن ) 
، نتیجه گرفتند که دخالت دادن رفتار نامتقارن و "ها بر تغییرپذیري و چسبندگی هزینه

بینی  هاي پیش بینی سود باعث افزایش دقت آن نسبت به سایر مدل چسبندگی هزینه در پیش
 شود. سود می

، به این نتیجه "بینی سود رفتار هزینه و پیش"( در تحقیق خود با عنوان 2010ویس ) ند 
دهد. نتایج مطالعه وي نشان  بینی سود را کاهش می رسید که چسبندگی هزینه، دقت پیش

بینی سود تا حد معقولی درک  گران رفتار هزینه را در پیش داد که مدیران و تحلیل
 شود. تر پوشش سود کمتري دیده می رفتار چسبندههاي با  اند و در شرکت کرده

بینی هزینه و  بینی سود را به خطاي پیش (، خطاي پیش2003ارتیمور و همکاران )  
ها توسط  بینی هزینه فروش تجزیه کرده و نشان دادند که به طور میانگین، خطاي پیش

بینی  بینی فروش است و نتیجه گرفتند که خطاي پیش تحلیلگران دو برابر خطاي پیش
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بینی سود  هاست، تاثیر بیشتري بر خطاي پیش فتار هزینهها که ناشی از عدم توجه به ر هزینه
 دارد. 

 

 تحقیقات داخلی
شرکت  84، 1390تا  1384(، براي یک دوره شش ساله از 1393زاده و همکاران ) اسماعیل

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار دادند و به این نتیجه رسیدند 
ی سود مبتنی بر تغییرپذیري هزینه و چسبندگی هزینه به صورت بین که توان مدل پیش

بینی است. آنها نشان دادند که بین چسبندگی هزینه  هاي پیش معناداري بیشتر از دیگر مدل
اي معکوس وجود دارد؛ بنابراین دخالت دادن رفتار نامتقارن  بینی سود رابطه و خطاي پیش

هاي  بینی سود نسبت به سایر مدل پیش بینی سود باعث افزایش صحت هزینه در پیش
 شود. بینی سود می پیش

سود هر سهم و  ها به بررسی رابطه چسبندگی هزینه یتحقیق( در 1393زادگان )نجیب 
هاي عملیاتی  هاي کل، بهاي تمام شده فروش و هزینه شده در سه سطح هزینه بینی پیش

هاي تولیدي  هاي فصلی شرکت ها، از داده جهت انجام تجزیه و تحلیلوي پردازد.  می
استفاده  1390تا  1383هاي  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال

بینی شده در  پیش سود هر سهمکه بین چسبندگی هزینه ها و دقت  دادنشان او . نتایج کرد
 هیچ یک از سه سطح هزینه رابطه معناداري وجود ندارد.

بینی سود توسط  رابطه رفتار هزینه و پیش"(، در تحقیقی با عنوان 1390خواه ) مرادي 
هاي سود  بینی هاي نامتقارن شرکت در پیش ، به بررسی چگونگی تاثیر رفتار هزینه"مدیریت

هاي با چسبندگی هزینه باال در  توسط مدیریت پرداخت و نتیجه گرفت که در شرکت
بینی سود  بینی سود کمتر و خطاي پیش یشهاي با چسبندگی پایین، دقت پ مقایسه با شرکت

بینی سود با متغیر حاشیه سود رابطه  بیشتر است. همچنین نتایج وي نشان داد که خطاي پیش
 مستقیم و با اندازه شرکت رابطه معکوس دارد.

بینی سود با استفاده از مدل  پیش"(، در تحقیقی با عنوان 1387خالقی مقدم و کرمی ) 
بینی سود مبتنی بر  ، به بررسی قدرت مدل پیش"ري و چسبندگی هزینهمبتنی بر تغییرپذی

پردازد. در این  بینی سود می هاي پیش ها در مقایسه با مدل تغییرپذیري و چسبندگی هزینه
شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق  85هاي  ها از داده پژوهش جهت انجام تجزیه و تحلیل

استفاده گردیده است. نتایج به دست آمده  1382ا ت 1372بهادار تهران در فاصله زمانی 
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بینی سود مبتنی بر تغییرپذیري و چسبندگی هزینه به  دهد که توان مدل پیش نشان می
 بینی است.  هاي پیش صورت معناداري بیشتر از دیگر مدل

اقالم ثابت و متغیر هزینه در  توانمندي( در تحقیق خود با عنوان 1387احمدي ) 
بینی سود، بر اساس مدلی که با استفاده غیرمستقیم از اقالم ثابت و متغیر هزینه اقدام به  پیش
بینی  نماید، سود برآورد گردیده و با سود واقعی و همچنین قدرت پیش بینی سود می پیش

برآورد شده و با استفاده بینی سود مقایسه شد. بر اساس مدل  هاي پیش این مدل با دیگر مدل
، این امر تأیید گردید که مدل 1386تا  1379هاي  هاي بورسی طی سال از اطالعات شرکت

 بینی سود را داراست. مبتنی بر اقالم ثابت و متغیر هزینه رتبه اول در توان پیش

 

 های تحقیق فرضیه
فروش مساعد بینی  هاي داراي خطاي پیشبینی سود شرکت : بین خطاي پیشفرضیه اول

 با نامساعد، تفاوت معنادار وجود دارد.

بینی فروش مساعد و  هاي داراي خطاي پیش بینی سود شرکت بین خطاي پیش فرضیه دوم:
 هزینه، تفاوت معنادار وجود دارد.نامساعد با تغییرپذیري متفاوت 

 

 روش تحقیق

تحقیق حاضر بر مبناي هدف، کاربردي است. جامعه آماري پژوهش حاضر کلیه 
باشند. دوره زمانی تحقیق از سال  شده در بورس اوراق بهادار تهران می هاي پذیرفته شرکت

هایی  باشد. از جامعه آماري تحقیق، به روش حذفی )غربالگري(؛ نمونه می 1393تا  1388
 اب خواهد شد:که داراي شرایط زیر باشند انتخ

 بینی شده ساالنه آن ها در دسترس باشد. اطالعات واقعی و پیش .1

 سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد. .2

 طی دوره زمانی پژوهش تغییر ماهیت یا تغییر سال مالی نداده باشند. .3

 ماه نباشد. 3در صورت وجود وقفه معامالتی، این وقفه بیش از  .4

گذاري،  هاي سرمایه ها، موسسات مالی، شرکت هاي مالی )بانکجزء شرکت .5
 بیمه، هلدینگ و لیزینگ( نباشد. 

هاي پذیرفته شده  هاي فاقد معیارهاي یاد شده از بین کل شرکت پس از حذف شرکت 
شرکت به عنوان جامعه غربال شده آماري این  104در بورس اوراق بهادار تهران، تعداد 
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تحلیل  SPSSافزار  هاي معناداري و نرم ها با استفاده از آزمون ماند. داده پژوهش باقی می
  اند. شده

 

 الگوهای تحقیق و متغیرهای آن
سازي شده تا بررسی تجربی استفاده  بینی سودهاي آتی مدل در این بخش، فرآیند پیش

هاي مرتبط  ش و سپس هزینهمدیران از اطالعات رفتار هزینه تسهیل گردد. مدیران ابتدا فرو
بینی سود، از کسر خطاي  خطاي پیش(. 2014کنند )دن ویس و همکاران،  بینی می را پیش

شود. در صورتی که مدیران در  بینی هزینه حاصل می بینی فروش از خطاي پیش پیش
ر هاي خود رفتار هزینه را در نظر بگیرند، انتظار بر این است که صرف نظر از رفتا بینی پیش

بینی فروش معادل )مساعد و نامساعد یکسان(، خطاي  مختلف هزینه، در خطاهاي پیش
 بینی سود نیز معادل باشد. پیش
بینی شده از  هاي مالی و اطالعات پیش در این پژوهش، اطالعات واقعی از صورت 

بینی شده شرکت استخراج گردیده است. درصد خطاي  هاي مالی پیش اولین صورت
 شود: به صورت زیر محاسبه می (SFE)ینی فروش ب پیش

  SFE =  𝑆𝑟 − 𝑆𝑒

𝑆𝑒
 * 100 

𝑆𝑟  فروش واقعی و𝑆𝑒 باشد. بینی شده می فروش پیش 

بینی فروش و هزینه است. در معادله زیر،  بینی سود حاصل خطاي پیش خطاي پیش 
XFE  بینی هزینه و  خطاي پیشEFE  باشد. بینی سود می خطاي پیش 

(1)   SFE - XFE = EFE 

SFE

𝑆𝐹𝐸
−  

XFE

𝑆𝐹𝐸
=

EFE

𝑆𝐹𝐸
                                                                                   (2) 

EFE

𝑆𝐹𝐸
= 1 −

XFE

𝑆𝐹𝐸
                                                                                        (3) 

 شود:  بینی هزینه( به شکل زیر محاسبه می )درصد خطاي پیش XFEدر معادله فوق،  

XFE =  
𝐶𝑟 − 𝐶𝑒

𝐶𝑒
 * 100 

باشد. الزم به ذکر است در این تحقیق،  بینی شده می هزینه پیش 𝐶𝑒هزینه واقعی و  𝐶𝑟که
فروش به بنی سود و بینی هزینه به صورت غیرمستقیم و از اختالف خطاي پیشخطاي پیش

 دست آمده است.
 شود:  ( نیز به شکل زیر محاسبه میEFEبینی سود ) درصد خطاي پیش 

EFE = 
𝐸𝑟 − 𝐸𝑒

𝐸𝑒
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 باشد. بینی شده می سود پیش 𝐸𝑒سود واقعی و  𝐸𝑟که 
ها به دو دسته تقسیم شد. در دسته اول،  هاي تحقیق، ابتدا نمونه براي آزمون فرضیه 

باشد  بینی فروش، نامساعد می مساعد و در دسته دوم خطاي پیشبینی فروش،  خطاي پیش
بینی شده بیشتر باشد، خطا مساعد و در  )در صورتی که مقادیر واقعی فروش از مقادیر پیش

 غیر این صورت نامساعد است(. 
بینی فروش،  هاي دو مجموعه بر اساس درصد خطاي پیشبراي آزمون فرضیه اول داده 
پرتفوي فرعی معادل با دامنه یکسان خطا ایجاد شد.  5در هر مجموعه  بندي گردید وبازه

و  9و  2، 8و  3، 7و  4، 6و  5شود، پرتفوهاي  مشاهده می 1همانطور که در جدول 
 بندي شده اند، با یکدیگر معادل هستند. درصد بازه 15که با دامنه  0و  1پرتفوهاي 

EFE  (، نسبت2014مطابق با تحقیق ویس و همکاران ) 

𝑆𝐹𝐸
بینی  اثر مستقیم خطاي پیش  

بینی نشده نشان  به ازاي هر میلیون ریال از فروش پیش را بینی سود  هزینه بر خطاي پیش
کننده بررسی تجربی درک مدیران از رفتار هزینه شناسایی  دهد و به عنوان ابزار تسهیل  می

EFE  شود. با توجه به مطالب فوق، نسبت می

𝑆𝐹𝐸
بینی سود به درصد  خطاي پیش) درصد   

بینی فروش( در دو مجموعه محاسبه و در پرتفوهاي با دامنه یکسان، این نسبت  خطاي پیش
مقایسه گردید. در صورتی که مدیران رفتار هزینه را در نظر بگیرند، میانگین این نسبت در 

مدیران  پرتفوهاي معادل تفاوت معناداري نخواهد داشت. به عبارت دیگر در صورتی که
بینی هزینه در پرتفوهاي معادل، یکسان بینی کنند، خطاي پیشها را به درستی پیشهزینه

خواهد بود. بنابراین اگر تفاوت بین میانگین این نسبت در دو مجموعه معنادار باشد، فرضیه 
 شود. تایید و در غیر این صورت رد می

بینی اس درصد خطاي پیشبراي آزمون فرضیه دوم، پس از تفکیک مشاهدات بر اس 
فروش مساعد و نامساعد، در هر مجموعه بر اساس تغییرپذیري باال و پایین هزینه پرتفوهایی 

EFE  تشکیل شد و سپس نسبت

𝑆𝐹𝐸
در پرتفوهاي معادل با یکدیگر مقایسه گردید. معیار   

است (، حاشیه سود در نظر گرفته شده 2014تغییرپذیري، طبق تحقیق ویس و همکاران )
 شود: که به صورت زیر محاسبه می

MARGIN = 
𝑆 − COGSQ

𝑆
 

هر چه  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته است. COGSQنشانگر فروش و  Sکه در آن 
هاي متغیر بیشتري در ارتباط  تر باشد، به این معناست که فروش با هزینهاین نسبت پایین

ها با تغییرپذیري کم میانه است، شرکت است. بنابراین مشاهداتی که حاشیه سود آنها باالي
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 شوند و بالعکس. هزینه نامیده می

 

 های تحقیق تجزیه و تحلیل و یافته

 آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل آن

 ها ( میانگین1جدول )

 
P

o
rt

fo
li

o
 

 

Range of Sales Forecast 
Errors Portfolios (SFE) 

N 

Mean 

Abs 
(SFE) 

abs(EFE) 
Abs 

(EFE/SFE) 

1 %-60> 11 66/38 176/27 7/28 

2 (%-60 - %-45) 17 52/10 151/18 4/85 

3 (%-45 - %-30) 41 36/56 112/54 7/00 

4 (%-30 - %-15) 91 22/01 67/92 5/11 

5 (%-15 - 0) 171 7/16 56/41 11/91 

6 (0 - %15) 142 6/35 48/05 12/50 

7 (%15 - %30) 75 22/46 84/37 4/67 

8 (%30 - %45) 23 37/17 101/77 2/89 

9 (%45 - %60) 21 53/27 120/57 2/51 

10 %60< 28 69/34 170/27 1/98 

 
دهد. همان طور که  هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق را نشان می ، آماره2و  1جدول  

بینی فروش به دو  ها بر اساس مساعد و نامساعد بودن خطاي پیش شود ابتدا داده مشاهده می
پرتفو  5در هر مجموعه  بینی فروش، تقسیم شده و سپس بر اساس درصد خطاي پیش دسته

 ،  abs(SFE)شرکت است. -سال 624تشکیل شده است. شایان ذکر است تعداد مشاهدات 
abs(EFE)  وabs(EFE/SFE) بینی  به ترتیب نشانگر قدرمطلق درصد خطاي پیش

 باشد.  بینی سود به فروش می فروش، سود و نسبت درصد خطاي پیش
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 SFEو  EFEمیانگین  (1نمودار )

 

 ابي بند میتقس کی دري آماري هاروش که است مهمي ا اندازه به رهایمتغ بودن نرمال
ي هاآزمون از اغلب بودن نرمال تحت کهي طور به ،گردند یمي بند رده فرض نیاي برقرار
طبق . شوداستفاده می لیتحلي براي ناپارامتري هاآزمون از صورت نیا ریغ در وي پارامتر

توان از آزمونقضیه حد مرکزي، اگر نمونه بزرگ باشد، حتی اگر جامعه نرمال نباشد، می
(. لذا  در این تحقیق از آزمون 1386هاي پارامتریک استفاده نمود )مومنی، قیومی، 

 -کلموگروف آزمون از استفاده بااستفاده شد و براي اطمینان از نتایج تحقیق،  tپارامتریک 
فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به  گردید. بررسیمتغیرها  بودن نرمال 1اسمیرنف

 صورت زیر نوشته شد.
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 کند ها براي متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروي می داده
 کند ها براي متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروي نمی داده
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 یفیتوص یها آماره(2جدول )

 میانه میانگین Portfolio متغیرها
 انحراف 

 معیار
 حداکثر حداقل کشیدگی چولگی

SFE 

%-60> 
-66/38 -65/67 4/18 -0/54 0/35 -74/94 -60/37 

(%-60 - %-45) 
-52/10 -51/51 5/13 -0/05 -1/60 -59/62 -45/35 

(%-45 - %-30) 
-36/56 -35/82 4/01 -0/20 -1/27 -44/21 -30/24 

(%-30 - %-15) 
-22/01 -21/72 4/45 -0/14 -1/28 -29/80 -15/12 

(%-15 - 0) 
-7/16 -6/56 4/43 -0/15 -1/24 -14/98 0/00 

(0 - %15) 
6/35 6/14 4/11 0/29 -1/03 0/00 14/69 

(%15 - %30) 
22/46 22/29 4/25 0/01 -0/99 15/03 29/94 

(%30 - %45) 
37/17 35/53 4/27 0/43 -1/16 30/90 44/39 

(%45 - %60) 
53/27 54/50 4/36 -0/67 -0/76 45/32 58/49 

%60< 
69/34 67/20 6/61 1/08 0/76 61/10 85/68 

 

 2ادامه جدول 

 میانه میانگین Portfolio متغیرها
انحراف 

 معیار
 حداکثر حداقل کشیدگی چولگی

EFE 

%-60> -176/27 -98/49 151/54 -0/90 -1/07 -430/49 -35/77 

(%-60 - %-45) -103/35 -105/33 157/86 0/20 1/12 -443/34 214/50 

(%-45 - %-30) -72/32 -53/42 136/32 -0/17 1/16 -446/14 234/16 

(%-30 - %-15) -14/59 -18/61 110/93 0/44 4/90 -407/37 401/20 

(%-15 - 0) 11/77 2/39 100/60 0/63 7/63 -367/00 497/95 

(0 - %15) 32/31 16/21 75/34 1/37 6/81 -279/93 376/93 

(%1dw5 - 

%30) 
73/61 53/39 91/22 1/35 3/40 -133/39 442/69 
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(%30 - %45) 96/45 70/64 112/71 1/80 3/66 -36/78 451/83 

(%45 - %60) 118/05 108/02 92/04 0/92 1/18 -23/12 343/29 

%60< 150/22 127/44 132/16 -0/07 0/70 -165/63 426/73 

EFE/
SFE 

%-60> 7/28 1/49 16/72 3/25 10/65 0/51 57/39 

(%-60 - %-45) 3/88 2/31 7/16 2/42 7/76 -4/73 27/62 

(%-45 - %-30) 5/79 1/52 18/23 4/00 15/76 -7/33 83/88 

(%-30 - %-15) 1/48 0/91 12/39 2/32 21/97 -46/06 81/07 

(%-15 - 0) -0/76 -0/51 19/75 0/42 3/22 -52/58 74/10 

(0 - %15) 7/17 2/67 21/73 1/42 4/00 -47/68 84/01 

(%15 - %30) 4/21 2/56 8/52 5/92 43/46 -6/20 68/13 

(%30 - %45) 2/75 1/66 3/68 2/53 7/66 -0/94 16/16 

(%45 - %60) 2/46 1/99 2/37 1/91 4/87 -0/45 10/15 

%60< 1/80 1/30 1/81 0/71 0/44 -1/71 6/05 

 

اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها در دو گروه از  –: آزمون كلموگروف(3جدول )

 ها شركت

 تعداد متغیرها

  Zمقدار  پارامترهای نرمال

 اسمیرنف -کلموگروف 

 مقدار 

 انحراف معیار میانگین احتمال

Abs 
(SFE) 

624 20/71 18/76 3/36 0/000 

Abs 
(EFE) 

624 77/00 92/83 5/07 0/000 

Abs 
(EFE/SFE) 

624 8/47 14/85 7/14 0/000 

  
است یعنی فرض صفر در سطح  05/0مقادیر سطح معناداري براي تمام متغیرها کمتر از  
لذا  ها براي متغیرهاي تحقیق نرمال نیست؛ شود؛ پس توزیع داده درصد اطمینان رد می 95

عالوه بر آزمون پارامتریک، از آزمون ناپارامتریک نیز براي مقایسه معناداري تفاوت 
 ها استفاده شد.  میانگین

براي دو نمونه  tترین آزمون، آزمون  براي مقایسه میانگین دو گروه مستقل، معمول 
رد. البته گی مستقل است. در این آزمون مقدار میانگین براي دو گروه مورد مقایسه قرار می
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پیش از مقایسه میانگین دو گروه الزم است که همسانی واریانس دو گروه آزمون گردد؛ 
هاي نرمال  تحت همسانی و یا ناهمسانی واریانس متفاوت است. گرچه داده tزیرا آزمون 

نیز  30دهد؛ لیکن در تعداد مشاهدات بیشتر از  نتیجه مناسبی را در این آزمون بدست می
نیز   ، آزمون من ویتنیtاین آزمون استفاده نمود. براي اطمینان از نتایج آزمون توان از  می

 به شرح زیر است: tشود. نتایج آزمون انجام می

 

 آزمون فرضیه اول
 :abs(SFE)شاخص  –الف 

 های مشابه در بازه abs (SFE) برای مقایسه tنتایج آزمون  (4جدول )

 شاخص

P
o

rt
fo

li
o
 

Range of SFE N میانگین 
انحراف 

 معیار
t مقدار 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

Abs 
(SFE) 

5 (%-15 - 0) 171 7/16 4/43 
1/66 311 0/099 

6 (0 - %15) 142 6/35 4/11 

Abs 
(SFE) 

4 (%-30 - %-15) 91 22/01 4/45 
-0/65 164 0/516 

7 (%15 - %30) 75 22/46 4/25 

Abs 
(SFE) 

3 (%-45 - %-30) 41 36/56 4/01 
-0/57 62 0/571 

8 (%30 - %45) 23 37/17 4/27 

Abs 
(SFE) 

2 (%-60 - %-45) 17 52/10 5/13 
-0/76 36 0/452 

9 (%45 , %60) 21 53/27 4/36 

Abs 
(SFE) 

1 %-60> 11 66/38 4/18 
-1/38 37 0/177 

10 %60< 28 69/34 6/61 

 
گیرد؛ یعنی در ناحیه رد فرض صفر قرار نمی tکدام از مقادیر آماره آزمون  هیچ 

بنابراین تفاوت  .داردن معنادارهاي مختلف با هم تفاوت  ها در بازه شاخص میانگین
abs(SFE)  هاي مختلف معنادار نیست. همان طور که در  % بین بازه95در سطح اطمینان

بایست نسبت درصد خطاي رضیه اول، میبخش روش تحقیق مطرح شد، براي آزمون ف
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بینی فروش هاي داراي خطاي پیش( در شرکتEFE/SFEبینی سود به فروش )پیش
بینی فروش در دهد که درصد خطاي پیشنشان می 4یکسان مقایسه گردد. نتایج جدول 

را در  EFE/SFEنسبت  توانپرتفوهاي تشکیل شده تفاوت معنادار ندارد، لذا می
 پرتفوهاي معادل با یکدیگر مقایسه کرد.

 
  :abs(EFE)شاخص  –ب 

 در بازه های مشابه abs(EFE)برای مقایسه t (: نتایج آزمون 5جدول )

 شاخص

P
o

rt
fo

li
o
 

Range of SFE N میانگین 
انحراف 

 معیار
t مقدار 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

Abs 
(EFE) 

5 (%-15 - 0) 171 56/41 84/01 
0/96 311 0/337 

6 (0 - %15) 142 48/05 66/35 

Abs 
(EFE) 

4 (%-30 - %-15) 91 67/92 88/63 
-1/24 164 0/218 

7 (%15 - %30) 75 84/37 81/24 

Abs 
(EFE) 

3 (%-45 - %-30) 41 112/54 104/70 
0/39 62 0/697 

8 (%30 - %45) 23 101/77 107/71 

Abs 
(EFE) 

2 (%-60 - %-45) 17 151/18 109/48 
0/95 36 0/347 

9 (%45 , %60) 21 120/57 88/54 

Abs 
(EFE) 

1 %-60> 11 176/27 151/54 
0/14 37 0/888 

10 %60< 28 170/27 103/93 

 
 میانگینگیرد؛ یعنی  در ناحیه رد فرض صفر قرار نمی tهیچ کدام از مقادیر آماره آزمون 

را  EFE/SFEنسبت  توانلذا می. داردن معنادارهاي مختلف با هم تفاوت  ها در بازه شاخص
 در پرتفوهاي معادل با یکدیگر مقایسه کرد.

 

 :abs(EFE/SFE)شاخص  –ج 
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 در بازه های مشابه abs(EFE/SFE)برای مقایسه  t( نتایج آزمون 6جدول )

 شاخص

P
o

rt
fo

li
o
 

Range of 
SFE 

N میانگین 
انحراف 

 معیار
t مقدار 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

abs 
(EFE/SFE) 

5 (%-15 - 0) 171 11/91 15/74 
-0/30 311 0/764 

6 (0 - %15) 142 12/50 19/15 

Abs 
(EFE/SFE) 

4 
(%-30 - %-

15) 
91 5/11 11/37 

0/28 164 0/778 

7 (%15 - %30) 75 4/67 8/28 

Abs 
(EFE/SFE) 

3 
(%-45 - %-

30) 
41 7/00 17/79 

1/09 62 0/279 

8 (%30 - %45) 23 2/89 3/57 

Abs 
(EFE/SFE) 

2 
(%-60 - %-

45) 
17 4/85 6/50 

1/54 36 0/133 

9 (%45 , %60) 21 2/51 2/32 

Abs 
(EFE/SFE) 

1 %-60> 11 7/28 16/72 
1/69 37 0/099 

10 %60< 28 1/98 1/60 

 
، در EFE/SFEبراي مقایسه میانگین نسبت  tنتایج حاصل از آزمون  6جدول  

همان طور که مشاهده  دهد. بینی فروش معادل را نشان می هاي داراي خطاي پیش شرکت
گیرد؛ یعنی در ناحیه رد فرض صفر قرار نمی tکدام از مقادیر آماره آزمون  شود هیچ می

 tنابراین طبق آزمون . بداردن معنادارهاي مختلف با هم تفاوت  ها در بازه شاخص میانگین
بینی فروش معادل، یکسان است.  هاي داراي خطاي پیش بینی سود شرکت خطاي پیش

کنند. به  بینی می ها را با خطاي متقارن و سیستماتیک پیش توان گفت که مدیران هزینه می
ها در هنگام ارائه  عبارت دیگر، فرضیه اول مبنی بر عدم توجه مدیران به رفتار هزینه

بینی سود،  توان نتیجه گرفت که علت اصلی خطاي پیش شود و می ها، رد می ینیب پیش
 مشابه است. 7و  4ویتنی نیز جز در پرتفوهاي بینی فروش است. نتایج آزمون من خطاي پیش
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 آزمون فرضیه دوم

ها را در نظر بگیرند،  همان طور که اشاره شد، در صورتی که مدیران تغییرپذیري هزینه
بینی فروش یکسان مساعد و  هاي داراي خطاي پیش بینی سود در شرکت خطاي پیشتفاوت 

 نامساعد، با تغییرپذیري باال و پایین هزینه، معنادار نخواهد بود.
 

های دارای خطای در شرکت EFE/SFEبرای مقایسه میانگین نسبت  T (: نتایج آزمون7جدول )

 و باالی تغییرپذیری هزینهبینی فروش مساعد و نامساعد در سطح پایین پیش

MARGIN N میانگین 
انحراف 

 معیار
 مقدار

t 

سطح 

 معناداری

High Cost Variability (MARGIN below median) 330 0/02 1/88 

-8/65 0/000 

Low Cost Variability (MARGIN above median) 290 1/20 1/47 

 
است و این مقدار در ناحیه رد فرض صفر قرار دارد یعنی  -65/8برابر با  tمقدار آماره  

هاي داراي مساعد و نامساعد در شرکت EFE/SFEمقدار اختالف میانگین نسبت 
مساعد و نامساعد در  EFE/SFEتغییرپذیري باالي هزینه با مقدار اختالف میانگین نسبت 

وت معناداري دارد )کوچکتر است(. وجود هاي داراي تغییرپذیري پایین هزینه، تفاشرکت
ها خطا دارند.  تغییرپذیري هزینه   بینی تفاوت معنادار حاکی از آن است که مدیران در پیش

ها، موجب عدم تقارن نسبت  بینی تغییرپذیري هزینه به عبارت دیگر، خطا در پیش
EFE/SFE با توجه به شود.  بینی فروش مساعد و نامساعد می هاي داراي پیش در شرکت

  ویتنی نیز کامال مشابه است.شود. نتایج آزمون من این مطالب، فرضیه دوم تأیید می

 

 گیرینتیجه
گذاران، در کنندگان به ویژه سرمایهاطالعات ارائه شده توسط مدیران بر تصمیمات استفاده

ت؛ با شده حاوي اطالعات مفیدي اس  بینی راستاي تخصیص منابع موثر است. اطالعات پیش
این مفهوم که تغییر در قیمت سهام را موجب شده و همچنین باعث بهبود تصمیمات 

ها حائز  شوند، لذا دقت آن هاي تحلیلگران می بینی گذاران و افزایش دقت پیش سرمایه
باشد. هاي مدیریت با خطا همراه می بینی اهمیت است. مطالعات  نشان داده  که اغلب پیش
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بینی  هاي داراي خطاي پیش بینی سود شرکت نشان داد که خطاي پیش نتایج این پژوهش نیز
توان گفت که صرف نظر از روند فروش، مدیران  فروش معادل، یکسان است؛ بنابراین می

کنند. به عبارت دیگر، فرضیه اول  بینی می ها را با خطاي متقارن و سیستماتیک پیش هزینه
شود. به  ها، رد می بینی ها در هنگام ارائه پیش مبنی بر عدم توجه مدیران به رفتار هزینه

بینی فروش است،  بینی سود متناسب با خطاي پیشعبارت دیگر، از آنجا که خطاي پیش
بینی فروش می بینی سود، خطاي پیش توان نتیجه گرفت که علت اصلی خطاي پیش می

ها نیست بینی هزینهباشد. شایان ذکر است که مطلب اخیر به معناي عدم وجود خطا در پیش
 (. 1)نمودار 

بینی فروش  هاي داراي خطاي پیش بینی سود در شرکت تفاوت معنادار بین خطاي پیش 
یکسان مساعد و نامساعد، با تغییرپذیري باال و پایین هزینه، حاکی از تایید فرضیه دوم می

ها را در یري هزینهدهد که مدیران تغییرپذباشد. بنابراین نتایج آزمون فرضیه دوم نشان می
 .گیرندنظر نمی

توان گفت که مدیران در  با جمع بندي نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول و دوم، می 
ها  گیرند اما در مجموع به رفتار هزینهها را در نظر نمی تغییرپذیري هزینه هاي خود  بینی پیش

 کنند.هاي خود لحاظ میبینیتوجه دارند و آن را در پیش
گیري،  توجه به مطالب فوق و نقش اطالعات شفاف، قابل اتکا و به موقع در تصمیمبا  

کمک به کاراتر شدن بازار سرمایه و مشارکت مردم در بازار سرمایه پیشنهادهایی به شرح 
 شود: زیر ارائه می

 بینی شرکت و بررسی امکان تحقق گذاران به سابقه پیشتوجه سرمایه
 هاي مدیریت. بینی پیش

 ه همزمان مدیران به عملکرد دوره جاري، شرایط اقتصادي و سیاسی، محیط توج
 ها.بینیفعالیت شرکت در دوره آتی به هنگام پیش

 بینی  بینی سود هر سهم و بررسی لزوم ارائه مبانی پیشتاکید بر دقت بیشتر در پیش
 ها توسط مراجع ناظر. سود شرکت

 

 های آتیپیشنهاد برای پژوهش
هاي آتی مورد بررسی قرار گیرد، به شرح زیر  تواند در پژوهش موضوعاتی که میبرخی از 

 باشد: می
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 بینی سود و فروش. تأثیر متغیرهاي کالن اقتصادي مانند تورم بر خطاي پیش 

  بینی سود و فروش. تأثیر نوع صنعت بر خطاي پیش 

 هاي بورسی و غیربورسی. بینی سود در شرکت مقایسه خطاي پیش 

 

 های تحقیق محدودیت
گیرد؛ این تحقیق نیز از  هایی بر سر راه محقق قرار می در هنگام انجام هر تحقیق محدودیت

ها و  هاي تحقیق حاضر که در تفسیر یافته ترین محدودیت این امر مستثنی نیست. عمده
 تعمیم آن باید مدنظر قرار گیرد، به شرح زیر است:

 ( و نیز اینکه شرکت1388-1393با توجه به قلمرو زمانی تحقیق حاضر )  هاي
نمونه از لحاظ اندازه، ساختار سازمانی، نوع محصوالت و نوع صنعت لزوما 

ها بایستی با  معرف تمام واحدهاي اقتصادي فعال در کشور نیستند؛ لذا تعمیم یافته
 احتیاط صورت گیرد.

 هاي کوچک و بزرگ )از نظر سرمایه( وزنی در نظر در این تحقیق براي شرکت 
 باشد. هاي بزرگ بیشتر می گرفته نشده است، احتماال تأثیر شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  91 ... سود بینی یشدر پ ها ینهرفتار هز بینی یشدقت پ

 منابع
نامه  انی، پاسود ینیب شیدر پ نهیهز ریاقالم ثابت و متغ يتوانمند(، 1387م، ) ،ياحمد

  یی.ارشد، دانشگاه عالمه طباطبا یکارشناس

(، رابطه چسبندگی هزینه ها با کیفیت سود و 1393اسماعیل زاده، ع. و مهرنوش، ع. )
 . 61-37(: 21) 6، هاي حسابداري مالی و حسابرسی پژوهشبینی.  خطاي پیش

، حقیقات تخصصی حسابداري و حسابرسی، مرکز تتئوري حسابداري(. 1382) ر ،شباهنگ
 سازمان حسابرسی، جلد اول.

بینی سود، فصلنامه  (، بررسی رفتار مدیران در پیش1392درلی، ط.، )قائمی، م. ؛ اسکن
 .75-53: 40، 11، مطالعات تجربی حسابداري مالی

بینی سود با استفاده از مدل مبتنی بر چسبندگی  (، پیش1387)خالقی مقدم، ح، کرمی، ف، 
 .43-19، 23، 6، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداري مالی هزینه،

ها، فصلنامه  بینی سود شرکت (، محتواي اطالعاتی پیش1383)ح، آزاد، م خالقی مقدم، 
 .54-33، 7، 2، مطالعات تجربی حسابداري مالی

بینی سود توسط  (، ارزیابی متغیرهاي موثر بر اعتبار پیش1386خوش طینت، م، اکبري، م، )
 .49-21، 19، 5، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداري مالیمدیریت، 

بینی سود توسط مدیریت، پایان نامه  (، رابطه رفتار هزینه و پیش1390ه، ف، )خوا مرادي
 کارشناسی ارشد، دانشگاه عالمه طباطبایی.

(، عوامل موثر بر دقت 1389؛ احمدپور، ا؛ رحمانی نصرآبادي، م و دریایی، ع؛ ) ملکیان، ا
 17.  سیحسابر و اريحسابدهاي رسیبر امهفصلن بینی شده توسط شرکت ها،  سود پیش

(61 :)23-38. 
، انتشارات کتاب spssهاي آماري با استفاده از  تحلیل(، 1386مومنی، م و فعال قیومی، ع، )

 نو.
در  شده بینی پیشسود هر سهم و  ها رابطه چسبندگی هزینه(، 1393زادگان، س.، )نجیب

کارشناسی ارشد، ، پایان نامه هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت
 دانشگاه فردوسی مشهد.
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