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چکیده
کـه اسـت گرفتـه خـود بـه افـزون روزچنـان يشـیوع ورشـد پیچیـدگی، نمودوظهورامروزه
، نظریـه پیچیـدگی بـه تمـام علـوم     انـد.  نهـاده نـام پیچیـدگی سـده رامـیالدي جدیدقرنبسیاري

پیچیدگی سازمانی یک ویژگی است کـه باعـث   .استراه یافته مخصوصاً مدیریت و حسابداري
ها و عملیات شرکت دشوار گردد.شود درك فعالیتمی

ــر صــحت و      ــدگی ســازمانی را ب ــک از اجــزاي پیچی ــأثیر هــر ی ــژوهش ت ــن پ ــن رو، در ای از ای
.براي ایـن پـژوهش دو   شده استبینی سود بررسی در رابطه با ارائه پیشهاي مدیریتبینیخوش

ها از مدل آماري براي تجزیه و تحلیل داده.گرفتاي و میدانی مورد استفاده قرار روش کتابخانه
نتـایج .استفاده شده استEviewsو Spssافزارهاي تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره و نرم

در 1392تـا  1388هـاي طی سالدر بورس اوراق بهادار تهران شرکت97تجزیه و تحلیلحاصالز
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پیچیـدگی سـازمانی در هـر دو سـطح پیچیـدگی هزینـه و       دهد نشان میدرصد 95سطح اطمینان 
بینی سود مدیریت داشت.بینی پیشپیچیدگی اطالعاتی خود اثر کاهشی بر صحت و خوش

بینـی سـود،   اطالعـاتی، صـحت پـیش   پیچیـدگی هزینـه، پیچیـدگی سیسـتم    واژگان کلیـدي: 
بینی سودبینی پیشخوش

مقدمه
توسط مدیریت است که به طور آگاهانه هایی افراد یا گروهمتشکل ازاي اجتماعیسازمان پدیده

هماهنگ شده و داراي حدود و ثغور نسبتاً مشخصی بوده و بـراي تحقـق هـدف یـا اهـدافی، بـر       
]3[کند.اساس یک سلسله مبانی دائمی فعالیت می

ها با رشد پیچیـدگی از قبیـل پیچیـدگی محیطـی، پیچیـدگی سیاسـی، پیچیـدگی        امروزه سازمان
. اندیشـند تمهیـداتی مـی  هـا  شـرکت ،هـا عملیاتی و...مواجهند که براي مقابلـه بـا ایـن پیچیـدگی    

پیچیدگی، یک مفهوم و متغیـر سـازمانی اسـت کـه بـه چنـدین مفهـوم سـازمانی از جملـه نقـش           
در شرکت، نوآوري و... مرتبط گشته است.مدیریت 

باشند زیرا بدون نیاز به ابـزار خـاص   ها محل مناسبی براي مطالعه پیچیدگی میسازماناز این رو، 
طور مستقیم قابل دسترس و قابل مشاهده هستند. بنابراین مطالعه ساختار سـازمانی و پیچیـدگی   به

اثـر  بینـی شـده  گـزارش شـده و پـیش   از طرفـی سـود   ها امکان پذیر اسـت. ساختاري در سازمان
دو توانـد  پیچیـدگی مـی  گذاران است کـه  مستقیم بر قیمت سهام دارد و مورد درخواست سرمایه

بینی سود داشته باشد از این رو، در این پژوهش تأثیر هر یـک از اجـزاي پیچیـدگی    تأثیر بر پیش
بینی سود بررسی نمودیم.ه با ارائه پیشهاي مدیریت در رابطبینیسازمانی را بر صحت و خوش

مبانی نظري پژوهش
تـرین تعریـف   میسر نگردیـده اسـت، شـاید رایـج    پیچیدگیتعریف فراگیر و عامی براي تاکنون

گونه بیان کرد:تقریبی پیچیدگی را بتوان این
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متفـاوت، بـا اتکـاء و    هـاي مقیـاس اي متشکل از عوامل متعـدد و گونـاگون، در  هرگاه مجموعه
هـا، اگـر   ناپذیر عوامل بر همدیگر وجود داشته باشد، و باالتر از همه اینوابستگی ذاتی و جدایی

ر ساختن آن مجموعه پرداخـت، بـا   تها و اعضاء، به کوچکنشود با حذف و قطع برخی از مؤلفه
هـا از شـرایط   رفتـار مجموعـه در همـه مقیـاس    غیرخطی بودنهمچنین،پیچیدگی مقابل هستیم.

ست. الزم براي وجود پیچیدگی ا

بینـی ناپـذیري ایجـاد    نظمـی، عـدم اطمینـان و پـیش    نظریه پیچیدگی با شناختی که نسبت بـه بـی  
بنابراین بـه توصـیه   کند.کند؛ از تفکري پویا بهره برده و اتفاقات جامعه پیچیده را شناسایی میمی

توانـد زمینـه   رك سازمان به مانند جریانی پیوسته و در حال تغییـر مسـتمر مـی   د،پیچیدگینظریه
آن را بـه عنـوان ابـزاري    ،طرفـداران نظریـه پیچیـدگی   ]19[.طراحی مناسب سازمان را ایجاد کند

تواند هر نـوع از  بینند. این نظریه میرسند، میهایی که پیچیده به نظر میسازي سیستمجهت ساده
]21[پیچیده را توضیح دهد.هاي تمسیس

ها دشوار گردد و شـفافیت  شود درك فعالیتیک ویژگی است که باعث میپیچیدگی سازمانی
در نتیجهپیچیـدگی سـازمانی   دهد، کاهش میکنندگان اطالعات را براي استفادهعملیات شرکت 

ر را دچـار  تحلیل اطالعات مربوط و انتقال ایـن اطالعـات بـه بـازا    گردآوري، تجمیع، تلخیص و
رسـد  کند. درباره تعریف دقیق پیچیدگی سازمانی توافقی وجود ندارد، ولی به نظر میمشکل می

همه محققان درباره تأثیر اجزاي یک سیستم و ارتباط بین آن اجزا بـر روي پیچیـدگی سـازمانی،    
توافق دارند.

تواند بهره بسیار ببرد، چـون بسـیاري   میپیچیدگینظریهو حسابداري از بنابراین، رشته مدیریت
بینی بودن برخوردارنـد. بـراي   از رفتارهاي انسان در سازمان از ویژگی پیچیدگی و غیرقابل پیش

گیري غالباً با محیطی رو بـه رو هسـتیم کـه خـواص پیچیـدگی را دارا بـوده و بـا        مثال در تصمیم
باشد.گیري سنتی قابل تفسیر و تحلیل نمیهاي تصمیمنظریه
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پیچیـدگی  باشـند.  سیستم اطالعاتی از اجزاء پیچیدگی سازمانی مـی پیچیدگی پیچیدگی هزینه و 
هایی بـا پیچیـدگی   در سازمانشود.ها با درآمدها تعریف میبه عنوان وسعت پوشش هزینههزینه

جـه  که سود به آسانی بـا تو کند چنانهزینه کمتر، بهاي تمام شده به تناسب درآمدها حرکت می
گردد. اگر بهاي تمام شده متناسب با درآمـد  بینی شده در درآمدها، مشخص میبه تغییرات پیش

بینـی سـود   شـود، بـه پـیش   بینی درآمـدها مـی  تغییر نکند سپس فهمیدن مواردي که منجر به پیش
بینی عملکرد در صورت عدم تغییـر سـایر مـوارد، احتمـاالً     تواند کمک کند. در نتیجه، پیشنمی

چیدگی هزینه از طریق ارتباط بین درآمـدها  یگیرد. بنابراین پتأثیر پیچیدگی هزینه قرار میتحت 
]20[شود.گیري میو سود قبل از اقالم غیرمترقبه اندازه

بنـدي واحـدهاي   ، طراحی سازمان نه تنهـا شـامل چگـونگی طبقـه    2005در سال 1طبق نظر سیمنز
باشد بلکـه  اي که بهترین خدمات را به مشتریان سابق خود ارائه دهد میسازمانی متفاوت به شیوه

و یانسـان نیـروي هاي تعاملی مناسب جهت تسـهیل هـر دو تعامـل   شامل حصول اطمینان از شبکه
باشد. یکپارچگی و انتشار اطالعات بین واحدهاي مختلف ازمان میجریان اطالعات در درون س

هـاي کنتـرل   شود، به خصوص سیسـتم یک سازمان توسط سیستم کنترل و حسابداري تسهیل می
هاي اطالعاتی رسمی که مدیران جهـت تسـهیل جریـان اطالعـات در     تعاملی که به عنوان سیستم

هاي کنتـرل تعـاملی بـر یکپـارچگی     یت این سیستمشود. کفاگیرند، تعریف میکار میسازمان به
هاي کنترل و حسـابداري بـراي   سازمان غیرمتمرکز تأثیرگذار است. اگر در یک سازمان، سیستم

طور مناسب و کافی وجود داشـته باشـد، سـپس انتظـار داریـم کـه       تمایز بین واحدهاي سازمان به
هـاي کنتـرل و   مان باشـد. بـدون سیسـتم   تر و باکفایت بیشتر درون سازجریان اطالعات کم هزینه

تـر اسـت. درجـه    تـر و پرهزینـه  حسابداري مناسب و کافی جریان اطالعات درون سازمان مشکل
هاي کنترل و حسابداري که یکی از عناصر پیچیدگی سازمانی است، اثـر  کفایت و کمال سیستم

این بـه نوبـه خـود،    شدیدي بر توانایی مدیر جهت یکپارچه کردن اطالعات درون شرکت دارد. 

1Simons
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، پیچیـدگی  به تصمیم جهت فراهم آوردن و کفایت افشاي مـدیریت تأثیرگذاراسـت. از ایـن رو   
سیستم اطالعاتی توسـط محاسـبه تعـداد روزهـاي بـین پایـان سـال و زمـان اعـالن سـود بدسـت           

]20[آید.می
گـردد.  یکننـدگان منتقـل مـ   اسـتفاده اطالعات عملکرد مالی شرکت از طریق افشاي مدیریت به

گذاران منتقـل نکنـد. نخسـت، مـدیران بـه      مدیران ممکن است به دو دلیل اطالعات را به سرمایه
باشـند دسترسـی ندارنـد. دوم،    همه اطالعاتی که در ارزیابی عملکرد و وضعیت شرکت مفید می

مدیران به اطالعاتی که در تجدید ارزیابی عملکرد مالی شرکت مفید است دسترسی دارند ولـی  
گـذاران بسـیار پرهزینـه اسـت. احتمـال اینکـه ایـن دو        آوري، تحلیل و انتقال آنها به سرمایهعجم

]20[.حالت با افزایش پیچیدگی سازمانی حادث شود وجود دارد

گیـري اقتصـادي   هدف از تهیه و ارائه اطالعات حسـابداري مـالی فـراهم سـاختن مبنـاي تصـمیم      
اطالعـاتی سـودمند اسـت کـه اثـرات اقتصـادي رویـدادها و        گیري نیازمند است. هر نوع تصمیم

کننـدگان بالفعـل و   عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاري را جهت کمک به اسـتفاده 
ارتباط با واحد تجاري نشان دهد.بالقوه براي اتخاذ تصمیمات مالی در

هـاي  خـالص جریـان  دهندگان و سایر اشخاصی که در ارتبـاط بـا سـنجش   گذاران، اعتبارسرمایه
نقدي آتی واحد تجاري ذینفع هستند، عالقه خاصی به اطالعات در زمینه عملکرد واحد تجاري 

و بر اساس آن، سودهاي آینـده  آید، دارند و اجزاي آن بدست میگیري سودکه از طریق اندازه
م بـه آنهـا را   گذاري در شرکت یا دادن واهاي مربوط به سرمایهکنند و یا ریسکبینی میرا پیش

هاي مالی است یکی از اقالم مهم و اصلی صورت، سودبنابراین]18[.دهندمورد ارزیابی قرار می
]12[کند.دگان مالی را به خود جلب میکننکه توجه استفاده

ــت، یکیازاولینومهمترینپرســــــــــــــــش هاییکهدربازارهایسهامهموارهمطرحبودهاســــــــــــــ
بینـــی باشد.شـــایدبتوانمهمترینعامل تاثیرگذاربرقیمتســـهامرادر پـــیشبینیقیمتســـهاممیامکـــانپیش
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ــع اطالعــاتی اســتفاده ]9[.سودهرسهمجســتجوکرد ــرین منب ــابراین مهمت کننــدگان از اطالعــات بن
]16[ها است.ده توسط مدیریت شرکتهاي سود ارائه شبینیها، پیششرکت
گـزارش  سـود  دارند. بینی،جایگاهخاصـیدرنظر گـذاران برایسودحسـابداریبهعنوانابزارپیش  سرمایه

گـذاران  بینی شده، اثر مستقیم بر قیمت سـهام دارد و مـورد درخواسـت سـرمایه    شده و سود پیش
توانـد تقاضـاي   از یک سو میبینی سود داشته باشد،تواند دو تأثیر بر پیشمیپیچیدگی است که 

گذاران را براي اطالعات بیشتر، از مدیریت افزایش دهد از سوي دیگـر در متـون تئـوري   سرمایه
دانند.ها پیچیدگی را مانع مهمی در پردازش اطالعات می، شرکتسازمانی

از این رو، در این پژوهش چگونگی ارتباط پیچیدگی با مقاصد گزارشگري مالی، به خصـوص  
اجـزاي  نماییم. هاي سود را بررسی میینیبصمیم مدیریت جهت ارائه سود از طریق افشاي پیشت

پیچیدگی سازمانی عبارتند از: پیچیدگی هزینه و پیچیدگی اطالعـاتی کـه پـژوهش بـر روي هـر      
ها درك بهتري را از چگونگی تأثیر پیچیدگی سازمانی بـر گزارشـگري مـالی فـراهم     یک از آن

هـاي  بینـی تأثیر هـر یـک از اجـزاي پیچیـدگی سـازمانی را بـر صـحت و خـوش        آورد. سپس می
نماییم.بینی سود بررسی میمدیریت در رابطه با ارائه پیش

بینـی سـود، بیـان    ) در مقاله تأثیر پیچیدگی سازمانی بر رفتار پیش2012(1رد جنینگز و همکارانج
هـاي اطالعـاتی، احتمـال    پیچیـدگی سیسـتم  کنند که پیچیدگی جغرافیایی، پیچیدگی هزینه و می

دهد. همچنین بیان هاي گزارشگري را کاهش میبینی سود در بین دورهبازبینی مدیریت در پیش
کنند که شواهد ضعیفی وجود دارد مبنی بـر اینکـه پیچیـدگی صـنعت و جغرافیـایی، صـحت       می

بینی کمتـر مـدیریت   خوشدهد و پیچیدگی جغرافیایی باافشاي داوطلبانه مدیریت را کاهش می
ــی   ــان مـ ــا نشـ ــژوهش آنهـ ــاداري دارد. پـ ــه معنـ ــه رابطـ ــد کـ ــهدهـ و ايرابطهمیانپیچیدگیهزینـ

بینـی  بـاخوش اطالعـاتی  و ايبینیسود وجود ندارد ولـی میـان پیچیدگیهزینـه   باصحتپیشاطالعاتی
]20[.بینیسود رابطه معکوس و معناداري وجود داردپیش

1Jared Jennings,Robert stoumbos,Lloyd Tanlu
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هاي پژوهشفرضیه
هاي سود مدیریت تأثیر دارد.بینیمانی بر صحت پیشپیچیدگی ساز-1
بینانه مدیریت تأثیر دارد.بینی خوشپیچیدگی سازمانی بر پیش-2

وابستهمتغیر هاي 
واقعـی منهـاي   EPSقـدرمطلق :)Abs FEi,qبینـی سـود مـدیریت(   متغیر صحت پـیش -1

]20[.بینی شده تعدیل شده با قیمت سهامپیشEPSآخرین
بینـی  تفریق آخـرین پـیش  :)Forecast Errori,qبینی مدیریت(بینی پیشمتغیر خوش-2

]20[سود مدیریتاز سود واقعی هر سهم تعدیل شده با قیمت سهام.

متغیر هاي مستقل
منهاي یک ضرب در همبستگی میـان  :)Complex_Costi,qمتغیر پیچیدگی هزینه (-1

]20[درآمدها و سود شرکت قبل از اقالم غیرعادي.
از طریق محاسبه تعداد روزهاي بین ):Complex_Filei,qپیچیدگی اطالعاتی (متغیر-2

]20[آوریم.پایان دوره و زمان اعالن سود به دست می

هاي کنترلیمتغیر

: برابـر اسـت بـا ضـریب     )Cov_Revi,qمتغیر کنترلی عدم اطمینان عوامـل اقتصـادي(  -1
تغییرات سود (واریانس استاندارد تقسیم بر میانگین سود)

هـاي  : برابر است با لگاریتم طبیعی کـل دارایـی  )Ln_Assetsi,qمتغیر کنترلی اندازه(-2
.اول دوره

سـهام در اول دوره  ): برابـر اسـت بـا قیمـت    MTBi,qهاي رشـد( متغیر کنترلی فرصت-3
تقسیم بر ارزش دفتري سهام در اول دوره. 
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برابر است با  سود تقسیم بر دارایی.):ROAi,qمتغیر کنترلی سودآوري(-4
برابـر اسـت بـا فـروش پایـان سـال       ): Sales_Growthi,qمتغیر کنترلی رشد فـروش( -5

جاري تقسیم بر فروش پایان سال قبل.
لگاریتم طبیعی تعداد روزهاي میـان پایـان   ): Horizoni,qي روزها(متغیر کنترلی دامنه-6

.qبراي سال iبراي شرکت EPSبینیدوره و تاریخ پیش

پژوهشمدل 

» تبینی سـود مـدیری  ارتباط بین پیچیدگی سازمانی و صحت پیش«براي آزمون فرضیه اول یعنی 
شود:از معادله زیر استفاده می

qiqiqiqiqi

qiqiqiqiqi

HorizonGrowthSalesROAMTB

AssetsLnvCovFileComplexCostComplexFEAbs

,,8,7,6,5

,4,3,2,10, Re









بینـی  پـیش بینـی  ارتبـاط بـین پیچیـدگی سـازمانی و خـوش     «براي آزمون فرضیه دوم یعنی 
شود:استفاده میاز معادله زیر »مدیریت

qiqi

qiqiqiqi

qiqiqiqi

Horizon

GrowthSalesROAMTBAssetsLn

vCovFileComplexCostComplexErrorForecast

,,8

,7,6,5,4

,3,2,10, Re













پژوهششناسی روش

آنجــا کــه آزمــون وازبندیبرمبنایهــدفازنوعپژوهش بنیــادي و کاربردیاســتاینپژوهشــازلحاظطبقه
در . کنـد نوعهمبسـتگیبودهوروابطبینمتغیرهارا بررسـیمی  شـود، از  مبستگی بین متغیرها انجام میه

هاي پانل به صورت دادهها از مدل آماري رگرسیون چند متغیره پژوهش براي آزمون فرضیهاین
افزارهـاي  ها از نـرم الزم به ذکر است در این مطالعه براي تجزیه و تحلیل دادهاستفاده شده است. 

Spss وEviews.بهره گرفته شده است
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امعه آماري و نمونه آماريج
، جامعــه آمــاري مــورد مطالعــه در پــژوهش حاضــر، کلیــه پــژوهشبــا توجــه بــه قلمــرو مکــانی 

باشد.می1388-1392هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی شرکت
مـورد اسـتفاده   گـري  غربـال هاي ناشی از متغیرهاي پژوهش حاضـر، روش با توجه به محدودیت

زمـان از  هـایی کـه هـم   د بررسی و شـرکت هاي جامعه هر یک جداگانه مورو شرکتگرفتهقرار
هاي زیر برخوردار بودند، انتخاب و مابقی حذف شدند.ویژگی

فعـال  1392در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تـا پایـان سـال    1388تا ابتداي سال ) 1
. هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجود باشندبوده و در فهرست شرکت

.اسفند هر سال باشد29ها، دوره مالی آنها منتهی به به منظور افزایش قابلیت مقایسه شرکت) 2
.طی دوره مورد بررسی، بیش از شش ماه توقف عملیاتی نداشته باشند) 3
لـذا  .ها تولیدي یـا خـدماتی باشـند   با توجه به نوع فعالیت و نحوه ارائه اطالعات، باید شرکت) 4

، "ها، مؤسسـات اعتبـاري و سـایر نهادهـاي پـولی     بانک"شده نباید متعلق به هاي انتخابشرکت
اي صـنعتی  هـاي چندرشـته  و شـرکت "هاي مالیگذاريسرمایه"، "هاي مالیگريسایر واسطه"

باشند.
باشد. شرکت می97هاي باقیمانده، با توجه به معیارهاي فوق، شرکت

پژوهشهاي یافته

هـاي مرکـزي همچـون میـانگین و     ها با اسـتفاده از شـاخص  تحلیل دادهتجزیه و 1نگاره شمارهدر
.هاي پراکندگی انحراف معیار، چولگی و کشیدگی انجام پذیرفته استشاخص

آمار توصیفی )1نگاره 
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کشیدگیچولگیبیشترینکمترینانحراف معیارمیانگینمشاهداتمتغیر

بینی سود مدیریتصحت پیش
)Abs FE(4531763/04706/00001/00654/5118/7629/62

بینی مدیریتبینی پیشخوش
)Forecast Error(4530953/0-4935/00654/5-5536/0579/6-026/56

پیچیدگی هزینه
)Complex Cost(453746/61319/26000/0450/99927/0-957/2

پیچیدگی اطالعاتی
)Complex File(453834/97211/4300/3400/296039/2991/8

عدم اطمینان عوامل اقتصادي
)Cov Rev(4535769/09283/07708/4-4931/5976/0-450/14

اندازه شرکت
)Ln Assets(4536888/134364/18158/101819/18686/0170/3

فرصت هاي رشد
)MTB(4537889/1830/82090/18-263/873929/6280/57

سودآوري
)ROA(4531595/01569/02554/0-6953/0472/0367/3

رشد سود
)Sales Growth(4532118/13144/02637/09043/2872/0217/6

دامنه روزها
)Horizon(4537579/55619/09957/20707/6308/3-411/13

خطـا معکـوس طریـق ازکهنمونههايشرکتسودبینیپیشصحتمتوسط،1نگارهبهباتوجه
سـهم هـر شـده بینیپیشسودآخرینازواقعیسهمهرسوداختالفقدرمطلق(سودبینییپیش
طـور بـه کـه اسـت ایـن ازحاکیوبوده1763/0بابرابرشدهگیرياندازه) سهامقیمتبهنسبت

سـهام درصـدقیمت 63/17معـادل نمونـه يهاشرکتشدهبینیپیشوواقعیسودمیانمتوسط
0654/5و0001/0بـا برابـر ترتیـب بـه متغیـر اینمیزانبیشترینوکمترین. داردوجوداختالف

پـیش صحتبهمربوطهايدادهکهاستآنگویامتغیراینکشیدگیوچولگیبررسیوبوده
118/7بـا برابـر آنچـولگی بطوریکـه باشـد نمـی برخـوردار نرمـال توزیعازمدیریتسودبینی

1است.629/62بابرابرآنوکشیدگی

هاي وابسته  آزمون نرمال بودن توزیع متغیر

.باشد3صفر و نزدیک بهبه ترتیب توزیع فراوانی متغیر چولگی و کشیدگی متغیر الزم است براي نرمال بودن ١
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مورد بررسـی  1برا-از طریق آماره جارکیونرمال بودن توضیع متغیرهاي وابستهدر مطالعه حاضر 
ه ی) فرضـ Prob>.05(باشـد  05/0آمـاره ایـن آزمـون بیشـتر از     سطح اهمیتاگر گیرد. قرار می

0Hبـراي متغیـر   بـرا  –شود. نتایج آزمـون جـارکیو   یر پذیرفته میع متغیبر نرمال بودن توزیمبن
ارائه شده است.   2نگاره در پژوهشهاي وابسته 

نرمال بودن توزیع متغیرهاي وابسته نتایج آزمون )2نگاره

سطح اهمیتبرا-آماره جارکیو متغیر
بینی سود مدیریتصحت پیش

)Abs FE(42/716900000/0

بینی مدیریتبینی پیشخوش
)Forecast Error(94/633880000/0

از کمتـر پـژوهش براي هر دو متغیـر وابسـته   برا -و یآماره جارکسطح اهمیتن که یبا توجه به ا
در هـاي ایـن متغیـر    مبنی بر نرمال بودن توزیـع داده 0Hه ین فرضیبنابرا)0000/0(باشدیم05/0

بینـی سـود مـدیریت و    حت پـیش هاي صـ متغیرن است کهیانگر ایو برد شده% 95نان یسطح اطم
هـا  سازي دادهبراي نرمالد.نباشیمنع نرمال برخوردار یاز توزبینی سود مدیریت بینی پیشخوش

کـاکس بهـره گرفتـه شـده کـه نتـایج حاصـل از آزمـون         –و تابع باکس 2از تابع انتقال جانسون
باشد.می3ها به شرح نگاره سازي دادهبرا بعد از فرآیند نرمال–جارکیو 

هاي وابسته بعد از فرآیند نرمال سازي نرمال بودن توزیع متغیرنتایج آزمون )3نگاره

سطح اهمیتبرا-آماره جارکیو متغیر
بینی سود مدیریتصحت پیش

)Abs FE(268/15304/0

بینی مدیریتبینی پیشخوش
)Forecast Error(685/14304/0

بـرا  –ها سطح اهمیـت آمـاره جـارکیو    سازي داده، از آنجایی که بعد از نرمال3با توجه به نگاره
در سطح اطمینان 0Hافزایش پیدا کرده است بنابراین فرضیه 05/0براي هر دو متغیر به باالتر از 

1Jarque - Bera
2JohnsonTransformation
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سازي، داراي بعد از فرآیند نرمالپژوهش% تأیید شده و بیانگر این است که متغیرهاي وابسته 95
باشند.توزیع نرمال می

ه اول نتایج حاصل از آزمون فرضی
هـاي سـود مـدیریت    بینیها بر صحت پیشدر فرضیه اول پژوهش اثر پیچیدگی سازمانی شرکت

و فرضیه آماري آن به صورت زیر قابل تدوین است: مورد بررسی قرار گرفته

0Hهاي سود مدیریت تأثیر ندارد.بینی: پیچیدگی سازمانی بر صحت پیش
1H:هاي سود مدیریت تأثیر دارد.بینیپیچیدگی سازمانی بر صحت پیش

هـاي پانـل در بـرآورد    در این مدل براي این که بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش داده
لیمـر و بـه منظـور ایـن کـه مشـخص گـردد کـدام         Fمدل کارآمد خواهد بود یـا نـه از آزمـون    

تر است از آزمون هاسـمن اسـتفاده   روش(اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسب
آمده است. 4ها در نگاره حاصل از این آزمونشده است. نتایج

) 1) نتایج انتخاب الگو براي برآورد مدل (4نگاره 

P-Valueدرجه آزاديمقدار آماره آزمونآماره آزموننوع آزمون

F214/5)352،95(0000/0لیمرFآزمون 

2571/1980074/0آزمون هاسمن

ایـن آزمـون کمتـر از    P-Valueلیمر، از آنجایی که مقدار Fبا توجه به نتایج حاصل از آزمون 
)، همسانی عرض از مبـداءها رد شـده و الزم اسـت در بـرآورد مـدل از      0000/0باشد (می05/0

هاي پانل استفاده شود. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون هاسمن، از آنجـایی  روش داده
در بـرآورد  )، بنـابراین  0074/0باشـد ( مـی 05/0این آزمـون نیـز کمتـر از    P-Valueکه مقدار 

) 1نتایج حاصل از برآورد مدل شـماره ( 6بایست روش اثرات ثابت بکار برده شود. در نگاره می
ارائه شده است.  
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F) آمـاره  P-VALUEدار بودن کلی مدل، با توجه به این که مقـدار احتمـال (  در بررسی معنی

شـود. مـدل تاییـد مـی   دار بـودن کلـی  % معنی95با اطمینان ) 0000/0باشد (کوچکتر می05/0از 
درصـد از تغییـرات صـحت    75/49تعـدیل شـدهمدل نیـز گویـاي آن اسـت کـه       ضریب تعیـین 

در بررسـی  شـود. همچنـین   ها توسط متغیرهاي وارد شده در مدل تبیین میبینی سود شرکتپیش
گویــــــاي آن بــــــرا -جــــــارکواآزمونج ینتــــــامفروضــــــات رگرســــــیون کالســــــیک 

ــتکهباقیمانده ــطحاطمینانحاصالزبرآوردمیهااسـ ــالبرخوردار% 95دلدرسـ ــندمیازتوزیعنرمـ باشـ
). 0543/0است (05/0ازبزرگترمربوطبهاینآزمون) P-VALUEمقدار احتمال (بطوریکه

-Pمقـدار احتمـال (  بـا توجـه بـه ایـن کـه      هـا در خصوص بررسـی همسـانی واریـانس باقیمانـده    

VALUE ( مــی05/0بیشـتر از  پاگــان -برشمربوطبهـآزمون ) همســانی واریــانس 0751/0باشـد (
مقدار آماره دوربین واتسن مـابین عـدد   از آنجایی عالوه بر این شود. هاي مدل تأیید میباقیمانده

در خصـوص  .شودمیي مدل نیز تأیید هااستقاللباقیماندهلذا )140/2قرار گرفته است (5/2و 5/1
براي تمامی متغیرهـا کمتـر   VIFر آماره خطی میان متغیرهاي مدل نیز با توجه به این که مقداهم
تـوان گفـت همخطـی شـدیدي میـان آنهـا وجـود        باشد مـی بوده و نزدیک به عدد یک می5از 

شود.نداشته و این فرض از مفروضات رگرسیون کالسیک نیز تأیید می
) 1برآورد مدل (نتایج )5گارهن

سود)بینی بینی سود (معکوس صحت پیشمتغیر وابسته: خطاي پیش
tP-ValueVIFآماره ضریبمتغیر

-3874/0-865/0-4546/0ضریب ثابت
0689/0179/20300/0112/1پیچیدگی هزینه

0010/0538/20116/0077/1پیچیدگی اطالعاتی
0338/0907/10573/0039/1عدم اطمینان شرایط اقتصادي

0571/0536/11254/0191/1اندازه شرکت
0001/0568/05699/0216/1فرصت هاي رشد

0740/0371/1-791/1-3631/0سودآوري
0918/0150/1-690/1-0928/0رشد سود شرکت

7390/0041/1-333/0-0110/0دامنه روزها
4975/0ضریب تعیین  تعدیل شده مدل   

مدلFآماره 
)P-Value(

374/5
)0000/0(

Jarque-Beraآماره 

)P-Value(
825/5

)0543/0(
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Breusch-Paganآماره 

)P-Value(
799/1

140/2دوربین واتسنآماره )0751/0(

ه اول نتایج حاصل از آزمون فرضیتفسیر 
مربـوط بـه متغیـر    t) آمـاره  P-Valueداري (سـطح معنـی  ، 5بر اساس نتایج ارائه شده در نگاره 

) 0689/0باشـد ( ) و ضـریب آن مثبـت مـی   0300/0(بـوده  05/0از  کـوچکتر  »پیچیدگی هزینه«
تـوان گفـت رابطـه مسـتقیم و     مـی درصـد رد شـده و   95در سـطح اطمینـان   H0بنابراین فرضـیه  

ها وجـود دارد بطـوري کـه بـاال     بینی سود شرکتپیچیدگی هزینه و خطاي پیشداري میان معنی
ها نیز افزوده شده و ود شرکتبینی سها بر میزان خطاي پیشبودن میزان پیچیدگی هزینه شرکت

) آمـاره  P-Valueداري (سطح معنیشود. همچنین بینی سود مدیریت کاسته میاز صحت پیش
t و ضریب آن مثبت 0116/0بوده (05/0از  نیز کوچکتر »پیچیدگی اطالعاتی«مربوط به متغیر (

درصد براي این متغیر نیز رد شـده و  95در سطح اطمینان H0) بنابراین فرضیه 0010/0باشد (می
بینـی سـود   پیچیـدگی اطالعـاتی و خطـاي پـیش    داري میـان  توان گفت رابطه مستقیم و معنـی می

ها بـر میـزان خطـاي    ها وجود دارد بطوري که باال بودن میزان پیچیدگی اطالعتی شرکتشرکت
بنابراین شود. بینی سود مدیریت کاسته میها افزوده شده و از صحت پیشبینی سود شرکتپیش

درصـد تأییـد شـده و ایـن گونـه      95با اطمینان پژوهشبا توجه به نتایج بدست آمده فرضیه اول 
توان نتیجه گیري کرد که پیچیدگی سازمانی در هر دو سـطح پیچیـدگی هزینـه و پیچیـدگی     می

داشته و با افزایش میـزان پیچیـدگی   بینی سود مدیریت اطالعاتی خود اثر کاهشی بر صحت پیش
شود.  بینی شده توسط مدیریت کاسته میاز صحت سودهاي پیش

ه دوم نتایج حاصل از آزمون فرضی
بینانـه  بینـی خـوش  ها بـر پـیش  فرضیه دوم پژوهش به دنبال بررسی اثر پیچیدگی سازمانی شرکت

مدیریت بوده و فرضیه آماري آن به صورت زیر قابل تدوین است: 
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0Hبینانه مدیریت تأثیر ندارد.بینی خوش: پیچیدگی سازمانی بر پیش
1H:بینانه مدیریت تأثیر دارد.بینی خوشپیچیدگی سازمانی بر پیش

هـاي پانـل در بـرآورد    در این مدل براي این که بتوان مشخص نمود که آیا استفاده از روش داده
لیمـر و بـه منظـور ایـن کـه مشـخص گـردد کـدام         Fمدل کارآمد خواهد بود یـا نـه از آزمـون    

تر است از آزمون هاسـمن اسـتفاده   روش(اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسب
آمده است. 6حاصل از این آزمون ها در نگاره شده است. نتایج

) 2)  نتایج انتخاب الگو براي برآورد مدل (6نگاره 

P-Valueدرجه آزاديمقدار آماره آزمونآماره آزموننوع آزمون

F475/5)349،95(0000/0لیمرFآزمون 

2271/2180036/0آزمون هاسمن

ایـن آزمـون کمتـر از    P-Valueلیمر، از آنجایی که مقدار Fبا توجه به نتایج حاصل از آزمون 
)، همسانی عرض از مبـداءها رد شـده و الزم اسـت در بـرآورد مـدل از      0000/0باشد (می05/0

ی هاي پانل استفاده شود. همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون هاسمن، از آنجـای روش داده
)، بنـابراین در بـرآورد   0036/0باشـد ( مـی 05/0این آزمـون نیـز کمتـر از    P-Valueکه مقدار 

) 2نتایج حاصل از برآورد مدل شـماره ( 8بایست روش اثرات ثابت بکار برده شود. در نگاره می
-Pدار بودن کلی مـدل، بـا توجـه بـه ایـن کـه مقـدار احتمـال (        ارائه شده است. در بررسی معنی

VALUE ( آمارهF کوچکتر می05/0از) دار بـودن کلـی   % معنـی 95با اطمینان ) 0000/0باشد
شود.مدل تایید می

) 2برآورد مدل (نتایج )7گاره ن

بینی مدیریتبینی پیشمتغیر وابسته: خوش
tP-ValueVIFآماره ضریبمتغیر

-5184/0021/13087/0ضریب ثابت
0201/0108/1-335/2-0742/0پیچیدگی هزینه

0028/0073/1-015/3-0013/0پیچیدگی اطالعاتی
0719/0040/1-805/1-0323/0عدم اطمینان شرایط اقتصادي
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1565/0187/1-419/1-0509/0اندازه شرکت
5594/0216/1-584/0-0001/0فرصت هاي رشد

7462/0697/30003/0370/1سودآوري
1148/0100/20364/0151/1شرکترشد سود 

7169/0041/1-362/0-0117/0دامنه روزها
5318/0ضریب تعیین  تعدیل شده مدل   

مدلFآماره 
)P-Value(

985/5
)0000/0(

Jarque-Beraآماره 

)P-Value(
653/2

)0590/0(
Breusch-Paganآماره 

)P-Value(
816/0

174/2واتسندوربین آماره )5881/0(

بینـی  درصـد از تغییـرات خـوش   18/53تعدیل شدهمدل نیز گویاي آن اسـت کـه   ضریب تعیین
در بررسـی  شـود. همچنـین   توسـط متغیرهـاي وارد شـده در مـدل تبیـین مـی      بینی مـدیریت پیش

گویــــــاي آن بــــــرا -جــــــارکواآزمونج ینتــــــامفروضــــــات رگرســــــیون کالســــــیک 
باشــندمــیازتوزیعنرمــالبرخوردار% 95حاصالزبرآوردمدلدرســطحاطمینانیهااســتکهباقیمانده

در ). 0590/0اسـت ( 05/0ازبزرگتـر مربوطبهاینـآزمون ) P-VALUEمقدار احتمال (بطوریکه
) P-VALUEمقدار احتمـال ( با توجه به این که هاخصوص بررسی همسانی واریانس باقیمانده

هـاي  ) همسـانی واریـانس باقیمانـده   5881/0باشـد ( مـی 05/0بیشتر از پاگان -برشمربوطبهآزمون
5/2و 5/1مقدار آمـاره دوربـین واتسـن مـابین عـدد      از آنجایی عالوه بر این شود. مدل تأیید می

خطـی  در خصـوص هـم  .شودمیي مدل نیز تأیید هااستقاللباقیماندهلذا )174/2قرار گرفته است (
بـوده  5براي تمامی متغیرها کمتر از VIFمیان متغیرهاي مدل نیز با توجه به این که مقدار آماره 

توان گفت همخطی شدیدي میان آنها وجـود نداشـته و ایـن    باشد میو نزدیک به عدد یک می
شود.فرض از مفروضات رگرسیون کالسیک نیز تأیید می

ه دوم فرضینتایج حاصل از آزمونتفسیر 
مربـوط بـه متغیـر    t) آمـاره  P-Valueداري (سـطح معنـی  ، 7بر اساس نتایج ارائه شده در نگاره 

) 0742/0باشـد ( ) و ضـریب آن منفـی مـی   0201/0بـوده ( 05/0از  کـوچکتر  »پیچیدگی هزینه«
مـی تـوان گفـت رابطـه معکـوس و      درصـد رد شـده و   95در سطح اطمینـان  H0بنابراین فرضیه 

بینـی مـدیریت وجـود دارد بطـوري کـه بـاال       بینی پـیش پیچیدگی هزینه و خوشداري میان معنی
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شـود.  بینـی مـدیریت کاسـته مـی    بینی پـیش ها از میزان خوشبودن میزان پیچیدگی هزینه شرکت
نیــز »اطالعــاتیپیچیــدگی «مربــوط بــه متغیـر  t) آمـاره  P-Valueداري (ســطح معنــیهمچنـین  
) بنـابراین فرضـیه   -0013/0باشـد ( ) و ضریب آن نیز منفی مـی 0028/0بوده (05/0از  کوچکتر 

H0 تـوان گفـت رابطـه معکـوس و     میدرصد براي این متغیر نیز رد شده و 95در سطح اطمینان
بـاال  بینی مدیریت وجود دارد بطوري کـه  بینی پیشپیچیدگی اطالعاتی و خوشداري میان معنی

شـود.  بینی مدیریت کاسته مـی بینی پیشها از میزان خوشبودن میزان پیچیدگی اطالعتی شرکت
درصد تأیید شـده و ایـن   95با اطمینان پژوهشبنابراین با توجه به نتایج بدست آمده فرضیه دوم 

گیـري کـرد کـه پیچیـدگی سـازمانی در هـر دو سـطح پیچیـدگی هزینـه و          تـوان نتیجـه  گونه می
داشـته و بـا افـزایش میـزان     بینی مدیریت بینی پیشخوشگی اطالعاتی خود اثر کاهشی بر پیچید

شود. بینانه مدیران  کاسته میبینی خوشپیچیدگی از پیش
گیرينتیجه

ــیههای ــطحمعنیداريپژوهشباتوجهبهنتایجآزمونفرضــــــــــــــــــــ )، %5(درســــــــــــــــــــ
طوریکههاوجودداردبهدشرکتبینیسوایسازمانوخطایپیشداریمیانپیچیدگیهزینهرابطهمستقیمومعنی

ــپیچیدگیهزینه ــرکتباافزایشـــــ ــایپیشایشـــــ ــودآنهاافزودهمیهابرخطـــــ ــودبینیســـــ . شـــــ
بینیسودوجودداردوباایسازمانوصحتپیشداریمیانپیچیدگیهزینهتوانگفترابطهمعکوسومعنیبنابراینمی

ــپیچیدگیهزینه ــحتپیشافزایش ــمیاي سازمانی،ص ــدبینیسود،کاهش ــین .یاب ــتقیم و  همچن ــه مس رابط
ها وجـود دارد، بطـوري کـه    بینی سود شرکتپیچیدگی اطالعاتی و خطاي پیشداري میان معنی

هـا افـزوده   بینی سـود شـرکت  ها بر میزان خطاي پیشباال بودن میزان پیچیدگی اطالعاتی شرکت
ــی ــودمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بینیسودوجودداردوسازمانوصحتپیشاطالعاتیداریمیانپیچیدگیتوانگفترابطهمعکوسومعنیبنابراینمی
نتایج حاصلبا نتایج حاصـل از  .یابدبینیسود،کاهشمیسازمانی،صحتپیشاطالعاتیباافزایشپیچیدگی

همخوانی ندارد.)2012(رد جنینگز و همکارانجپژوهش
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رابطه درصد95درسطحاطمینانباشد که ها حاکی از این مینتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده
بینـی مـدیریت وجـود    بینـی پـیش  اي سازمان و خوشپیچیدگی هزینهداري میان معکوس و معنی

بینـی  بینـی پـیش  هـا از میـزان خـوش   اي شرکتطوري که باال بودن میزان پیچیدگی هزینهدارد به
رابطـه معکـوس و   درصـد  95توانگفـت درسـطحاطمینان  همچنـین مـی  شـود.  مدیریت کاسته می

بینی مدیریت وجود دارد بطوري کـه بـاال   بینی پیشپیچیدگی اطالعاتی و خوشن داري میامعنی
بینــی مــدیریت کاســته بینــی پــیشهــا از میـزان خــوش بـودن میــزان پیچیــدگی اطالعتــی شــرکت 

همخوانی دارد.)2012(رد جنینگز و همکارانجپژوهشنتایج حاصلبا نتایج حاصل از شود.می
کنندگان جهت ارزیابی بهتر شرکت و نهایتـاً  شود استفادهپیشنهاد میبر اساس نتایج بدست آمده

تر نسبت به پیچیدگی سازمانی توجه بیشتري نشان دهند و اثرات پیچیـدگی  گیري صحیحتصمیم
پذیرد، لحـاظ نماینـد.  بینی سود انجام میهاي خود که بر اساس پیشگیريسازمانی را در تصمیم

ارتباط بین عناصر بیشتري از پیچیدگی سازمانی را شود یشنهاد میات آتی پپژوهشهمچنین براي 
هاي تجاري و فواصـل جغرافیـایی   بررسی نمایند. به عنوان مثال تعداد خطوط تولید، تعداد بخش

ینیز خاصـ یعتوان بر صنایمتواند منجر به افزایش پیچیدگی شود و هاي مختلف که میبین بخش
کنترل شود.یجنعت بر نتانمود که اثر تفاوت در صیدتأک
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The effect of organizational complexity on earnings forecasting
behavior

Abstract:
Today the emergence of complexity has such its growthrapidityso
that current century called complexity century. complexity theory
has been spread in all of science andspeciallyin management and
accounting. Organizational complexity is a feature that makes
difficult to understand the activities and operation of the company.
Therefore, in this study the effect of each component of
organizational complexity on accuracy and management optimisms
in relation to provide forecasting earning has been examined. For
this study, field research and library research were used. For
statistical analysiswere used multivariate regression analysis
model and Spss and Eviews software.The results obtained from
97 companies during 2009 to 2013,at 95 percent significance
level, indicate that organizational complexity in its two side, cost
and information, had decreased effect on the accuracy and optimism
of management’s forecasting earning.
Key words:cost complexity,information systems
complexity,accuracyof forecasting earning,optimismof forecasting
earning


