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چكيده
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین انعطافپذیری حسابداری با خوشبینی مدیران در پیشبینی سود بر اساس
تئوری اختیارات مدیران میباشد .نمونه آماری تحقیق ،شامل  921شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  9831تا  9811است .نتایج تحقیق نشان میدهد ،بین میزان انعطافپذیری
حسابداری با رشد پیشبینی و خطای پیشبینی سود توسط مدیریت رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد .به -
طوریکه شرکتهای با انعطافپذیری حسابداری باال پیشبینی خوشبیانهتری نسبت به شرکتهای با انعطافپذیری
حسابداری پایین داشتهاند .همچنین شرکتهای با انعطافپذیری حسابداری باالتر از طریق دستکاری سود توانسته-
اند سود خالص را به باالتر از سود پیشبینی برسانند و خطای پیشبینی سود آنها مثبت میباشد ،اما شرکتهای با
انعطافپذیری حسابداری پایین به دلیل اثر تجمعی مدیریت اقالم تعهدی گذشته با محدودیت در دستکاری سود
دوره جاری و دورههای آتی مواجه شده ،لذا خطای پیشبینی سود آنها منفی میباشد .با توجه به نتایج تحقیق به
سرمایهگذاران و تحلیلگران پیشنهاد میگردد در هنگام استفاده از پیشبینیهای مدیران به خوشبینی فرصتطلبانه
مدیران در پیشبینی سود دقت و توجه کافی داشته باشند.
واژههای کليدی :انعطافپذیری حسابداری ،اختیارات مدیران ،خالص دارایی عملیاتی غیرعادی ،خوشبینی مدیران.

 -9دانشجوی دوره دکتری حسابداری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
 -2دانشیار گروه حسابداری ،واحد کرج ،دانشگاه آزاد اسالمی  ،کرج ،ایران.
 -8دانشیار گروه حسابداری ،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
یکی از ابزارهای تعامل مدیران شرکتها با بازار،
ارائه اطالعاتی در مورد پیشبینی سود شرکت است که
بدین وسیله شرکتها میتوانند رفتار بازار را تحت
تاثیر قرار دهند .سود پیشبینی شده توسط مدیریت،
منعکس کنندهی پیشبینی مدیریت دربارهی چشم-
انداز آتی واحد تجاری است که میتواند قیمت سهام،
نقدینگی بازار سهام و پیشبینی تحلیلگران را تحت
تأثیر قرار دهد .مطالعات زیادی نشان دادهاند که
مدیران تمایل دارند سودی که شرکت در پایان دوره
گزارش میکند حداقل به اندازه پیشبینیهایی باشد
که پیش از این از سوی مدیریت یا تحلیل گران مالی
مطرح شده بود (کیم 9و همکاران  ،2192دویل 2و
4
همکاران  ،2198هو 8و همکاران  2192و گانی
.)2191
اصول پذیرفته شده حسابداری در برخی از روشها
انعطافپذیری زیادی دارد که بطور بالقوه باعث می-
شود مدیران برآوردهای حسابداری را مبتنی بر
قضاوتهای شخصی خود انجام دهند .انگیزه مدیران
در استفاده از اقالم تعهدی اختیاری را میتوان با
استفاده از دو فرضیه خوشبینی مدیریت یا فرصت-
طلبی مدیریتی بیان کرد(چوی .)2192،1از آنجاییکه
پیشبینی سود و ایجاد اقالم تعهدی هر دو از باورهای
ذهنی مدیریت تاثیر میگیرد ،خطای مستتردر ارزیابی
دورنمای تجاری ،احتماال در پیشبینی سود مدیریت و
اقالم تعهدی آشکار میشود .انگیزهها و فرصتهای
مدیران به منظور مدیریت سود ناشی از انعطافپذیری
رویههای اختیاری حسابداری ،به مدیران امکان
میدهد که رویههای حسابداری را به منظور رسیدن
به آستانههای سود ،انتخاب کنند .استفاده از مدیریت
سود باعث میشود هم خالص دارایی عملیاتی دوره و
هم سود دوره متاثر شود .بنابراین اگر مدیران در هر
دوره بر پایه خوشبینی و قضاوت خود مدیریت سود را
انجام دهند و قادر نباشند تاثیر دورههای گذشته را در
این دوره تعدیل کنند ،امکان دارد باعث شود به جایی
برسند که به علت ماهیت بازگشتی اقالم تعهدی دیگر
قادر نباشند سود شرکت و وضعیت آن را در حد قابل
2

قبول نگه دارند .در نتیجه ،مدیریت افزاینده سود
نمیتواند پایدار باشد .سطح خالص دارایی عملیاتی به
عنوان یک معیار اندازهگیری از عملکرد عملیات جاری
و گذشته استفاده میگردد.و منعکس کننده اثرات
تجمعی انتخاب های حسابداری در گذشته میباشد.
انعطاف پذیری حسابداری می تواند یک عامل بالقوه
برای کیفیت پایین صورتهای مالی باشد ،طبق نظر
روجن )2112( 2سه عامل بالقوه برای کیفیت پایین
صورتهای مالی وجود دارد -9 .قوانین حسابداری باعث
چالش و اختالل در صورتهای مالی می شوند ،زیرا آنها
اغلب برای محدود کردن اختیار مدیریت ،بدون کاهش
محتوای اطالعاتی اطالعات حسابداری دارای مشکل
می باشند-2 .یکی دیگر از عامل چالشبرانگیز در
اطالعات حسابداری ناشی از خطای پیشبینیها می-
باشد ،زیرا مدیریت نمیتواند نتایج آتی معامالت فعلی
را به دقت پیشبینی نماید-8 .سومین عامل اختالل و
تعصب در اطالعات حسابداری ناشی از استفاده مدیران
از انعطافپذیری حسابداری مالی میباشد که توسط
استراتژی سود شرکت و مدیریت سود بازتاب میشود.
انعطاف پذیری در استانداردهای حسابداری فرصتی
برای مدیریت سود را به طور قانونی ،تهاجمی و سپس
1
تقلب در اختیار مدیران قرار داده است .آجکوه
( )2191ایده ای را مطرح میکند که تقلب ،ناشی از
شیب لغزنده مدیریت سود میباشد که در آن شرکت-
ها ابتدا سود را به طور قانونی (بدون زیرپا گذاشتن
اصول و موازین و استانداردهای حسابداری) برای
رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده مدیریت می-
کنند و سپس به شدت تالش میکنند تا نتایج مورد
نظر را به دست آورند؛ اگر نتایج دلخواه هنوز به دست
نیامده باشد ،تنها گزینهی موجود تحریف عمدی از
طریق جعل اسناد میباشد .گرچه انعطاف پذیری در
حسابداری مطلوب است؛ اما مدیران باید توجه داشته
باشند که شیب مدیریت سود میتواند به اندازه کافی
لغزنده باشد تا منجر به تقلب شود.
با توجه به نقش و اهمیت این موضوع و فقدان
پژوهش کافی ،در این تحقیق به بررسی ارتباط بین
انعطافپذیری حسابداری ،خوشبینی مدیران می-
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پردازیم .تاکنون به صورت تجربی مطالعهای درباره
رابطه بین انعطافپذیری حسابداری وخوشبینی
مدیران انجام نشده است .بلکه در مطالعات گذشته به
بررسی عوامل موثر بر میزان خوش بین بودن مدیریت
از جمله اندازه شرکت ،عملکرد گذشته شرکت ،ساختار
مالکیت و ...پرداخته شده است .اما به موضوع خوش-
بینی مدیریتی از منظر فرصت طلبی مدیران و نقش
انعطافپذیری حسابداری در رفتار فرصتطلبانه
مدیران برای بهتر نشان دادن دقت پیشبینیها کمتر
توجه شده است .لذا در این پژوهش محققان در صدد
آن هستند تا بررسی نمایند خوشبینی مدیران تا چه
میزان میتواند به دلیل انعطافپذیری حسابداری و
تاثیر اختیارات مدیران بر استراتژی سود حسابداری
باشد .هدف این تحقیق آن است که نخست رابطه بین
انعطافپذیری حسابداری ،خوشبینی مدیران را
مطالعه کند .هدف دوم این پژوهش نیز آن است تا
سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان ،تحلیل گران مالی و
سایر استفاده کنندگان اطالعات را از اثر مذکور ،آگاه
نماید .انتظار میرود نتایج این پژوهش بتواند دستاورد
و ارزش افزوده علمی به شرح زیر داشته باشد .اول
اینکه نتایج تحقیق میتواند موجب گسترش مبانی
نظری پژوهشهای گذشته در ارتباط با انعطافپذیری
حسابداری و خوشبینی مدیران شود .دوم این که
شواهد پژوهش نشان خواهد دادکه چگونه اختیارات
مدیران بر استراتژی سود حسابداری ناشی از انعطاف-
پذیری حسابداری میتواند بر خوشبینی فرصتطلبانه
مدیران تاثیرگذار باشد .این موضوع به عنوان یک
دستاورد علمی میتواند اطالعات سودمندی را در
اختیار قانون گذاران حوزه بازار سرمایه و همچنین
تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری و استفاده-
کنندگان از اطالعات حسابداری قرار دهد .سوم این که
نتایج پژوهش میتواند ایدههای جدیدی برای انجام
پژوهشهای جدید در حوزه حسابداری ،پیشنهاد نماید.

 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
 -1-2تئوری اختيارات مدیران
استانداردهای پذیرفته شده حسابداری در
کشورهای مختلف به مدیران اجازه میدهد که طیف
وسیعی از اختیارات را در انتخاب روش های مختلف
حسابداری ،برای محاسبه سود در اختیار داشته باشند.
البته ممکن است مدیران از تمام این اختیارات برای
تحقق اهداف شرکت استفاده نکنند .اختیارات مدیران
در مقاالت بر اساس دو رویکرد توصیف شده است:
 )9رویکرد رفتاری؛
 )2رویکرد اقتصادی( .پاپاناستا سوپولوس و
توماکوس)2191 ،1
بر اساس رویکرد رفتاری که توسط همبریک و
فینکلستین )9131(91ارائه گردید ،اختیارات مدیران
به آزادی عمل موجود برای مدیران شرکت جهت
دستیابی به اهداف سازمان اشاره دارد .مطابق با
رویکرد اقتصادی که توسط ویلیامسون )9128(99ارائه
شده است اختیارات مدیران به میزان آزادی در
دسترس مدیران شرکت برای رسیدن به اهداف
شخصی اشاره میکند .شن و چو )2111( 92دو رویکرد
را با هم تطبیق داده و استدالل میکند که این دو
رویکرد همانند دو محور عمود بر هم هستند به
طوریکه رویکرد اقتصادی در امتداد یک محور با آزادی
اهداف و رویکرد رفتاری در امتداد محور با آزادی عمل
قرار دارد .شن و چو ( )2111بحث میکنند که آزادی
اهداف نشان د هنده فشارهایی که مدیران در عملکرد
با آن مواجه می شوند .در حالیکه آزادی عمل ،طیف
وسیعی از گزینه های استراتژیک در دسترس مدیران،
در تالش آنها برای رسیدن به عملکرد تقاضا شده
توسط سهامداران میباشد .موارد فوق نشان میدهد
که اختیارات مدیران لزوما خوب یا بد نیست .از یک
طرف آزادی عمل بیشتر در ارتباط با تفکر باز میتواند
منتج به استراتژیهای رقابتیتر و نوآورانه مانند
سرمایهگذاری در پروژههای پربازده گردد .از طرف
دیگر ،آزادی بیشتر مرتبط با بیمباالتی میتواند منتج
به استراتژیهایی گردد که منافع ذینفعان را دربر
ندارد(پاپاناستاسوپولوس و توماکوس .)2191 ،انعطاف-
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پذیری به اختیارات کلی ارائه شده به مدیریت مرتبط
میباشد .از لحاظ حسابداری مالی اختیار به عنوان

کنند.

برای این کار سود را دستکاری
(کرافت .)2194،91همچنین نتایج پژوهشهای گذشته

فرصت خاص شرکت برای اثرگذاری روی سود
حسابداری با معامالت واقعی و تصمیمات حسابداری
تعریف شده است .اختیار مدیران در یک شرکت خاص
به فعالیت شرکت ،تصمیمات قبلی شرکت ،انعطاف-
پذیری سیستم حسابداری و محدودیت های مجموعه
قراردادهای آن بستگی دارد( .روجن)2112 ،

نشان داده است ،خطاهایی در پیشبینی سود مدیران
وجود دارد ،برای مثال مدیرانی که با انعطافپذیری
کمتر سیستم حسابداری مواجه هستند ،دقت پیش-
بینی آنان کمتر است) .چن.) 2114 ،93
هیالری 91و همکاران در سال  2192نشان دادند
خوشبینی مدیران میتواند خوشبینی ناشی از
فرصتطلبی یا خوشبینی واقعی مدیریتی باشد .در
خوشبینی واقعی مدیریتی ،عملکرد گذشته به اعتماد
بیش از حد ،اعتماد بیش از حد به خوشبینی بیش از
حد ،خوشبینی بیش از حد به تالش ،و تالش به
عمل و نتیجه منجر میگردد .بنابراین مدیریت سود
واقعی یا تعهدی تحت تاثیر این خوشبینی نمی
گیرند .اما در خوشبینی فرصتطلبانه ،مدیران
اطالعات سود پیشبینی شده را باالتر برآورد کرده و
انتظار دارند که بتوانند با استفاده از اقالم تعهدی سود
را مدیریت کرده و خطای پیشبینی را کاهش دهند
اما از آنجاییکه اختیارات حسابداری در اصول پذیرفته
شده حسابداری ،نامحدود نمی باشد و اثرات تجمعی
انتخاب های حسابداری برای دستکاری سود در
گذشته باعث افزایش خالص دارایی عملیاتی و در
نتیجه کاهش انعطافپذیری حسابداری و محدودیت
در دستکاری سود در دورههای آتی میگردد ،لذا
انتظار میرود چنانچه خوشبینی مدیران در پیشبینی
سود ،فرصتطلبانه باشد ،خطای پیشبینی سود
شرکتهای با انعطافپذیری حسابداری پایین تر افزایش
یابد.

 -2-2تئوری خوشبينی مدیران
کیفیت پیشبینیهای مدیران ممکن است تحت
تاثیر شرایط تحمیل شده از جانب محیط (ابهام-های
مربوط به آینده) ،اعتماد به نفس بیش از حد مدیران،
میزان تخصص و انگیزههای شخصی تهیهکنندگان
اطالعات قرار گیرد .در فضایی که مدیران خطر اندکی
بابت پیگردهای قضایی احتمالی در نتیجه ارائه
اطالعات گمراه کننده احساس کنند ،ممکن است به
سمت ارائهی پیشبینیهای سود مبتنی بر انگیزههای
شخصی روند(کاتو98و همکاران  .)2111همچنین رفتار
مدیران در پیشبینی سود ممکن است تحت تأثیر
عملکرد گذشته ،نوع مالکیت و اندازه شرکت باشد
(استیفان .)2111،94شرکتهایی که حاکمیت شرکتی
برتری دارند دقت پیشبینی بیشتر و سوگیری کمتری
دارند(اجینکیا 91و همکاران .)2111 ،برخی از مطالعات
نشان میدهند در موسساتی که عملکرد ضعیفی دارند،
خطاهای وسیعتری در سود پیشبینی شده آنها
مشاهده میشود ،به احتمال زیاد این شرکتها به منظور
پوشش اخبار بد شرکت ،اقدام به پیشبینی خوشبینانه
سود میکنند(کوتاری 92و همکاران .)2111 ،همچنین
مدیران برای جلوگیری از خطای پیشبینی و برای
دستیابی به نتایج دلخواه از واکنش بازار ،تالش زیادی
به عمل می آورند.گرچه مدیرانی که با توجه به
احتمال برآورده کردن انتظاراتی که ایجاد میکنند
خوش بین هستند ،نیاز به مدیریت سود به منظور
رسیدن به پیشبینیهایشان را احساس نمیکنند .اما
از طرفی مدیران ممکن است به صورت فرصتطلبانه به
دنبال بهتر نشان دادن دقت پیشبینی خود باشند و

4

 -3-2پيشينه پژوهش
قائمی و اسکندرلی در سال  9812رفتار مدیران
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
را در پیشبینی سود سالیانه مورد مطالعه قرار دادند.
در پژوهش آنان سوگیری مدیران در پیش بینی سود
سالیانه و اثر چهار متغیر ،عملکرد گذشته شرکت،
رویکرد مدیران در پیش بینی سود سال گذشته ،اندازه
و نوع مالکیت شرکت بررسی شده است و بر اساس
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نتایج تحقیق آنان عملکرد گذشته ،رویکرد گذشته
مدیران در پیش بینی و نوع مالکیت شرکت در

مدیریت انتظارات میکنند .نتایج تحقیق
سوداریاتی29در سال  2192نیز نشان داد که بین

سوگیری مدیران در پیش بینی سود نقش دارد .وکیلی
فرد و همکاران در سال  9818نقش رفتارهای فرصت-
طلبانه مدیران را در انحراف سودهای پیشبینی شده
بررسی کردند .رفتار فرصتطلبانه مدیران شامل
مدیریت سود و معامالت سهام توسط آنان می باشد.
نتایج تحقیق آنان نشان داد که ارتباط منفی و
معناداری بین اعمال مدیریت سود و انحراف پیشبینی
سود وجود دارد .همچنین انحراف پیشبینی سود در
زمان فروش سهام توسط مدیران افزایش یافته و در
زمان خرید سهام توسط مدیران ،کاهش مییابد .یعنی
مدیران با آگاهی از میزان انحراف پیشبینی سود دست
به خرید و فروش سهام میزنند .شریفی و همکاران در
سال  9814رابطه بین ویژگی کیفی پیش بینی سود
هر سهم و ریسک ورشکستگی را بررسی کردند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد که هر قدر اعتبار پیش بینی
سود هر سهم بیشتر شود ریسک ورشکستگی کاهش
می یابد .مدیریت از طریق دقت پیش بینی سود
ت صویری پایدار از آینده شرکت را ارائه می نماید و
باعث کاهش ورشکستگی می شود .از جمله انگیزه
های مدیران در ارائه پیش بینی های غیر دقیق وجود
بحرانهای مالی است.
فرج زاده دهکردی و همکاران در سال 9814
ترازنامه متورم و روشهای جایگزین برای اجتناب از
سودهای غیرمنتظره منفی را بررسی کردند .نتایج
تحقیق آنها نشان داد که در زمانی که خالص دارایی
های عملیاتی شرکتها به واسطه استفاده از اقالم
تعهدی اختیاری بیش از واقع گزارش شدهاند ،احتمال
استفاده مدیران از مدیریت سود واقعی افزایشی برای
تحقق سود پیشبینی شده و همچنین مدیریت کاهشی
پیشبینیهای سود به منظور کاستن انتظارات سرمایه-
گذاران ،افزایش مییابد .نتایج تحقیق داس 21و
همکاران ( )2199نیز نشان داد که مدیران ،از مدیریت
سود و مدیریت انتظارات به صورت مکمل استفاده می
کنند ،به طوری که چنانچه مدیریت سود دشوارتر
شود ،مدیران اقدام به جایگزین کردن مدیریت سود با

خالص دارایی عملیاتی و سود غیرمنتظره رابطه معنی
دار وجود دارد .زمانی که ارزش خالص داراییها مبالغه
شده باشد ،سود غیرمنتظره مثبت باال یا سود-
غیرمنتظره منفی پایین کاهش می یابد .بنابراین ،می
توان نتیجه گرفت که ترازنامه به عنوان یک محدودیت
مدیریت سود میباشد.
کیم( )2192اثر انعطافپذیری حسابداری را بر
رفتار پیشبینی مدیران قبل از عرضه اولیه عمومی
سهام بررسی کرد .شرکتهایی که سهام آنها اولین بار
برای عرضه عمومی منتشر می گردند انگیزه قوی برای
انتشار اطالعات خوش بینانه دارند تا بتوانند قیمت
سهام خود را افزایش دهند .از طرفی این شرکتها تحت
الزامات قوانین بورسی قرار می گیرند .نتایج تحقیق
آنها نشان داد که شرکتها قبل از عرضه اولیه عمومی
سهام ،از طریق پیشبینیهای خود ،اخبار خوب را
منتشر میدهند و در شرکتهای با انعطافپذیری
حسابداری باالتر ،انتشار اخبار خوب قبل از عرضه
عمومی سهام بیشتر است به دلیل آنکه آنها می توانند
در دوره بعد سود گزارش شده را با استفاده از مدیریت
سود به سود پیشبینیشده یا باالتر از آن برسانند.
وو 28و همکاران ( )2191انگیزه استفاده از اقالم
تعهدی اختیاری را قبل از عرضه سهام در شرکتهای با
رشد باال و شرکتهای بدون رشد بررسی کردند .نتایج
تحقیق آنها نشان داد که شرکتهای بدون رشد برای
گمراه کردن سرمایهگذاران از اقالم تعهدی اختیاری
استفاده می کنند ،اما شرکتهای با رشد باال برای نشان
دادن اطالعات خصوصی خود به بازار ،عالقه مند به
استفاده از اقالم تعهدی اختیاری می باشند .به
طوریکه رابطه مثبت بین اقالم تعهدی اختیاری و
عملکرد عملیاتی طوالنی مدت برای شرکتهای با رشد
باال وجود دارد.
آجکوه ( )2191برای ارزیابی اینکه چگونه
مدیریت سود ناخوشایند خواهد یود و در طول زمان
مدیریت سود به تقلب تبدیل می شود ،چهار نمونه
ازشرکت های متقلب را به صورت کیفی مورد بررسی
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قراردادند .نتایج تحقیق آنان نشان داد هر زمان نیاز به
برآوردن انتظارات بیرونی و درونی وجود دارد ،مدیران

هدف ،تحقیقات کاربردی است .این تحقیق رویکردی
قیاسی – استقرایی دارد و در میدان انواع تحقیقات

بدتر شدن وضعیت مالی شرکت را پنهان می کنند تا
قیمت سهام را افزایش داده و همچنین پاداش خود را
بر اساس نتایج عملکرد مالی افزایش دهند؛ انعطاف
پذیری در استانداردهای حسابداری فرصتی برای
مدیریت سود را به طور قانونی ،تهاجمی و سپس تقلب
در اختیار مدیران قرار داده است.

همبستگی جزء تحلیلهای رگرسیونی میباشد و از
حیث چگونگی مسائل مورد مطالعه و گرد آوری
اطالعات از جمله تحقیقات توصیفی – مشاهده ای از
نوع همبستگی میباشد که ارتباط بین متغیرها ،مورد
بررسی قرار میگیرد و از نظر ماهیت داده ها ،تحقیق
کمی میباشد.

 -3فرضيه های پژوهش
در این پژوهش با توجه به مبانی نظری مطرح شده دو

 -5متغيرهای پژوهش و نحوه اندازهگيری آنها
انعطافپذیری حسابداری :ژو و یانگ ( )2198به

فرضیه بشرح ذیل صورت بندی شده است:
فرضيه :1انعطافپذیری حسابداری بر رشد سود پیش-
بینیشده توسط مدیران تاثیرگذار است.
فرضيه :2انعطافپذیری حسابداری بر خطای سود
پیشبینی شده توسط مدیران تاثیرگذار است.

پیروی از نتایج تحقیقات دیچو24و همکاران()9113
لییو )2113(21و دوپوی و گریپ )2112(22نشان
دادند که سطح عادی خالص دارایی عملیاتی برای
یک شرکت به احتمال زیاد توسط نوع صنعت و عوامل
دیگر غیر مرتبط با مدیریت ازجمله اندازه شرکت،
شدت سرمایه و چرخه عمر شرکت نیز تحت تاثیر قرار
میگیرد .دیچو و همکاران( )9113نشان داده بودند که
میزان سرمایه در گردش مورد نیاز در عملیات یک
شرکت تابعی از میزان فروش شرکت می باشد .لییو
( )2113نشان داد که تصمیم گیری عملیاتی مدیریت

 -4روش شناسی پژوهش
جامعه آماری پژوهش حاضر ،شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران است .نمونه شامل
شرکتهایی است که از شرایط زیر برخوردار باشند:
 )9شرکتهایی که قبل ازسال  9832مورد پذیرش
قرارگرفته باشند.
 )2به جهت همسانی تاریخ گزارشگری و حذف
اثرات فصلی ،دوره مالی منتهی به  21اسفند
باشد.
 )8به دلیل نوع خاص فعالیت شرکتهای
سرمایهگذاری و مالی ،شرکت مورد نظر جزء
این نوع شرکتها نباشد.
 )4شرکت مورد نظر طی دوره تحقیق فعالیت
مستمر داشته باشد و اطالعات آنها در
دسترس باشد.
با توجه به مجموعه شرایط فوق 921 ،شرکت به
عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .این تحقیق از آن
جهت که از منابع و گزارشهای مالی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس استفاده میکند از جمله
تحقیقات کتابخانهای میباشد .این تحقیق از نظر
6

در ارتباط با میزان سرمایهگذاری ،در طی چرخه عمر
شرکت(رشد ،بلوغ و افول) متفاوت می باشد ،بطوریکه
در ازای یک میزان فروش معین شرکتهای در حال
رشد نسبت به شرکتهای دیگر تمایل به سرمایه
گذاری بیشتر داشته که منجر به اقالم تعهدی مثبت
بیشتر خواهد شد .ایشان مراحل چرخه عمر شرکت را
با توجه به نیاز تامین مالی تعریف کرده و شرکتها را بر
حسب نیاز تامین مالی قوی و ضعیف طبقه بندی
کردند .دوپوی و گریپ ( )2112نشان دادند که
جایگزینی بین نیروی کار و سرمایه شرکتها را قادر
خواهد ساخت که میزان معینی فروش به ازای
ترکیبات مختلف کار و سرمایه داشته باشند.
لذا ژو ویانگ ( )2198با توجه به متغیرهای مذکور
مدلی به شرح زیر برای محاسبه میزان عادی خالص
دارایی عملیاتی شرکت ارائه دادند.
Log NOAi,t = α1 + α2log Salesi,t+ α3LifeCyclei,t +
α4CapInti,t-1+εi,t
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 :Log NOAلگاریتم خالص دارایی عملیاتی پایان دوره
که عبارتست از دارایی های عملیاتی (مجموع دارایی
ها منهای مجموع وجوه نقد و سرمایهگذاری کوتاه
مدت) منهای بدهی های عملیاتی(مجموع بدهی ها
منهای بدهی های بهره دار)
 :log Saleلگاریتم کل فروش طی دوره.
 :LifeCycleیک متغیر مجازی که مربوط به چرخه
عمر شرکت بر حسب نیاز تامین مالی می باشد.اگر
شرکت نیاز شدید تامینمالی دارد ،یعنی چنانچه
جریان نقد تامینمالی بیشتر از جریان نقد عملیاتی
باشد و همچنین جریان نقد تامینمالی بیشتر از
جریان نقد سرمایهگذاری باشد صفر در نظر میگیریم
و اگر شدت نیاز تامینمالی شرکت کمتر باشد (تمام
موقعیتهای دیگر)  9در نظر گرفته میشود.
 :CapIntشدت سرمایه که بر اساس نسبت مجموع
اموال ماشین آالت و تجهیزات بر تعداد کارکنان
محاسبه میگردد : εi,t .خطای مدل نشان دهنده سطح
غیر عادی خالص دارایی عملیاتی می باشد.
در این تحقیق برای اندازهگیری خالص دارایی
عملیاتی غیر عادی شرکتها ،مدل مذکور به تفکیک هر
صنعت و سال برآورد گردیده است و سپس خطای
مدل در  -9ضرب شده تا به عنوان شاخصی برای
انعطافپذیری حسابداری مورد استفاده قرار گیرد.
خوشبينی مدیران :برای محاسبه خوشبینی
مدیران در پیشبینی سود از دو شاخص رشد سود
پیشبینیشده و خطای پیشبینی سود استفاده
گردیده است.
رشد سود پيشبينی شده توسط مدیران (:)MFI

برابر است با تفاوت اولین پیشبینی سود هر سهمسال
 t+1با سودخالص هر سهم سال  tتقسیم بر قیمت
سهم درابتدای دوره

متغيرهای کنترل
 :Mمتغیری مجازی است که اگر شرکت به سود هدف
خود (سود پیشبینی شده ) دست یابد برابر با یک و
در غیر اینصورت مساوی با صفر در نظر گرفته می
شود.
 :SIZEاندازه شرکت که بر اساس لگاریتم طبیعی
مجموع داراییهای شرکت در پایان دوره اندازهگیری
شده است.
 :ROAبازده داراییها که از تقسیم سودخالص بر جمع
داراییها محاسبه گردیده است.
 :GROWTHرشد فروش که برابر با مبلغ فروش سال
جاری منهای مبلغ فروش سال قبل تقسیم بر مبلغ
فروش سال قبل.
 :LEVنسبت اهرمی که از تقسیم کل بدهیها به کل
داراییهای پایان دوره محاسبه شده است.
 :LOSSمتغیر دووجهی میباشد به طوریکه اگر
شرکت در طی دوره مورد نظر شرکت زیان ده باشد 9
و اگر سودده باشد  1در نظر گرفته میشود.
 :INSTسرمایهگذاران نهادی ،سرمایهگذاران بزرگ
نظیر بانک ها ،شرکت های بیمه ،شرکتهای سرمایه-
گذاری و ...میباشد ،همچنین اشخاص حقیقی یا
حقوقی که بیش از  1درصد یا بیش از  1میلیارد ریال
از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار را
خریداری کند جزء این گروه از سرمایهگذاران در نظر
گرفته شده است .لذا برای اندازهگیری این متغیر
درصد مجموع سهام نگهداری شده توسط سرمایه-
گذاران نهادی محاسبه شده است.
 -1-5مدل های آزمون فرضيات پژوهش

MFIi,t = α + β 1 Flexibilityi,t + β 2Mi,t
+β3SIZEi,t + b4GROWTHi,t +β5ROAi,t+β6LEVi,t
+ β7LOSSi,t+ β8INSTi,t + εi,t

MFIi,t = (MFi,t+1-Ei,t)/Pt-1

خطای سود پیيشبينییشیده توسیط میدیران

( :)MFEبرابر استت بتا تفتاوت ستود ختالص هرستهم

MFEi,t = α + β 1 Flexibilityi,t-1 + β 2M i,t-1
+β3SIZEi,t + b4GROWTHi,t + β 5ROA i,t-1+
β6LEVi,t+ β7LOSSi,t+ β8INSTi,t + εi,t

درسال tبا سود پیشبینی شده برای همان سال تقسیم
برقیمت سهم درابتدای دوره.
MFEi,t = (Ei,t- MFi,t)/Pt-1
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 -6یافته های پژوهش

مشاهدات از  9929سال -شرکت که مربوط به 921
شرکت در دوره زمانی  1ساله میباشد به 9131

نتایج آمار توصیفی در جدول  9ارائه گردیده است.
همانطور که در قسمت تعریف عملیاتی متغیرها
توضیح داده شد انعطافپذیری حسابداری بر اساس
مدل ژو و یانگ( )2198محاسبه شده است به طوریکه
پس از برآورد مدل به تفکیک هر صنعت و سال،
خطای مدل در  -9ضرب شده و به عنوان انعطاف-
پذیری حسابداری باقیمانده شرکت در نظر گرفته شده
است .البته پس از محاسبه خطای مدل ،مشاهداتی که
خطای مدل آنها باالتر از  1.1و کوچکتر از  -1.1به
دست آمده از نمونه حذف گردیده اند .لذا تعداد

رسیده است .از نتایج آمار توصیفی مشاهده میگردد
که میانگین رشد سود پیشبینیشده توسط
مدیران( )MFIمثبت میباشد و نشاندهنده آن است
که به طور میانگین شرکتها سود پیشبینی شده برای
سال آتی را بیشتر از سود سال جاری پیشبینی کرده-
اند و میانگین خطای پیشبینیسود ( )MFEعدد
منفی میباشد که نشان میدهد به طورمیانگین
شرکتها نتوانستهاند به سود هدف خود(سود پیشبینی
شده) دست یابند.

 -1-6آمار توصيفی

جدول  -1شاخص های مرکزی و پراکندگی مربوط به متغيرهای پژوهش
عالمت اختصاری
MFI
MFE
R
FLEXIBILITY
NOA/S
SIZE
GROWTH
ROA
INST
LEV

متغيرهای کيفی
M
LOSS

تعداد
مشاهده

ميانگين

9131
9131
9131
9131
9131
9131
9131
9131
9131
9131

1.114 1.192
-1.191 -1.194
1.931 1.831
1.113 1.192
1.141 1.332
1.131 2.123
1.942 1.938
1.111
1.99
1.141 1.231
1.293 1.211

1.911
1.288
1.211
1.211
1.118
1.221
1.421
1.922
282.
1.912

9.289
9.321
2.111
1.413
8.183
3.892
1.421
1.221
1.111
9.133

-9.314
-9.134
-1.212
-1.411
1.982
4.831
-1.182
-1.419
1.181
1.198

فراوانی

فراوانی

درصد فراوانی

درصد فراوانی

کد1

کد0

کد1

کد0

421
918

221
132

%42.4
%11.19

%11.2
%1.41

 -2-6آزمون چاو و هاسمن
قبل از آزمون فرضیهها از آزمون های چاو و هاسمن
جهت انتخاب نوع مدل رگرسیون استفاده میشود.
ابتدا برای انتخاب بین روش داده های ترکیبی و پانل از
آزمون چاو استفاده گردیده است .روش داده های پانل
خود دارای دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی است
که برای انتخاب بین این دو روش از آزمون هاسمن
8

ميانه

انحراف معيار

ماکزیمم

مينيمم

استفاده شده است .نتایج این آزمونها در جدول 2ارائه
شده است.
برای بررسی ناهمسانی واریانس نیز از آزمون
ضریب الگرانژ برای مدلهای فرضیات تحقیق استفاده
گردیده است .و با توجه به وجود ناهمسانی واریانس
برای برآورد مدل ها از روش حداقل مربعات تعمیم
یافته( )GLSاستفاده گردیده است.

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيوهفتم

انعطافپذيری حسابداری و خوشبینی مديران :آزمون تئوری اختیارات مديريتی

جدول  -2نتایج آزمون های چاو و هاسمن
شماره مدل

آزمون هاسمن

آزمون چاو

نتيجه

آماره

سطح معنیداری

آماره

سطح معنیداری

مدل آزمون فرضیه اول

2.112

1.111

11.919

1.111

پانل با اثرات ثابت

مدل آزمون فرضیه دوم

2.113

1.111

14.194

1.111

پانل با اثرات ثابت

 -3-6نتایج آزمون فرضيه ها
همانطور که در جتدول  8مشتاهده متیگتردد ،مقتدار
عامل تورم واریانس تمام متغیرها کمتر از  1میباشتد
در نتیجه وجود همخطی بین متغیرهتا رد متیشتود .و
آماره دوربین واتسون برای مدل فرضتیه اول و دوم بته
ترتیب  9.11و 2.81میباشد کته نشتان دهنتده عتدم
وجود خودهمبستگی بین مقادیر خطا میباشد.
نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیونی مربوط به
فرضیه اول نشان میدهد که بین انعطافپذیری
حسابداری و رشد سود پیشبینیشده توسط مدیران
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .یعنی شرکتهای
با انعطافپذیری حسابداری باالتر خوشبینی بیشتر در
پیشبینی سود داشتهاند .یافته های تحقیق نشان
دهنده آن است که خوشبینی مدیران در پیش بینی
سود فرصت طلبانه بوده است زیرا چنانچه رشد سود
پیشبینی شده توسط مدیران ناشی از خوش بینی

واقعی و نه خوشبینی ناشی از فرصت طلبی باشد،
مدیریت سود واقعی یا تعهدی تحت تاثیر این خوش-
بینی قرار نمی گیرند .اما در خوشبینی فرصتطلبانه،
مدیران اطالعات سود پیشبینی شده را باالتر برآورد
کرده و انتظار دارند که بتوانند با استفاده از اقالم
تعهدی سود را مدیریت کنند .لذا وجود رابطه مثبت و
معنی دار بین رشد سود پیشبینیشده توسط مدیران
و انعطافپذیری حسابداری(طبق یافته های تحقیق)
نشاندهنده آن است که خوشبینی فرصتطلبانه در
پیشبینی سود شرکتهای مورد مطالعه وجود داشته
است .از بین متغیرهای کنترلی در فرضیه اول نیز بین
بازده داراییها و رشد پیشبینی سود رابطه منفی و
معنیداری وجود دارد ،یعنی شرکتهایی که عملکرد
ضعیفی داشتهاند ،خوشبینی مدیران در پیشبینی
سود بیشتر بوده است.

جدول  -3نتایج آزمون رگرسيون مدل فرضيه اول و دوم
متغير وابسته:

رشد پيشبينی سود
معنی

خطای پيشبينی سود

شرح

ضرایب

آماره T

عرض از مبدا

1.2113
1.1838

4.892
2.211

1.1111
9.241 1.1291

-8.341 -1.1948

9.918 1.1119

1.1811

SIZE

1.1118

1.144

9.293 1.1248

-1.9992

-1.838

ROA

-1.811

-3.812

-1.8149 2.811 1.1111

- 2.123

1.1111

-1.124 -1.1124

9.911 1.8819

1.2142

91.232

1.1111

9.914

LOSS

1.943
-1.122

9.821 1.1111 91.111
9.121 1.4228 -1.318

-1.1119
-1.9291

-8.498
-2.111

1.1111
1.1182

9.821
9.111

INST

1.1132

9.111 1.8112

1.9911

2.122

1.1111

9.142

FLEXIBILITY
M

GROWTH

LEV

آماره F

R2تعدیل شده

2.1222
1.42

1.121

داری

VIF

ضرایب

آماره T

معنی داری

VIF

1.2194
1.1139

1.113
2.111

1.1111
1.1121

9.934

4.112

1.1111

9.921

1.1111

9.932
9.331

1.1111
آماره دوربین واتسون 9.11

آماره F
2

2.819

1.1111

Rتعدیل شده  1.48آماره دوربین واتسون 2.81
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همچنین شرکتهای که درسال جاری نتوانستهاند
به سود پیشبینی خود دست یابند ،سود سال آتی نیز

خطای پیشبینی سود رابطه معکوس و معنیداری
وجود دارد .اما بین ساختار مالکیت و رشد شرکت با

به طور خوشبینانه پیشبینی شده است .لذا بین
متغیر مجازی  Mو رشد سود پیشبینیشده رابطه
منفی و معنی داری وجود دارد .بین رشد سود پیش-
بینیشده و زیان دهی شرکت نیزرابطه مثبت و معنی-
داری وجود دارد .بین متغیرهای اندازه شرکت و
ساختار مالکیت و نسبت اهرمی با رشد سود پیش-
بینیشده رابطه معنی دار مشاهده نگردید .به طور کلی
نتایج آزمون مدل فرضیه اول بیانگر این است
که42درصد از تغییرات متغیروابسته توسط این
متغیرها قابل تبیین است.
نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون فرضیه دوم
نیز نشان داد که بین انعطافپذیری حسابداری و
خطای پیشبینی سود رابطه مستقیم و معنیداری
وجود دارد .بهطوریکه شرکتهای با انعطافپذیری
حسابداری باال خطای پیشبینی سود آنها مثبتتر
میباشد و برعکس در شرکتهای با انعطافپذیری
حسابداری پایین ،بیشتر خطای منفی پیشبینی سود
وجود دارد .میزانی که خالص دارایی عملیاتی بیش از
واقع ارائه شده است باعث کاهش انعطافپذیری
حسابداری گردیده است ،و محدودیتی برای مدیران در
استفاده از اقالم تعهدی برای دستکاری سود توسط
آنها می باشد .لذا انتظار بر این بود چنانچه خوشبینی
فرصتطلبانه در پیشبینی سود وجود داشته باشد،
شرکتهای با انعطافپذیری حسابداری باال خواهند
توانست با استفاده از اقالم تعهدی به سود پیشبینی
شده و حتی بیشتر از آن دست یابند اما شرکتهای با
انعطافپذیری حسابداری پایین به دلیل محدودیت در
استفاده از اقالم تعهدی برای دستکاری سود ممکن
است نتوانند سود خالص را به سود پیشبینی شده
برسانند .لذا طبق یافته های تحقیق با توجه به رابطه
معنی دار بین انعطاف پذیری حسابداری و خطای
پیشبینی سود میتوان گفت خوشبینی فرصتطلبانه
در پیشبینی سود شرکتهای مورد مطالعه وجود
داشته است .از بین متغیرهای کنترل نیز بین اندازه
شرکت ،بازده داراییها ،زیان دهی و نسبت اهرمی با

خطای پیشبینی رابطه مستقیم و معنیداری وجود
دارد .نتایج تحقیق در ارتباط با متغیرهای کنترل
مطابق با نتایج تحقیق استیفان( ،)2111اجنکیا و
همکاران( )2111و قائمی و اسکندلی ( )9812می
باشد .به طور کلی نتایج آزمون مدل فرضیه دوم بیانگر
این است که48درصد از تغییرات متغیروابسته توسط
این متغیرها قابل تبیین است.
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 -4-6تحليل حساسيت
در برخی تحقیقات محققان خالص دارایی
عملیاتی (تقسیم بر فروش برای کنترل اندازه شرکت)
را به عنوان شاخصی از ترازنامه متورم و کاهش
انعطافپذیری حسابداری در نظر گرفتهاند لذا برای
تحلیل حساسیت یافتههای مربوط به مدلهای فرضیات
تحقیق ،با جایگزین کردن خالص دارایی عملیاتی
تقسیم شده بر فروش به جای انعطافپذیری
حسابداری ،مدلهای تحقیق مجددا مورد آزمون قرار
گرفته است.
همانطورکه در جدول 4مشاهده میگردد بین
خالص دارایی عملیاتی با رشد سود پیشبینیشده
رابطه منفی و معنیداری وجود دارد یعنی شرکتهای با
خالص دارایی عملیاتی پایین پیش بینی خوشبینانه-
تری نسبت به شرکتهای با خالص دارایی عملیاتی باال
داشتهاند .همچنین بین خالص دارایی عملیاتی با
خطای پیشبینی سود رابطه منفی و معنیداری وجود
دارد .یعنی شرکتهایی با خالص دارایی عملیاتی باال
خطای پیشبینی سود آنها منفی و شرکتهای با خالص
دارایی عملیاتی پایین خطای پیشبینی سود آنها
مثبت میباشد .یافته ها با نتایج جدول  8نیز همخوانی
دارد .به عبارت دیگر نسبت خالصداراییعملیاتی
تقسیم بر فروش نیز میتواند معیاری معکوس از
انعطافپذیری حسابداری شرکتها در نظر گرفته شود.
به طوریکه هرچه نسبت خالصداراییعملیاتی به
فروش شرکتی بیشتر باشد ،نشاندهنده آن است که
انعطافپذیری حسابداری شرکت پایینتر خواهد بود.

مجله حسابداري مديريت  /شماره سيوهفتم

انعطافپذيری حسابداری و خوشبینی مديران :آزمون تئوری اختیارات مديريتی
جدول - 4نتایج آزمون مدل فرضيه اول و دوم با جایگزین کردن  NOA/Sبه جای FLEXIBILITY

متغير وابسته:

رشد پيشبينی سود

شرح

ضرایب

آماره T

عرض از مبدا

1.2228

4.192

معنی

خطای پيشبينی سود
VIF

ضرایب

آماره T

معنی داری

VIF

-

1.1121

1.121

1.1111

-

9.298 1.1192 -8.911 -1.2939

-1.1129

-4.122

1.1111

9.983

9.912 1.1119

1.1848

4.119

1.1111

9.929

SIZE

-1.1111 9.119 1.8481 -1.141 -1.1134

-2.298

1.1111

9.111

ROA

2.111 1.1111 -3.419 -1.8321

-1.4213

-1.128

1.1111

9.111

GROWTH

9.912 1.9241 9.141 -1.1911
2.292 1.1111 99.183 1.9481

1.9119
-1.1212

92.998
-2.134

1.1111
1.1121

9.131
9.891

1.1118

1.212

-1.1111 9.441 1.1321

-2.819

1.1911

9.321

1.1129

1.299

1.9141

2.911

1.1111

9.121

NOA/S

1.1111

-8.123 -1.1939

M

LOSS
LEV
INST
آماره F

1.991

R2تعدیل شده 1.42

داری

9.182 1.3821

آماره F

1.1111

1.348

1.1111

آماره دوربین واتسون R2 9.13تعدیل شده  1.81آماره دوربین واتسون 2.81

 -5-6آزمون های اضافی دیگر
در آزمون فرضیههای تحقیق سطح غیرعادی
خالص دارایی عملیاتی در  -9ضرب شده و به عنوان
شاخصی از انعطافپذیری حسابداری در نظر گرفته
شده است و منظور از انعطافپذیری حسابداری ،
انعطافپذیری در جهت دستکاری به منظور افزایش
سود مدنظر بوده است .اما چنانچه بخواهیم انعطاف
پذیری در جهت افزایش یا کاهش سود همزمان مورد
بررسی قرار دهیم می توانیم از خطای مدل برآوردی

خالص دارایی عملیاتی (مدل ژو ویانگ) قدرمطلق
گرفته و به عنوان شاخصی از انعطافپذیری در نظر
بگیریم .لذا در آزمون دیگری رابطه بین انعطافپذیری
حسابداری درجهت افزایش یا کاهش سود و دقت
پیشبینی سود را مورد بررسی قرار دادیم .بدین منظور
ارتباط بین قدر مطلق خطای مدل برآوردی خالص
دارایی عملیاتی و قدرمطلق خطای پیشبینی سود
مورد آزمون قرار گرفت.

جدول –5نتایج آزمون مدل فرضيه دوم با استفاده ازقدرمطلق خالص دارایی عملياتی غيرعادی– متغير وابسته
قدرمطلق خطای پيشبينی سودABS_MFE

شرح

ضرایب

آماره T

معنی داری

عامل تورم واریانس

عرض از مبدا

-1.9111

-9.423

1.9183

-

ABS_LEXIBILITY

-1.1122

-2.188

1.1424

9.112

SIZE

1.1111

1.181

1.1111

9.121

ROA

-1.1822

-1.112

1.8494

9.121

GROWTH

1.1881

8.293

1.1118

9.111

LOSS

1.1322

1.411

1.1111

9.821

LEV

-1.1811

-9.824

1.9311

9.111

1.1992

1.133

1.4811

INST
آماره F

 R2تعدیل شده

2.189
1.91

9.144

1.111
دوربین واتسون 2.82
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همانطور که در جدول  1مشاهده میگردد بین
انعطافپذیری حسابداری در جهت افزایش یا کاهش

باشد .لذا انگیزه مدیران از اقالم تعهدی اختیاری ناشی
از فرصت طلبتی متدیران(طبق نظریته چتوی)2192 ،

سود با قدرمطلق خطای سود پیشبینیشده توسط
مدیران رابطه منفی و معنیداری وجود دارد .یعنی
شرکتها با انعطافپذیری حسابداری باالتر توانستهاند
سود خالص را به سود پیشبینی شده نزدیک کرده و
خطای مثبت یا منفی پیشبینی سود را کاهش دهند.
این نتایج با نتایج تحقیق چن و همکاران()2114
مطابقت دارد ،زیرا آنها نیز نشان داده بودند که
شرکتهای با انعطافپذیری حسابداری پایینتر دقت
پیش بینی سود آنها کمتر است.

بوده که باعث افزایش سطح غیرعتادی ختالص دارایتی
عملیاتی شرکتها و کاهش انعطاف پتذیری حستابداری
آنها می گردد .با توجه بته نتتایج تحقیتق درمتییتابیم
ترازنامه شامل اطالعاتی است بیشتر و ماورای اطالعات
مندرج در صورت سودوزیان که برای ارزیابی چشمانداز
آتی شرکت مفید استت .لتذا ختالص دارایتی عملیتاتی
شرکتها یکی از متغیرهای مهم مالی بوده و باید متورد
توجه ویژه سرمایهگذاران و تحلیلگران قرار گیترد .در
همتتین راستتتا بتته تتتدوینکننتتدگان استتتانداردهای
حسابداری پیشنهاد میگردد استتانداردهای در جهتت
شفافسازی اطالعات خالص دارایی عملیاتی شرکتها و
مقایستته نستتبت ختتالص دارایتتی عملیتتاتی بتته فتتروش
شرکتها با متوسط صنعت تتدوین گتردد .همچنتین بتا
توجه به نتتایج تحقیتق متیتتوان گفتت ختوشبینتی
مدیران در پیشبینتی ستود فرصتتطلبانته بتوده لتذا
سرمایهگذاران و تحلیلگران باید سود پیشبینی شتده
توسط مدیران را با دقت بیشتری متورد استتفاده قترار
دهند و به این نکته نیز توجه کافی داشتته باشتند کته
خطای پیشبینی ستود شترکتهای بتا انعطتافپتذیری
حسابداری باال به دلیل توانایی باالتر در دستکاری سود
ممکن است پنهان باشد .لذا پیشنهاد میشود دولتت و
ستازمان حسابرستی مقتررات و استتانداردهایی بترای
کنترل هر چه بهتر رفتار مدیریت شترکتها در انتختاب
روشهای متعدد حسابداری و مقررات دولتتی کته متی-
تواند منجر به دستکاری و ارائه غیرواقعتی ستود شتود،
تدوین کنند.

 -7نتيجه گيری و بحث
به دلیل ارتباط بین ترازنامه و صورت سود و زیتان
میزان اقالم تعهدی خوش بینانته گذشتته در ترازنامته
انباشته می شوند و خالص دارایی عملیتاتی را بتیش از
واقع نشان میدهند .از آنجاییکه اختیتارات حستابداری
در اصول پذیرفته شده حسابداری نامحدود نمیباشتد.
لذا مفروضات حسابداری ختوش بینانته در یتک دوره،
توانایی آنها را برای فترضهتای ختوش بینانته در دوره
بعد کاهش میدهد .در این تحقیق خوشبینی ناشی از
فرصتطلبی مدیران با توجه به ارتبتاط بتین انعطتاف-
پذیری حسابداری بتا دو شتاخص رشتد پتیشبینتی و
خطای پیشبینی سود مورد بررسی قرار گرفتته استت.
نتایج تحقیق نشان داد بین انعطافپتذیری حستابداری
شرکتها و رشد سود پیشبینی شتده توستط متدیریت
ارتباط مثبت و معنیداری وجتود دارد و شترکتهای بتا
انعطافپذیری حسابداری بتاالتر ختوشبینتی فرصتت-
طلبانهتری در پیشبینی سود داشته اند .نتایج فرضتیه
دوم نیز حاکی از وجتود رابطته مستتقیم و معنتیداری
بین انعطافپذیری حسابداری و خطای پیشبینی سود
میباشتد .بته طوریکته شترکتهایی بتا انعطتافپتذیری
حسابداری باالتر خطای پیشبینی ستود آنهتا مثبتت و
شرکتهای با انعطافپذیری حسابداری پایین تر ،خطای
پیشبینی سود آنها منفی میباشد .به طور کلی نتتایج
تحقیق سازگار با فرضتیه ختوشبینتی فرصتتطلبانته
مدیریت طبق نظریه هیالری و همکتاران ( )2192متی
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