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چكیده
سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار با توجه به عوامل ریسک ،بازده و نقدشوندگی سهام تصمیمگیری مینمایند.
با عنایت به تأثیر کیفیت افشای شرکت بر این عوامل ،خطا در گزارشهای پیشبینی مدیریت میتواند منجر به
افزایش در ریسک شرکت شود .از سوی دیگر با تقویت محیط اطالعاتی شرکت ،شاید بتوان ضعفهای ناشی از
خطای پیشبینیهای مدیریت را کاهش داد .بنابراین پژوهش حاضر ،به بررسی اثر محیط اطالعاتی بر رابطه خطای
پیشبینی مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک میپردازد .جامعه آماری پژوهش ،شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران هستند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک ،از اطالعات  56شرکت استفادهشده است.
قلمروی زمانی تحقیق برای استخراج دادهها ،سالهای  8811تا  8836و برای آزمون دادهها ،سالهای  8813تا
 8836است .برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .متغیر عدم تقارن اطالعاتی
برای سنجش محیط اطالعاتی و متغیرهای خطای مدیریت در پیشبینی سود خالص ،سودعملیاتی و فروش برای
اندازهگیری خطای پیش بینی مدیریت استفاده شده است؛ همچنین متغیرهای معکوس همزمانی قیمت سهام و
نوسانات غیرسیستماتیک ،معیارهای سنجش ریسک غیرسیستماتیک شرکت هستند .نتایج بیانگر رابطه مستقیم و
معنادار بین خطای پیش بینی مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک است .همچنین شدت رابطه مستقیم خطای
پیشبینی مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک در شرکتهایی با محیط اطالعاتی قویتر ،کمتر است.
واژههای کلیدی :خطای پیشبینی مدیریت ،ریسک غیرسیستماتیک ،محیط اطالعاتی  ،عدم تقارن اطالعاتی.

 -8دانشجوی دکتری ،گروه حسابداری  ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایرانM.Kaffashpour@iauyazd.ac.ir .
 -2استادیار،گروه حسابداری  ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران( .نویسنده مسئول) taftiyan@iauyazd.ac.ir
 -8دانشیار،گروه حسابداری  ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایرانmahmoudmoein@iauyazd.ac.ir .
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مهسا کفاش پور يزدی ،اکرم تفتیان و محمود معینالدين

 -1مقدمه

مناسبی برای سنجش ریسک خاص شرکت باشد؛
بنابراین در این پژوهش از دو معیار معکوس همزمانی

سرمایهگذاران برای تصمیمگیری به اطالعات
آینده نگر نیاز دارند تا بتوانند ریسک و بازدهی آتی
شرکتها را پیش بینی نمایند؛ اما با توجه به عدم
دسترسی به اطالعات نهانی شرکتها ،به
پیشبینیهای مدیریت در خصوص سود و فروش اتکا
مینمایند .همچنین به دلیل وجود خطا در این
گزارشها ،تصمیمات آنها بهینه نبوده که موجب
افزایش ریسک و کاهش ارزش شرکتها میشود.
انتظار میرود تقویت محیط اطالعاتی و ایجاد فضای
تحلیلی در بازار ،منجر به افزایش شفافیت بازار و

قیمت سهام و نوسان غیرسیستماتیک برای سنجش
ریسک غیرسیستماتیک استفاده میشود که یکی از
دستآوردهای این پژوهش است.
از سوی دیگر بررسیها نشان میدهد محیط
اطالعاتی بر رابطه افشا و هزینه سرمایه مؤثر بوده
(روبین و وو )2186 ،6و انتظار میرود تقویت محیط
اطالعاتی و ایجاد فضای تحلیلی در بازار ،باعث شود تا
مدیریت داخلی یا سایر دارندگان اطالعات نهانی
نتوانند با ارائه پیشبینیهای نادرست ،سرمایهگذاران

آگاهی سرمایهگذاران شده و با بهبود فرآیند
تصمیمگیری ،ریسک غیرسیستماتیک شرکت کاهش
یابد .همچنین مدیریت داخلی یا دارندگان اطالعات
نهانی نتوانند با دستکاری در قیمت یا ارائه
پیشبینیهای نادرست ،سرمایهگذاران را گمراه نمایند؛
که این امر موجب تقویت محیط اطالعاتی شرکتها
شده و توسعه اقتصادی کشور را به همراه دارد .در این
راستا اصالح دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات
شرکت های حاضر در بورس و فرابورس در نهم دیماه
سال  ،8835در مورد حذف پیشبینی عملکرد از

را گمراه نمایند؛ این امر موجب بهبود فرآیند
تصمیمگیری و کاهش ریسک غیرسیستماتیک شرکت
شده که توسعه اقتصادی کشور را به همراه دارد .این
پژوهش با توجه به ادبیات موجود که بر رابطه بین
پیشبینیهای مدیریت و ریسک شرکت تأکید دارند،
به بررسی اثر محیط اطالعاتی بر رابطه بین خطای
پیشبینی مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک پرداخته
است که بررسی این مهم ،یکی دیگر از نوآوریهای
این پژوهش است .در ادامه ادبیات نظری و پیشینه
پژوهش بیانشده ،سپس فرضیهها ،روششناسی و

گزارش شرکتها (حذف بندهای  1 ،7 ،5و  3ماده 7
دستورالعمل مذکور و جایگزینی آن با گزارش تفسیری
مدیریت) نیز در راستای افزایش شفافیت بازار بوده
است .با توجه به پژوهش کیتاگاوا و اوکادا)2185( 8
خطای پیشبینی مدیریت معیار مناسبی برای سنجش
کیفیت افشای شرکت است که با استفاده از متغیرهای
خطای مدیریت در پیشبینی سود خالص ،سود
عملیاتی و فروش اندازهگیری میشود .از طرفی به نظر
میرسد خطای مدیریت در پیشبینیها به دلیل پایین
بودن دقت و سلیقهای بودن ،موجب مشکالت
تصمیمگیری برای سرمایهگذاران و اعتباردهندگان
شده و زمینهساز تخصیص نامناسب منابع مالی در
کشور است .بنابراین بررسی رابطه خطای پیشبینی
مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک یکی از ضرورتهای
2
انجام این پژوهش است .براساس یافته های میترا
( ،)2185معکوس همزمانی قیمت سهام میتواند معیار

یافتههای پژوهش تشریح شده و در بخش پایانی،
نتیجهگیری به همراه پیشنهادها ارائه میشود.

151

3

4

 -2مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
ریسکپذیری ،نقش بسیار بااهمیتی در حفظ مزیت
رقابتی شرکتها داشته و آنها را به سمت رشد
اقتصادی باالتر رهنمون میسازد .ادبیات مالی نیز نشان
میدهد بازده سهام شرکتها تحت تأثیر ریسک
غیرسیستماتیک قرار دارد (ملکیان و شایستهمند،
 .)8831ریسک غیرسیستماتیک آن قسمت از
تغییرات در بازده اوراق بهادار است که ارتباطی با
تغییرپذیری کل بازار نداشته و به عواملی همچون
ریسک تجاری ،ریسک مالی و ریسک نقدینگی بستگی
دارد(زلفی و بیات .) 8836 ،بر اساس تئوری انتظارات
عقالیی ،5قیمتهای سهام تجلی اطالعات حال و
انتظارات مربوط به آینده است و اطالعات جدید عامل
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اصلی تغییر قیمتها محسوب میشود .بر اساس
فرضیه بازار کارا 7نیز ،قیمتهای اوراق بهادار بهسرعت

دشواریهای برآورد ،اشتباههای مرتبط با محافظهکاری
و دست کاری مدیران ،همراه با خطا است(زمردیان و

نسبت به اطالعات جدید تعدیل میشود .اما یک بازار
می تواند نسبت به برخی از اطالعات کارآمد نباشد؛
بهعبارتدیگر درصورتیکه افراد بسیار نزدیک شرکتها
نظیر مدیران یا اعضای هیات مدیره ،از انتشار برخی از
اطالعات خودداری نمایند ،این اطالعات در قیمتهای
بازار منعکس نمیشود .با توجه به تئوری نمایندگی،1
مدیران بهمنظور حداکثر کردن منافع خود انگیزه
زیادی برای دستکاری سود دارند ،بنابراین تمایل
دارند وضعیت شرکت را بهتر از آنچه هست ،جلوه
دهند و با توجه به اختیاراتشان در ارائه گزارشها،
فرصت اعمال این رویه را نیز دارند (ابراهیمی کردلر و
همکاران .)8817 ،آنها با دستکاری سود ،اثرات
منفی را که میبایست بهتدریج روی روند بازدهی
شرکت انباشته شود ،پنهان مینمایند که میتواند پس
از مدتی بهیکباره ،افشا شود .این امر ریسک خاص
شرکت را افزایش میدهد (هاگارد 3و همکاران)2111،؛
بنابراین یکی از مواردی که میتواند بر ریسک
شرکت ها مؤثر باشد کیفیت افشای شرکت است.
مطابق با دیدگاه اقتصـاد اطالعات ،81افشـای اطالعات
منجر به کاهش عدم تقارن اطالعاتی و هزینه سرمایه
میشود (آمیهود و مندلسون 8815 ،88و دیاموند و
ورشیا .) 8338،82بر این اساس افشای مناسب اطالعات
مالی ازجمله پیشبینیهای بهموقع و دقیق ،با پر
کردن شکاف عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و
سهامداران ،مسئله نمایندگی را تعدیل نموده و منجر
به افزایش نقدشوندگی سهام ،کاهش نوسان بازار سهام
و کاهش ریسک شرکت میشود (اعتمادی و همکاران،
 .)8838نتایج بسیاری از پژوهشها نیز نشان میدهد
پیشبینیهای مدیریت منبع اطالعاتی مهمی برای
و
است(راجگوپال
سرمایه
بازارهای
ونکاتاجاالم ،2188،88اوکادا و کیتاگاوا)2188،؛
همچنین این پیشبینیها منجر به نقدشوندگی بیشتر
و کاهش عدم تقارن اطالعاتی شـرکت میشود
(جهانگیرنیا و همکاران)8835 ،؛ اما به دالیل مختلفی
ازجمله عدم اطمینان در خصوص عملیات آتی،

همکاران .)8835،بعبارتی با افزایش خطای پیشبینی
مدیریت(خطای مدیریت در پیشبینی سود خالص،
سود عملیاتی و فروش) ،ریسک خاص شرکت افزایش
مییابد (کیتاگاوا و اوکادا .)2185 ،از طرفی اگر محیط
اطالعاتی غنی باشد ،سرمایهگذاران بهآسانی به سایر
منابع اطالعاتی دسترسی داشته و توجه کمتری به
81
افشای اطالعات میکنند (کریستنسن و فلتهام
 .)2118،بنابراین در شرکتهایی که محیط اطالعاتی
قویتر است ،خطای پیشبینی مدیریت همبستگی
کمتری با ریسک غیرسیستماتیک دارد (کیتاگاوا و
اوکادا .)2185،سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز،
باهدف بهبود محیط اطالعاتی ،اقدام به اصالح
دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتهای حاضر
در بورس و فرابورس نموده که بر اساس آن ،از تاریخ
 8835/81/13شرکتها مجاز به ارائه پیشبینی اول
دوره ،پیشبینی عملکرد سهماهه ،ششماهه و نهماهه
نمیباشند و بهجای این گزارشها ،باید گزارش
تفسیری مدیریت را همراه با گزارشهای سهماهه،
ششماهه ،نهماهه و دوازدهماهه منتشر نمایند .محیط
اطالعاتی شامل اطالعات عمومی و محرمانهای است
که شرکتها بهصورت اجباری یا داوطلبانه در اختیار
بازار سرمایه قرار میدهند (احمدی و فدایی )8831،و
عدم تقارن اطالعاتی پایین نشان از کیفیت باالی
محیط اطالعاتی دارد (ستایش و همکاران.)8831 ،
بهبیاندیگر با در نظر گرفتن جنبه اطالعاتی
پیشبینیهای مدیریت ،انتظار میرود در شرکتهایی
با عدم تقارن اطالعاتی پایین و به دنبال آن محیط
اطالعاتی قوی ،به دلیل وجود سایر منابع اطالعاتی،
سرمایهگذاران توجه کمتری به پیشبینیهای
افشاشده توسط مدیریت نمایند .در این راستا پژوهش
حاضر به بررسی تأثیر محیط اطالعاتی بر رابطه خطای
پیشبینی مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک شرکت
میپردازد.
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 -1-2مروری بر پیشینه پژوهش
ایتنر و مایکلز )2187( 86با استفاده از ابزار
پرسشنامه به بررسی رابطه دقت پیشبینیهای سود
مدیریت و روشهای پیشبینی ریسک مدیریت
پرداختند .نتایج نشان داد هرچه مدیریت در
تصمیمگیریهای خود ،از روشهای پیچیدهتری برای
سنجش ریسک شرکت استفاده نماید ،خطای
پیشبینی سود مدیریت کمتر و محیط اطالعاتی
شرکت قویتر است.
اوموکنید 85و همکاران ( ) 2187در پژوهشی به
بررسی تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر نوسانات بازده
سهام در نیجریه پرداختند .نتایج نشان داد که عدم
تقارن اطالعاتی منجر به نوسانات بیشتری در بازده
سهام میشود .همچنین تأثیر اخبار بد نسبت به اخبار
خوب در این خصوص بیشتر است.
کیتاگاوا و اوکادا ( )2185در پژوهشی ارتباط
خطای پیشبینی مدیریت(معیارهای خطای مدیریت
در پیشبینی سود خالص ،سود عملیاتی و فروش) و
ریسک غیرسیستماتیک(نوسان غیرسیستماتیک) را
بررسی نموده و دریافتند بین خطای پیشبینی
مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک رابطه مستقیم و
معناداری وجود دارد .همچنین با بهرهگیری از
متغیرهای اندازه شرکت و پوشش خبری تحلیلگران
بهعنوان شاخصهایی برای سنجش محیط اطالعاتی
دریافتند که شدت این رابطه در شرکتهایی با محیط
اطالعاتی قویتر ،کمتر است.
میترا ( )2185ارتباط کیفیت سود و ریسک
غیرسیستماتیک را در شرکتهای ژاپنی بررسی نمود.
وی با استفاده از دو معیار نوسان غیرسیستماتیک و
معکوس همزمانی قیمت سهام برای سنجش ریسک
غیرسیستماتیک دریافت کیفیت سود رابطه معناداری
با ریسک غیرسیستماتیک دارد.
راجگوپال و ونکاتاچاالم ( )2188در پژوهشی به
بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و ریسک
غیرسیستماتیک پرداختند .آنها دریافتند خطای
پیشبینی مدیریت با ریسک غیرسیستماتیک رابطه
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مستقیم داشته و محیط اطالعاتی مناسب نیز ریسک
غیرسیستماتیک شرکت را کاهش میدهد.
اوکادا و کیتاگاوا ( )2188در پژوهشی ارتباط
معیارهای اصلی کیفیت سود را با ریسک
غیرسیستماتیک در دوره اصالحات استانداردهای
حسابداری ژاپن بررسی نمودند .نتایج حاکی از این
مطلب بود که هرچه کیفیت سود شرکت بیشتر باشد،
ریسک غیرسیستماتیک کاهش مییابد.
ویایرا و پینهو ) 2188( 87در پژوهشی به بررسی
تأثیر افشای اطالعات مالی بر نوسانات بازده سهام در
کشورهای پرتغال و بلژیک پرداختند .نتایج پژوهش
آنها نشان داد هرچه شرکت بزرگتر و سودآورتر
باشد ،شفافیت بیشتری دارد و بهتبع آن نوسانات بازده
سهام آن پایینتر است.
امان )2188( 81به بررسی رابطه کیفیت افشا و
ریسک غیرسیستماتیک پرداخته است .نتایج پژوهش
وی نشان میدهد هرچه پیشبینی سود مدیریت
دقیقتر و پوشش خبری تحلیلگران بیشتر باشد،
ریسک غیرسیستماتیک کمتر بوده و اثر محیط
اطالعاتی بر این روابط معنادار است.
طالبنیا و همکاران ( )8831در پژوهشی ارتباط
بین کیفیت اقالم تعهدی و ریسک غیرسیستماتیک را
بررسی نمودند .آنها با استفاده از معیار نوسان
غیرسیستماتیک دریافتند کیفیت اقالم تعهدی با
ریسک غیرسیستماتیک رابطه مستقیم و معنادار دارد.
چمبتانی و کامرانی موسوی ( )8831در پژوهشی
به بررسی تأثیر پیشبینی سود هر سهم توسط
مدیریت بر ریسک غیرسیستماتیک و ارزش شرکت
پرداختند .نتایج نشان داد اعتبار پیشبینی سود
مدیریت بر ارزش شرکت تأثیرگذار است؛ اما بر ریسک
غیرسیستماتیک تأثیری ندارد.
دستگیر و کیانی ( )8838در پژوهشی تأثیر
پیشبینی سود مدیریت را بر ریسک غیرسیستماتیک
و ارزش شرکت بررسی نموده و دریافتند پیشبینی
سود شرکت رابطه خطی معناداری با ریسک
غیرسیستماتیک داشته و مدیران میتوانند با ارائه
پیشبینیهای دقیق ریسک خود را کاهش دهند.
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زلفی و همکاران ( )8838در پژوهشی به بررسی
تأثیر پیشبینی سود از جانب مدیریت بر ریسک

فرضیه فرعی  :5-1بین خطای پیشبینی سود
عملیاتی مدیریت و نوسان غیرسیستماتیک شرکت

غیرسیستماتیک پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان
داد بین دقت و دفعات پیشبینی سود اعالمشده از
سوی مدیریت با ریسک غیرسیستماتیک شرکت
ارتباط معکوس و معنیداری وجود دارد.
مشایخی و فرهادی ( )8832تأثیر اندازه شرکت بر
رابطه کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام را
بررسی نموده و دریافتند در شرکتهای بزرگ رابطه
معکوس و معناداری بین کیفیت افشا و هزینه حقوق
صاحبان سرمایه وجود دارد؛ اما این رابطه برای
شرکتهای کوچک مشاهده نمیشود.
موسوی و همکاران ( ) 8831ارتباط خطاهای سود
پیشبینی شده مدیریت و ساختار حاکمیت شرکتی را
بررسی نموده و دریافتند بین این دو متغیر رابطه
مستقیم و معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر هرچه
ساختار مالکیت شرکت قویتر باشد ،پیشبینیهای
سود مدیریت دقیقتر است.

رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی  :6-1بین خطای پیشبینی فروش
مدیریت و نوسان غیرسیستماتیک شرکت رابطه
معنادار وجود دارد.
فرضیه اصلی  :2عدم تقارن اطالعاتی بر رابطه بین
خطای پیشبینی مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک
شرکت تأثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی  :1-2عدم تقارن اطالعاتی بر رابطه
بین خطای پیش بینی سود خالص مدیریت و
معکوس همزمانی قیمت سهام شرکت تأثیر
معنادار دارد.
فرضیه فرعی  :2-2عدم تقارن اطالعاتی بر رابطه
بین خطای پیش بینی سود عملیاتی مدیریت و
معکوس همزمانی قیمت سهام شرکت تأثیر
معنادار دارد.
فرضیه فرعی  :3-2عدم تقارن اطالعاتی بر رابطه
بین خطای پیشبینی فروش مدیریت و معکوس
همزمانی قیمت سهام شرکت تأثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی  :4-2عدم تقارن اطالعاتی بر رابطه
بین خطای پیش بینی سود خالص مدیریت و
نوسان غیرسیستماتیک شرکت تأثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی  :5-2عدم تقارن اطالعاتی بر رابطه
بین خطای پیش بینی سود عملیاتی مدیریت و
نوسان غیرسیستماتیک شرکت تأثیر معنادار دارد.
فرضیه فرعی  :6-2عدم تقارن اطالعاتی بر رابطـه
بین خطای پیش بینـی فـروش مـدیریت و نوسـان
غیرسیستماتیک شرکت تأثیر معنادار دارد.

 -4فرضیههای پژوهش
برای دستیابی به اهداف پژوهش 2 ،فرضیه اصلی و 82
فرضیه فرعی تدوینشدهاند:
فرضیه اصلی  :1بین خطای پیشبینی مدیریت و
ریسک غیرسیستماتیک شرکت رابطه معنادار وجود
دارد.
فرضیه فرعی  :1-1بین خطای پیشبینی سود
خالص مدیریت و معکوس همزمانی قیمت سهام
شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی  :2-1بین خطای پیشبینی سود
عملیاتی مدیریت و معکوس همزمانی قیمت سهام
شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی  :3-1بین خطای پیشبینی فروش
مدیریت و معکوس همزمانی قیمت سهام شرکت
رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی  :4-1بین خطای پیشبینی سود
خالص مدیریت و نوسان غیرسیستماتیک شرکت
رابطه معنادار وجود دارد.

 -5روششناسی پژوهش
این پژوهش به لحاظ ماهیت اجرا توصیفی-
همبستگی ،از حیث ماهیت دادهها پسرویدادی و با
توجه به استفاده سرمایهگذاران و سایر
تصمیمگیرندگان از نتایج آن ،کاربردی است .برای
دستیابی به ادبیات نظری به منابع کتابخانهای ازجمله
پایگاههای علمی ملی و بینالمللی مراجعه شده است.
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دادههای پژوهش نیز از صورتهای مالی شرکتها و
بانک اطالعاتی رهآورد نوین استخراج و با استفاده از

فرضیه اصلی  2و فرضیههای فرعی  8-2الی 5-2
با استفاده از رابطه ( )2آزمون میشوند.

نسخه شماره  1نرمافزار ایویوز مورد تجزیهوتحلیل
آماری قرار گرفت؛ بدینصورت که در ابتدا آمارهای
توصیفی صورت پذیرفت؛ سپس به کمک آزمونهای
مربوط به فروض کالسیک ،83نوع رگرسیون چند
متغیره ،حداقل مربعات معمولی 21تعیین گردید .در
ادامه با استفاده از آزمونهای چاو 28و هاسمن ،22روش

رابطه ()8

رابطه ()2

پانل 28با رویکرد اثرات ثابت 24برای برآورد مدل
انتخاب شد .جامعه آماری این پژوهش ،شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو
زمانی آن برای استخراج دادهها  8811تا  8836و
برای آزمون دادهها 8813 ،تا  8836است .برای
انتخاب نمونه آماری ،شرکتهایی که حائز برخی
شرایط مطابق با جدول ( )8نبودند از جامعه آماری
حذف شدند و تعداد  56شرکت ،برای انجام آزمونهای
آماری انتخاب شد.
جدول ( :)1جدول نمونهگیری
تعداد تعداد

شرح
کل شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تا پایان
سال 8836

511

شرکتهایی که در بازه زمانی سالهای  8811تا
 8836در عضویت بورس اوراق بهادار تهران 852
نبودهاند.

شرکتهایی که دادههای موردنیاز آنها در
دسترس نبوده است.
مجموع شرکتهای حذفشده
تعداد شرکتهای موردبررسی

876
23
()673
56

 -6مدل پژوهش
در این پژوهش فرضیه اصلی  8و فرضیههای
فرعی  8-8الی  5-8با استفاده از رابطه ( )8و
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غیرسیستماتیک است :AMFE .خطای پیشبینی
مدیریت که شامل خطای پیشبینی سود خالص،
خطای پیشبینی سود عملیاتی و خطای پیشبینی
فروش است :Size .اندازه شرکت؛  :Ieمحیط
اطالعاتی؛ :Lossزیان ده بودن شرکت؛  :Levاهرم مالی؛
 :ROAبازده داراییها؛  :Instدرصد مالکیت
سرمایهگذاران نهادی و  :Ageسابقه شرکت در بورس.
 -7تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

شرکتهایی که پایان سال مالی آنها  23اسفند
نیست یا در دوره آزمون سال مالی خود را تغییر 871
دادهاند.
83
شرکتهای بیمه ،بانکها و سرمایهگذاریها
شرکتهایی که کمتر از  821روز معامالتی
داشتهاند(نظری.)8831،

نمادها در این روابط به شرح زیر است:
 :IRریسک غیرسیستماتیک است که شامل متغیرهای
معکوس همزمانی قیمت سهام و نوسان

ریسک غیرسیستماتیک :در این پژوهش ،ریسک
غیرسیستماتیک متغیر وابسته است که مطابق با
پژوهش میترا ( ) 2185از دو معیار معکوس همزمانی
قیمت سهام و نوسان غیرسیستماتیک برای سنجش
ریسک غیرسیستماتیک استفاده میشود.
 )8معکوس همزمانی قیمت سهام :این متغیر تغییرات
بازده خاص شرکت را منعکس میسازد و از رابطه
( )8به دست میآید (فریرا و الئوکس 2117 ، 26و
لی 25و همکاران.)2181 ،
رابطه ()8
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ضریب تعیین برای توضیح تغییرات بازدههای
روزانه قیمت سهام است و از رابطه ( )1به دست

اولین پیشبینی مدیریت تقسیمبر جمع کل داراییها
در پایان سال مالی) ،خطای مدیریت در پیشبینی

قیمت روزانه سهام،
میآید .در این رابطه
میانگین موزون بازده روزانه صنعت و
شاخص روزانه بازار است.
رابطه ()1

سود عملیاتی (قدر مطلق تفاوت سود عملیاتی واقعی
با سود عملیاتی ارائهشده در اولین پیشبینی مدیریت
تقسیمبر جمع کل داراییها در پایان سال مالی) و
خطای مدیریت در پیشبینی فروش (قدر مطلق
تفاوت فروش واقعی با فروش ارائهشده در اولین
پیشبینی مدیریت تقسیمبر جمع کل داراییها در
پایان سال مالی) به دست میآید(کیتاگاوا و اوکادا
.)2185،
محیط اطالعاتی :برای سنجش محیط اطالعاتی ،از
معیار عدم تقارن اطالعاتی استفادهشده است (ستایش
و همکاران .)8831،با توجه به نقش تعدیلی محیط
اطالعاتی ،قبل از ورود به مدل ،ابتدا باید به یک متغیر
مجازی(دو ارزشی) تبدیل شود به این صورت که به
مقادیر باالتر از میانه کد یک و به مقادیر پایینتر از
میانه کد صفر تعلق گیرد (بنیمهد و همکاران،
 .)8836بر اساس یافتههای ویایرا و پینهو(،)2188
تقارن اطالعاتی همراه با نوسانات پایین قیمت سهام
است .بنابراین ابتدا انحراف معیار درصد تغییرات روزانه
قیمت سهام بهدستآمده و سپس به متغیر مجازی
تبدیلشده است .بر این اساس به مقادیر پایینتر از
میانه که نشاندهنده نوسانات پایین و تقارن اطالعاتی
است ،عدد یک و به مقادیر باالتر از میانه عدد صفر
تخصیص دادهشده است.
متغیرهای کنترلی :برای برازش مدل از متغیرهای
کنترلی زیر استفادهشده است:
 )8اهرم مالی :این معیار حاصل تقسیم جمع کل
بدهیها به جمع کل داراییها است .انتظار
میرود در شرکتی با اهرم مالی باال ،ریسک
غیرسیستماتیک بیشتر باشد (کیتاگاوا و
اوکادا.)2185 ،
 )2زیانده بودن شرکت :اگر شرکت زیان خالص
داشته باشد عدد  8و در غیر این صورت عدد
صفر به آن تعلق میگیرد .انتظار میرود در
شرکتهای زیانده ،ریسک غیرسیستماتیک
بیشتر باشد (کیتاگاوا و اوکادا.)2185 ،

 )2نوسان غیرسیستماتیک :ازلحاظ مفاهیم تئوریک
این ریسک برابر با انحراف معیار مقادیر بازدهی
اضافی مورد انتظار سرمایهگذاران در یک بازه
زمانی معین است که برای سنجش آن از مدل
مالکیل و زو

27

( )2115استفادهشده که فرض

کردهاند بازار از مدل  CAPMاستفاده میکند .بر
این اساس ریسک غیرسیستماتیک را انحراف معیار
پسماندهای رگرسیون در رابطه ( )6در نظر
گرفتهشده است:
رابطه ()6
)

(

 ،بازدهی سهام شرکت ، i
در این رابطه
بازدهی بازار،
 ،نرخ بازدهی بدون ریسک،
ضریب ریسک بازار برای سهام شرکت  iو
عبارت خطای رگرسیون سهام  iدر سال  tو روز d
است .در هرسال معادله فوق با استفاده از دادههای
روزانه تخمین زده میشود .سپس با استفاده از روش
آنگ 21و همکاران ( ،)2113ریسک غیرسیستماتیک از
ریسک
طریق رابطه ( )5به دست میآید که در آن
غیرسیستماتیک و  Tبرابر با تعداد روزهای معامالتی
در سال  tام است.
رابطه ()5
√

√

خطای پیشبینی مدیریت :متغیر مستقل پژوهش،
خطای پیش بینی مدیریت است که با استفاده از سه
معیار خطای مدیریت در پیشبینی سود خالص (قدر
مطلق تفاوت سود خالص با سود خالص ارائهشده در
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 )8اندازه شرکت :در این پژوهش با توجه به
تاریخی بودن ارقام داراییها از لگاریتم طبیعی

اطالعاتی کاسته و موجب کاهش نوسان
پذیری بازده سهام و ریسک شرکت میشوند

ارزش بازار سهام عادی برای سنجش اندازه
شرکت استفادهشده است؛ انتظار میرود
ریسک غیرسیستماتیک در شرکتهای
بزرگتر ،به دلیل وجود کارکردهای کنترلی
دقیق و ارتباط بیشتر با ذینفعان کمتر
باشد(زلفی و همکاران.)8838،
 )1بازده داراییها :این متغیر از نسبت سود
خالص تقسیمبر کل داراییهای شرکت
بهدستآمده و مطابق با مبانی نظری در
شرکتی با بازده دارایی باال ،ریسک کمتر
است(کیتاگاوا و اوکادا.)2185 ،
 )6درصد مالكیت سهامداران نهادی :درصد سهام
نگهداری شده توسط شرکتهای عمومی از کل
سرمایه است که این شرکتها شامل
شرکتهای بیمه ،موسسههای مالی ،بانکها،
شرکتهای دولتی و دیگر اجزای دولت هستند.
بررسیها نشان میدهد سرمایهگذاران نهادی
با پیادهسازی حاکمیت شرکتی ،از عدم تقارن

(فخاری و طاهری8813،؛ اسالمی بیدگلی و
مقیمی .)8832 ،بنابراین انتظار میرود این
معیار رابطه معکوسی با ریسک غیر
سیستماتیک داشته باشد.
 )5سابقه شرکت در بورس :سابقه شرکت بیانگر
سالهایی است که از زمان درج نام شرکت در
بورس اوراق بهادار تهران گذشته است .انتظار
میرود شرکتهایی باسابقه کمتر در مقایسه
با شرکتهای قدیمیتر با ریسک بیشتری
مواجه باشند(تفتیان و همکاران.)8836،
 -8یافتههای پژوهش
 -8-1نتایج آمار توصیفی
آمار توصیفی دربرگیرنده شاخصهای مرکزی و
پراکندگی ازجمله میانگین ،میانه  ،بیشینه ،کمینه و
انحراف استاندارد است که نتایج آن در جدول ( )2ارائه
شده است.

جدول ( :)2نتایج آمار توصیفی
نام متغیرها
خطای پیشبینی سود خالص
خطای پیشبینی سود عملیاتی
خطای پیشبینی فروش
عدم تقارن اطالعات
مالکیت نهادی
معکوس همزمانی قیمت سهام
زیان
لگاریتم ارزش بازار
بازده دارایی
لگاریتم طبیعی سن شرکت
نوسان غیرسیستماتیک

میانگین
8828.1
8612.1
5871.1
1171.1
1888.1
5883.2
8177.1
8126.88
8117.1
1787.8
8337.6

 -8-2نتایج آزمون اثرات ثابت و تصادفی

میانه
1738.1
1761.1
2588.1
1111.1
8188.1
1817.2
1111.1
8111.88
1376.1
33677.2
2111.6

29

ابتدا باید درستی ادغام دادهها را با استفاده از
آزمون چاو تشخیص داد .اگر سطح معناداری کمتر از
 1/16باشد ،دادهها پانل و در غیر این صورت،
یکپارچه 81هستند .سپس اثرات ثابت یا تصادفی بودن
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بیشینه
1688.1
2351.8
6611.3
1111.8
3111.1
5565.1
1111.8
8615.85
8811.1
5111.8
5578.7

کمینه
1153.1
1161.1
1853.1
11111.1
1811.1
5578.21111.1
2713.88
1536.17111.2
7861.8

انحراف استاندارد
8187.1
2211.1
2113.8
6111.1
2383.1
8773.8
8818.1
8138.8
1178.1
2113.1
1555.1

دادهها ،با استفاده از آزمون هاسمن مشخص میشود.
اگر سطح معناداری کمتر از  1/16باشد ،اثرات ثابت و
در غیر این صورت اثرات تصادفی هستند (افالطونی،
 .)8832نتایج مربوط به آزمون چاو و هاسمن در
جدول ( )8ارائهشده است.
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جدول ( :)3نتایج آزمون اثرات ثابت یا تصادفی ( آزمونهای چاو و هاسمن )
فرضیه
اصلی

فرضیه
اصلی اول

فرضیه
اصلی دوم

فرضیه فرعی
فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی چهارم
فرضیه فرعی پنجم
فرضیه فرعی ششم
فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی چهارم
فرضیه فرعی پنجم
فرضیه فرعی ششم

نتایج آزمون چاو
احتمال
آماره
1811.1
181615.8
1263.1
171131.8
1838.1
121111.8
1116.1
562858.8
1118.1
188387.2
1811.1
615511.8
1117.1
321871.8
1182.1
138618.2
1822.1
651658.8
1113.1
388122.8
1112.1
168883.2
1181.1
181658.8

 -8-3تجزیه و تحلیل نتایج
در این بخش از مقاله ،نتایج مربوط به آزمون
فرضیههای تحقیق ارائهشده است:
فرضیه اصلی اول :بین خطای پیشبینی مدیریت و
ریسک غیرسیستماتیک شرکت رابطه معنادار وجود
دارد.
فرضیه اصلی اول متشکل از شش فرضیه فرعی
است که نتایج تجزیهوتحلیل آنها در ادامه تشریح
میشود .فرضیه فرعی 8-8به بررسی رابطه بین خطای
پیشبینی سود خالص و معکوس همزمانی قیمت
سهام میپردازد .همانطور که در جدول ( )1مالحظه
میشود ،احتمال مربوط به آماره  Fنشاندهنده معنادار
بودن مدل در سطح اطمینان  33درصد است .میزان
ضریب تعیین تعدیلشده برابر با  1/82است؛ یعنی در
حدود  82درصد از تغییرات متغیر معکوس همزمانی
قیمت سهام توسط متغیرهای مستقل بیان میگردد.
مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  2221است بنابراین
مشکل خودهمبستگی بین باقیماندهها وجود ندارد.
بین متغیر خطای پیش بینی سود خالص و معکوس
همزمانی قیمت سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود
دارد .یعنی با افزایش خطای پیشبینی سود خالص،
معکوس همزمانی قیمت سهام افزایش مییابد .متغیر
کنترلی سن شرکت و مالکیت نهادی رابطه مثبت و
معناداری با معکوس همزمانی قیمت سهام دارند .

نتیجه
پانل
پانل
پانل
پانل
پانل
پانل
پانل
پانل
پانل
پانل
پانل
پانل

نتایج آزمون هاسمن
نتیجه
احتمال
آماره
اثرات ثابت
1116.1
28811.25
اثرات ثابت
1112.1
17271.27
اثرات ثابت
1112.1
1673.27
اثرات ثابت
1188.1
58371.28
اثرات ثابت
1118.1
15511.23
اثرات ثابت
1118.1
21267.23
اثرات ثابت
1118.1
81812.88
اثرات ثابت
1118.1
85767.88
اثرات ثابت
1118.1
62186.81
اثرات ثابت
1187.1
81316.21
اثرات ثابت
1111.1
83838.18
اثرات ثابت
1111.1
31713.86

مطابق با فرضیه فرعی  ،2-8بین خطای پیشبینی
سود عملیاتی و معکوس همزمانی قیمت سهام رابطه
معنادار وجود دارد .جدول ( )6نتایج آزمون رگرسیون
فرضیه فرعی 2-8را نشان میدهد؛ در حدود 88
درصد از تغییرات متغیر معکوس همزمانی قیمت سهام
توسط متغیرهای مستقل بیان میگردد .همچنین بین
متغیر خطای پیش بینی سود عملیاتی و معکوس
همزمانی قیمت سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود
دارد .متغیر کنترلی سن شرکت و مالکیت نهادی نیز
رابطه مستقیمی با معیار معکوس همزمانی قیمت
سهام دارند.
مطابق با فرضیه فرعی  ، 8-8بین خطای
پیشبینی فروش مدیریت و معکوس همزمانی قیمت
سهام رابطه معنادار وجود دارد .با توجه به جدول ()5
متغیر خطای پیشبینی فروش دارای احتمال بیشتر از
 1/8است؛ درنتیجه بین متغیر خطای پیشبینی
فروش و معکوس همزمانی قیمت سهام رابطه
معناداری وجود ندارد .متغیرهای مالکیت نهادی ،سن
شرکت ،اهرم مالی و بازده دارایی در مدل معنادار
هستند و ازآنجاییکه ضریب آنها در مدل مثبت است
نشان میدهد رابطه مستقیمی با معیار معکوس
همزمانی قیمت سهام دارند.
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جدول ( :)4نتایج فرضیه فرعی1-1
متغیر
عرض از مبدأ
خطای پیشبینی سود خالص
اندازه شرکت
بازده داراییها
اهرم مالی
سن شرکت
مالکیت نهادی
زیان ده بودن
احتمال اماره F
دوربین واتسون

ضریب برآوردی
81872.88265177.2
171351.8511172.8
151236.1
878176.6
527218.8
811886.1-

خطای استاندارد
862668.2
118286.1
387575.8
711217.8
886211.8
118171.8
582117.1
116388.1
188568.1
217181.2

احتمال
آماره t
1111.1
128177.11161.1
113118.2
1183.1
757161.18158.1
311111.1
5112.1
182711.1
1111.1
816817.6
1115.1
566118.2
7818.1
816815.1ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیلشده

سطح معناداری
%99
%99
%99
85862.1
82811.1

جدول ( :)5نتایج فرضیه فرعی2-1
متغیر

ضریب برآوردی

خطای استاندارد

آماره t

احتمال

سطح معناداری

عرض از مبدأ

83688.88-

158111.2

118111.5-

1111.1

-

خطای پیشبینی سود عملیاتی

131123.8

116718.1

2281857

1882.1

%36

اندازه شرکت

811112.1-

811871.1

331111.1-

8836.1

-

بازده داراییها

811177.2

771171.8

881818.8

8113.1

-

اهرم مالی

821813.1

118885.8

886881.1

7621.1

-

سن شرکت

111181.6

817128.8

711313.1

1111.1

%33

مالکیت نهادی

851116.8

118128.1

131721.2

1112.1

%33

زیان ده بودن

115318.1

123156.1

185161.1

3172.1

-

احتمال اماره F

113688.1

ضریب تعیین

863167.1

دوربین واتسون

285835.2

ضریب تعیین تعدیلشده

887851.1

جدول ( :)6نتایج فرضیه فرعی3-1
متغیر

ضریب برآوردی

خطای استاندارد

آماره t

احتمال

سطح معناداری

عرض از مبدأ

36263.86-

126588.2

516788.6-

1111.1

-

خطای پیشبینی فروش

186178.1-

887161.1

116731.1-

3586.1

-

اندازه شرکت

588286.8

318187.8

117781.1

8375.1

-

بازده داراییها

881818.8

123321.8

781116.8

1111.1

%31

اهرم مالی

157111.8

623283.1

185813.2

1162.1

%36

سن شرکت

11881.82

181362.8

855181.8

1113.1

%33

مالکیت نهادی

811711.8

111221.1

866725.2

1836.1

%36

زیان ده بودن

873828.1-

811278.1

337133.1-

8831.1

-

111

احتمال اماره F

111111.1

ضریب تعیین

85111.1

دوربین واتسون

218121.2

ضریب تعیین تعدیلشده

885578.1
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مطابق با فرضیه فرعی  ،1-8بین خطای پیشبینی
سود خالص مدیریت و نوسان غیرسیستماتیک رابطه

مشاهده میشود بین متغیر خطای پیشبینی سود
عملیاتی و نوسان غیرسیستماتیک رابطه مستقیم و

معنادار وجود دارد .با توجه به جدول ( ،)7بین متغیر
خطای پیشبینی سود خالص و نوسان غیر
سیستماتیک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
یعنی با افزایش خطای پیشبینی سود خالص ،ریسک
غیرسیستماتیک افزایش مییابد .متغیرهای اندازه
شرکت ،اهرم مالی ،زیان و بازده داراییها در مدل
معنادار است.
مطابق با فرضیه فرعی  ،6-8بین خطای پیشبینی
سود عملیاتی مدیریت و نوسان غیرسیستماتیک رابطه
معنادار وجود دارد .جدول ( )1نتایج آزمون رگرسیون
فرضیه فرعی 6-8را نشان میدهد؛ همانگونه که

معناداری وجود دارد .متغیرهای کنترلی سن شرکت و
زیان نیز در مدل معنادار هستند.
مطابق با فرضیه فرعی  :5-8بین خطای پیشبینی
فروش مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک رابطه
معنادار وجود دارد .جدول ( )3نتایج آزمون رگرسیون
فرضیه فرعی 5-8را نشان میدهد؛ همانطور که
مالحظه میشود بین متغیر خطای پیشبینی فروش
مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک وجود دارد.
متغیرهای کنترلی مالکیت نهادی و زیان نیز در مدل
معنادار هستند.

جدول (:)7نتایج فرضیه فرعی4-1
متغیر

ضریب برآوردی

خطای استاندارد

آماره t

احتمال

سطح معناداری

عرض از مبدأ

58828.81

636513.8

561267.5

1111.1

-

خطای پیشبینی سود خالص

337131.8

151581.8

153215.8

1521.1

%31

اندازه شرکت
بازده داراییها

511781.1113511.2

881818.1
861817.8

112361.6181816.8

1111.1
1786.1

%33
%31

اهرم مالی

116782.1

813371.1

851551.2

1888.1

%36

سن شرکت

356811.1

571818.1

111865.8

8688.1

-

مالکیت نهادی

288532.1

131853.1

653687.2

1811.1

%36

زیان ده بودن

155781.1-

271811.1

577175.8-

1311.1

%31

احتمال اماره F

111185.1

ضریب تعیین

813357.1

دوربین واتسون

117711.2

ضریب تعیین تعدیلشده

818786.1

جدول ( :)8نتایج فرضیه فرعی5-1
متغیر

ضریب برآوردی

خطای استاندارد

آماره t

احتمال

سطح معناداری

عرض از مبدأ

115582.1

876257.2

111621.1

1118.1

-

خطای پیشبینی سود عملیاتی
اندازه شرکت

818171.2
111162.1-

167526.8
821816.1

311152.8
613188.5-

1111.1
1111.1

%36
%33

بازده داراییها

387251.8

672266.8

283185.8

2211.1

-

اهرم مالی

812383.8

161151.1

238836.8

8311.1

-

سن شرکت

873573.2

111122.1

631717.2

1818.1

%36

مالکیت نهادی

168883.1

513171.1

881178.8

8386.1

-

زیان ده بودن

353226.1-

858118.1

511123.2-

1171.1

%33

احتمال اماره F

111188.1

ضریب تعیین

853238.1

دوربین واتسون

285835.2

ضریب تعیین تعدیلشده

881118.1
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جدول ( :)9نتایج فرضیه فرعی6-1
متغیر
عرض از مبدأ
خطای پیشبینی فروش
اندازه شرکت
بازده داراییها
اهرم مالی
سن شرکت
مالکیت نهادی
زیان ده بودن
احتمال اماره F
دوربین واتسون

ضریب برآوردی
183583.3
687182.1
586131.1685115.1
112821.8
111817.8
287138.8
511531.1-

احتمال
آماره t
خطای استاندارد
1118.1
372818.8
172127.2
1285.1
215381.2
225213.1
1111.1
517853.8875165.1
5888.1
118868.1
886713.8
8117.1
811721.8
716228.1
8377.1
238188.8
775111.1
1151.1
711161.2
118782.1
1111.1 561117.8876887.1
ضریب تعیین
121287.1
ضریب تعیین تعدیلشده
211113.2

سطح معناداری
%95
%99
%99
%99
881822.1
826713.1

فرضیه اصلی  :2محیط اطالعاتی بر رابطه بین خطای
پیشبینی مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک شرکت
معنادار است.
فرضیه اصلی دوم متشکل از شش فرضیه فرعی
است که نتایج تجزیهوتحلیل این شش فرضیه فرعی

سن شرکت ،مالکیت نهادی و اهرم مالی در مدل
معنادار است.
مطابق با فرضیه فرعی  ،8-2محیط اطالعاتی بر
رابطه بین خطای پیش بینی فروش مدیریت و معیار
معکوس همزمانی قیمت سهام تأثیر معنادار دارد.

در ادامه تشریح میشود .مطابق با فرضیه فرعی ،8-2
عدم تقارن اطالعاتی بر رابطه بین خطای پیشبینی
سود خالص و معکوس همزمانی قیمت سهام تأثیر
معنادار دارد .جدول ( )81نتایج آزمون رگرسیون
فرضیه فرعی 8-2را نشان میدهد .همانگونه که
مالحظه میشود با افزایش خطای پیشبینی سود
خالص مدیریت ،معکوس همزمانی قیمت سهام افزایش
مییابد .متغیر محیط اطالعاتی در مدل معنادار نیست
و اثر متقابل محیط اطالعاتی و خطای پیشبینی سود
خالص مدیریت معکوس و معنادار است .متغیرهای
کنترلی سن شرکت ،مالکیت نهادی در مدل مستقیم و
معنادار هستند.
مطابق با فرضیه فرعی  ،2-2محیط اطالعاتی بر
رابطه بین خطای پیشبینی سود عملیاتی مدیریت و
معکوس همزمانی قیمت سهام تأثیر معنادار دارد.
براساس جدول ( )88با افزایش خطای پیشبینی
فروش مدیریت ،معکوس همزمانی قیمت سهام افزایش
مییابد .متغیر محیط اطالعاتی در مدل معنادار نیست
و اثر متقابل محیط اطالعاتی و خطای پیشبینی سود
عملیاتی مدیریت منفی و معنادار است .متغیر کنترلی

براساس جدول ( ،)82بین متغیر خطای پیشبینی
فروش مدیریت و معکوس همزمانی قیمت سهام
رابطه مستقیمی وجود دارد .متغیر محیط اطالعاتی در
مدل منفی و معنادار است و اثر متقابل محیط
اطالعاتی و خطای پیشبینی فروش مدیریت نیز
معکوس و معنادار است .متغیرهای سن شرکت و
مالکیت نهادی در رابطه مستقیم و معناداری با معیار
معکوس همزمانی قیمت سهام دارند.
مطابق با فرضیه فرعی  ،1-2محیط اطالعاتی بر
رابطه بین خطای پیشبینی سود خالص مدیریت و
نوسان غیرسیستماتیک تأثیر معنادار دارد .همانطور
که در جدول ( )88مالحظه میشود بین متغیر خطای
پیشبینی سود خالص و نوسان غیرسیستماتیک رابطه
مستقیم و معناداری وجود دارد .یعنی با افزایش
خطای پیشبینی سود خالص ،ریسک غیرسیستماتیک
افزایش مییابد .متغیر محیط اطالعاتی در مدل
معنادار نیست و اثر متقابل محیط اطالعاتی و خطای
پیشبینی سود خالص منفی و معنادار است.
متغیرهای کنترلی سن شرکت ،مالکیت نهادی و اندازه
شرکت در مدل مثبت و معنادار هستند و متغیرهای
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زیان و بازده داراییها رابطه منفی و معنادار با متغیر
نوسان غیرسیستماتیک دارند.

نیست .متغیرهای سن شرکت ،مالکیت نهادی ،زیان و
اندازه شرکت در مدل معنادار است.

مطابق با فرضیه فرعی  ،6-2محیط اطالعاتی بر
رابطه بین خطای پیشبینی سود عملیاتی مدیریت و
نوسان غیرسیستماتیک تأثیر معنادار دارد .همانگونه
که جدول شماره  88نشان میدهد ،متغیر خطای
پیشبینی سود عملیاتی رابطه معناداری با نوسان
غیرسیستماتیک ندارد؛ بنابراین فرضیه فرعی 6-2رد
میشود .متغیر محیط اطالعاتی در مدل منفی و
معنادار است و اثر متقابل عدم تقارن اطالعاتی و
خطای پیشبینی سود عملیاتی در مدل معنادار

مطابق با فرضیه فرعی  ،5-2محیط اطالعاتی بر
رابطه بین خطای پیشبینی فروش مدیریت و نوسان
غیرسیس تماتیک تأثیر معنادار دارد .باتوجه به جدول
( ،)86بین متغیر خطای پیشبینی فروش و ریسک
غیرسیستماتیک رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد.
اثر متقابل محیط اطالعاتی و خطای پیشبینی فروش
معکوس و معنادار است .بنابراین فرضیه فرعی 5-2
پذیرش میشود .متغیرهای سن شرکت ،مالکیت
نهادی ،زیان و اندازه شرکت در مدل معنادار هستند.

جدول ( :)11نتایج فرضیه فرعی1-2
ضریب

خطای

برآوردی

استاندارد

عرض از مبدأ

18171.86-

351817.1

31112.86-

خطای پیشبینی سود خالص

171116.1

731157.1

523268.6

1111.1

محیط اطالعاتی

816315.1

821188.1

168315.1

8318.1

-

خطای پیشبینی سود خالص* محیط اطالعاتی

611273.1-

232883.8

617272.8-

1116.1

%99

اندازه شرکت

165122.1

111785.1

533125.1

1166.1

-

بازده داراییها

118217.1-

538311.8

111751.1-

3331.1

-

اهرم مالی

111261.1

551166.1

587755.1

6876.1

-

سن شرکت

87578.81

861836.8

82885.82

1111.1

%99

مالکیت نهادی

871128.2

511611.1

135828.8

1118.1

%99

زیان ده بودن

161177.1-

155681.1

318673.1-

8257.1

-

متغیر

آماره t

احتمال

سطح معناداری

1111.1

%99

احتمال اماره F

111111.1

ضریب تعیین

221182.1

دوربین واتسون

811157.2

ضریب تعیین تعدیلشده

213122.1

جدول ( :)11نتایج فرضیه فرعی2-2
خطای

آماره t

احتمال

سطح معناداری

متغیر

ضریب برآوردی

176181.7-

1111.1

-

عرض از مبدأ

65582.28-

332612.2

1888.1

%95

خطای پیشبینی سود عملیاتی

883111.8

521617.1

863161.2

-

محیط اطالعاتی

187516.1

831628.1

132582.1

3251.1

خطای پیشبینی سود عملیاتی* محیط اطالعاتی

781131.2-

855571.8

828253.2-

1228.1

%95

اندازه شرکت

881388.1-

821618.1

315121.1-

8251.1

-

بازده داراییها

861181.1

586561.8

287817.1

1216.1

-

اهرم مالی

671885.2-

515158.1

311878.8-

1118.1

%99

سن شرکت

53851.26

188511.8

151381.1

1111.1

%99

استاندارد
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خطای

متغیر

ضریب برآوردی

مالکیت نهادی

611116.8

631161.1

زیان ده بودن

186121.1-

838632.1

131118.1-

)Ar( 8

837271.1-

163118.1

818281.8-

استاندارد

آماره t

احتمال

سطح معناداری

571751.2

1117.1

%99

3216.1

-

1182.1

-

احتمال اماره F

111111.1

ضریب تعیین

881628.1

دوربین واتسون

116138.2

ضریب تعیین تعدیلشده

211716.1

جدول ( :)12نتایج فرضیه فرعی3-2
خطای

متغیر

ضریب برآوردی

عرض از مبدأ

18181.81-

713315.8

خطای پیشبینی فروش

175177.1

886672.1

688581.8

محیط اطالعاتی

288661.1-

813351.1

328711.8-

1667.1

خطای پیشبینی فروش* محیط اطالعاتی

132811.1-

213215.1

862886.2-

1835.1

%36

اندازه شرکت

161153.1-

828585.1

177112.1-

5886.1

-

بازده داراییها

161116.8

518111.8

311188.1

8555.1

-

اهرم مالی

316631.1

335211.1

313815.1

8285.1

-

سن شرکت

78551.81

881126.2

811716.5

1111.1

%33

مالکیت نهادی

711125.8

663132.1

112822.8

1125.1

%33

زیان ده بودن

888865.1-

821177.1

116312.1-

5162.1

-

استاندارد

آماره t

احتمال

سطح معناداری

211121.1-

1111.1

-

1116.1

%33
%31

احتمال اماره F

111111.1

ضریب تعیین

858511.1

دوربین واتسون

111831.2

ضریب تعیین تعدیلشده

823318.1

جدول ( :)13نتایج فرضیه فرعی4-2
خطای

متغیر

ضریب برآوردی

عرض از مبدأ

755588.5

751555.8

خطای پیشبینی سود خالص

781588.2

221687.8

222578.2

محیط اطالعاتی

121218.1

857832.1

851578.1

خطای پیشبینی سود خالص* محیط اطالعاتی

281521.5-

538576.8

516172.8-

1118.1

اندازه شرکت

771611.1-

286758.1

251137.8-

1188.1

%33

بازده داراییها

618825.1

111235.1

631315.1

6611.1

-

اهرم مالی

813822.1

281672.8

131818.1

3218.1

-

سن شرکت

533111.2

112831.8

128118.8

1711.1

%31

مالکیت نهادی

117716.8

188726.1

881887.2

1211.1

%36

زیان ده بودن

171716.1-

271186.1

778111.8-

1711.1

%31

111

استاندارد

آماره t

احتمال

سطح معناداری

736131.8

1718.1

-

1276.1

%36

1558.1

%33

احتمال اماره F

111111.1

ضریب تعیین

221868.1

دوربین واتسون

112811.2

ضریب تعیین تعدیلشده

282272.1
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جدول ( :)14نتایج فرضیه فرعی5-2
متغیر

ضریب برآوردی

عرض از مبدأ

76361.8

خطای

آماره t

احتمال

سطح معناداری

126151.8

581868.2

1131.1

-

استاندارد

خطای پیشبینی سود عملیاتی

1681.1-

281168.8

878211.1-

7131.1

-

محیط اطالعاتی

23112.1-

886368.1

831188.2-

1232.1

%36

خطای پیشبینی سود عملیاتی* محیط اطالعاتی

561817.8

111381.8

818571.8

2661.1

-

اندازه شرکت

12225.1-

883176.1

112865.5-

1111.1

%33

بازده داراییها

236617.8

351651.1

818813.8

8111.1

-

اهرم مالی

218158.1

582578.1

818568.1

7182.1

-

سن شرکت

18113.81

128126.2

851513.6

1111.1

%33

مالکیت نهادی

123226.8

177621.1

866887.2

1821.1

%36

زیان ده بودن

12731.1-

215517.1

786131.8-

1118.1

%31

احتمال اماره F

111111.1

ضریب تعیین

268311.1

دوربین واتسون

232111.2

ضریب تعیین تعدیلشده

218118.1

جدول ( :)15نتایج فرضیه فرعی6-2
متغیر

ضریب برآوردی

خطای استاندارد

آماره t

احتمال

سطح معناداری

عرض از مبدأ

737115.1

862128.1

128652.2

1111.1

-

خطای پیشبینی فروش

111555.1

121821.1

167161.2

1182.1

%36

محیط اطالعاتی
خطای پیشبینی فروش* محیط اطالعاتی

826881.1728816.1-

218261.1
811217.1

681821.1136818.2-

5177.1
1877.1

%36

اندازه شرکت

115857.1-

231137.1

113115.8-

1181.1

%33

بازده داراییها

218171.8

182385.8

181215.1

1188.1

-

اهرم مالی

115251.1

188117.1

353761.1

8885.1

-

سن شرکت

618633.2

873351.8

182115.8

1787.1

%31

مالکیت نهادی

835768.8

115588.1

163852.2

1813.1

%36

زیان ده بودن

718562.1-

211858.1

186178.8-

1121.1

%33

احتمال اماره F

111111.1

ضریب تعیین

285663.1

دوربین واتسون

885877.2

ضریب تعیین تعدیلشده

835161.1

 -8نتیجهگیری و بحث
هدف کلـی ایـن پـژوهش بررسـی رابطـه خطـای
پیشبینی مدیریت با ریسک غیرسیسـتماتیک و تـأثیر
محیط اطالعاتی بر این رابطه اسـت کـه از متغیرهـای
خطــای مــدیریت در پــیشبینــی ســودخالص ،ســود
عملیاتی و فروش به عنوان مؤلفه های خطای پیشبینی
مـدیریت ،معکــوس همزمــانی قیمـت ســهام و نوســان
غیرسیسـتماتیک بعنـوان معیــار انـدازهگیـری ریســک

غیرسیستماتیک استفاده شده و عدم تقـارن اطالعـاتی
بعنوان معیار سنجش محیط اطالعاتی شرکت است .در
این پژوهش دو فرضیه اصلی آزمون شده است .فرضیه
اصلی اول در قالب  5فرضیه فرعی رابطه بـین خطـای
پیش بینی مدیریت و ریسک غیرسیستماتیک شرکت و
فرضیه اصلی دوم با استفاده از  5فرضیه فرعـی ،تـاثیر
محیط اطالعاتی شـرکت را بـر روابـط مـذکور بررسـی
مــینمایــد .در خصــوص فرضــیه اصــلی اول ،نتــایج
آزمونهای تمامی فرضیههای فرعی بهجز فرضیه فرعی
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سوم ،نشان از رابطـه مسـتقیم و معنـادار بـین خطـای
پیش بینی مدیریت و ریسک غیرسیسـتماتیک شـرکت

ف روشندگان سهام خـود ،بـا آگـاهی  ،بـا اسـتفاده از
گزارش تفسیری مـدیریت ،عملکردهـای موجـود را

دارد و فرضیه اصلی اول تایید میشود .بر اساس مبانی
نظـری نیــز ،افشـای مناســب اطالعـات مــالی ازجملــه
پــیشبینــیهــای بــهموقــع و دقیــق ،موجــب افــزایش
نقدشوندگی سهام و کاهش ریسک شـرکت مـیشـود.
بنابراین افزایش در خطای پیش بینی مدیریت منجر به
افزایش در ریسک غیرسیستماتیک شرکت خواهد شد.
نتــایج حاصــل از فرضــیه اصــلی اول بــا پــژوهشهــای
راجگوپــال و ونکاتاجــاالم ( ،)2188کیتاگــاوا و اوکــادا
( ،)2185دستگیر و کیانی ( )8838و زلفی و همکـاران
( )8838همخوانی دارد .بـهطـورکلی مـیتـوان نتیجـه
گرفت هرچه خطای مدیریت در پیشبینی سودخالص،
ســود عملیـــاتی و فـــروش بیشــتر باشـــد ،ریســـک
غیرسیستماتیک بیشـتر اسـت .در فرضـیه اصـلی دوم
تأثیر محیط اطالعاتی بر روابـط مـذکور ،آزمـون شـده
است .نتایج بررسی تمامی فرضـیه هـای فرعـی بـهجـز
فرضیه فرعی پنجم ،حـاکی از ایـن مطلـب اسـت کـه
هرچه محیط اطالعاتی قویتـر باشـد ،رابطـه مسـتقیم
میان خطای مدیریت در پیشبینی سود خـالص ،سـود
عملیاتی و فروش ضعیفتر است و فرضـیههـای اصـلی
دوم تائید میشود .بر اساس تئوری عالمـتدهـی نیـز،
شرکت ها برای گزارش عملکرد بهتـر خـود نسـبت بـه
رقبا ،اقـدام بـه افـزایش افشـای اطالعـات حسـابداری
مــینماینــد کــه موجــب تقویــت محــیط اطالعــاتی و
درنتیجه کاهش ریسک شـرکت مـیشـود .ایـن نتـایج
منطبـق بـر پـژوهشهـای کیتاگـاوا و اوکـادا (،)2185
روبین و وو ( )2186است .بر این اساس کیفیت بـاالی
محیط اطالعاتی ،ریسـک غیرسیسـتماتیک شـرکت را
کاهش میدهد؛ بهگونهای کـه شـدت رابطـه مسـتقیم
بـــین خطـــای پـــیشبینـــی مـــدیریت و ریســـک
غیرسیستماتیک در شرکت هایی بـا محـیط اطالعـاتی
متقارن تـر کمتـر اسـت .بنـابراین بـا توجـه بـه وجـود
مشکالتی که در مورد پیشبینی هـای مـدیریت وجـود
دارد ،به نظر میرسد اقدام سازمان بورس اوراق بهـادار
در خصوص حذف این پیشبینیها مؤثر بوده؛ زیـرا بـا
حذف ایـن پـیشبینـی هـا ضـرورت دارد خریـداران و

تحلیــل نمــوده و پــیش بینــی هــای الزم را در نظــر
بگیرند .این اقـدام در بلند مـدت باعـث هوشـمندتر
شــدن بــازیگران بــازار خواهــد شــد؛ بــه عبــارتی
درصورتی که گزارش های تفسیری مدیریت جزئیـات
بیشــتری را در برداشــته باشــد منجــر بــه افــزایش
شفافیت در بورس اوراق بهادار می شود ،در غیر ایـن
صورت ،این امر باعث کاهش شفافیت بـازار شـده و
عملکرد بازار را تحت الشعاع قرار می دهـد؛ بنـابراین
اقــدام ســـازمان بـــورس اوراق بهـــادار در اصـــالح
دستورالعمل افشای اطالعات شـرکت هـای پذیرفتـه
شده در بورس و فرابورس و تعریف گزارش تفسیری
مدیریت از اهمیت زیادی برخوردار است .با توجه به
یافته های پژوهش به متولیـان بـازار سـرمایه پیشـنهاد
میشود سازوکارهای افشـای بهتـر اطالعـات را فـراهم
آورده تا سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان بتوانند
از اطالعات بنیادین و خاص شرکتها بهرهمنـد شـوند.
این امر موجب بهبـود محـیط اطالعـاتی شـرکتهـا و
کــاهش ریســک غیرسیســتماتیک آنهــا مــیشــود.
همچنین با درنظر گـرفتن پـایین بـودن سـهام شـناور
بسیاری از شرکت هـا در بـورس اوراق بهـادار تهـران و
ضــعیف بــودن شــبکه تحلیــل در کشــور  ،تعــداد
تحلیــلهــای عمیــق در بــازار ســرمایه بــرای ســهام
شرکتهای کوچک پایین است؛ برای حـل ایـن مشـکل
نیاز است سـازمان بـورس و اوراق بهـادار دسـتورالعمل
حــذف پــیشبینــی ســود را کنتــرل نمــوده و ریســک
احتمالی آن را بـر روی شـرکتهـای کوچـک کـاهش
دهــد؛ یــا تــأثیر ایــن دســتورالعمل را ،ابتــدا روی
شرکت های بـزرگ بررسـی و الزامـات موردنیـاز بـرای
افشای اطالعات شرکت ها را مشخص کرده و سپس آن
را برای شرکتهای کوچک اجرا نمایـد .از طرفـی نظـر
به وجود برخی مبانی نظری مبنی بر رابطه متقابل بین
افشا و ریسـک شـرکت ،بـه پژوهشـگران آتـی توصـیه
میشود بـه بررسـی ایـن روابـط در دسـتگاه معـادالت
همزمان بپردازند .از سوی دیگر بررسی ایـن روابـط بـا
تفکیک شرکتها ازنظر نوع صنعت و با در نظر گـرفتن
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سایر معیارهای محیط اطالعاتی ازجمله پوشش خبری
شــرکتهــا و همچنــین ســایر معیارهــای ریســک

تهران با استفاده از سیستم معادالت همزمان (
ارائه مدلی جامع جهت اندازهگیری سطح افشا).

غیرسیستماتیک شرکت ،می تواند از پیشـنهادها بـرای
پژوهشهای آتی باشد
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