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  چکيده 

هاي  شرکت شناسايي .۱ .دهد مي قرار بررسي مورد و داشته مدنظر را کلي هدف سه پژوهش اين

محوري و (بررسي ميزان ارتباط بين هموارسازي سود با نوع صنعت  .۲ .وارساز سودهم

بررسي ميزان ارتباط بين هموارسازي ساختگي سود با  .۳ .)فروش(و اندازه شرکت ) پيراموني

 دو دسته باالبراي بررسي اهداف ). محوري و پيراموني(و نوع صنعت ) فروش(اندازه شرکت 

 هاي و دسته دوم ب دسته اول، مطالعات کتابخانه. قرار گرفته استاطالعات مورد استفاده 

هاي  شرکت مالي هاي صورت از شده استخراج مالي اطالعات غالب در ثانويه اطالعات صورت 

 .است ۱۳۸۳  تا۱۳۷۸هاي   طي سال شده در بورس اوراق بهادار تهرانپذيرفته
 هموارسازي سود همبستگي قوي و) فروش(نتايج حاصله نشان داد که بين اندازه شرکت 

اي بين   تفاوت قابل مالحظهچنين است، همصورت معکوس  هوجود دارد و اين ارتباط ب

تنها در . وجود ندارد) حوري يا پيرامونيم(هاي هموارساز سود از نظر نوع صنعت  شرکت

چنين  هم. شود سطح سود ناويژه ارتباط ضعيفي بين صنعت و هموارسازي سود مشاهده مي

 بين سرانجام. داري بين هموارسازي ساختگي سود با اندازه شرکت وجود داردارتباط معنا

  .داري وجود نداردي ساختگي و نوع صنعت ارتباط معناهموارساز
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  مقدمه
ها از يک طرف و  هاي اقتصادي و پيچيدگي روز افزون آن گسترش فزاينده فعاليت

هاي مالي از سوي ديگر، سبب ابداع  لزوم توجه به اطالعات دقيق حسابداري و صورت

 رايج ۱۹۲۰در اواخر دهه .  استشدههاي تحليلي و مديريتي نوين در حسابداري  روش

و زيان همراه با فشارهاي قابل توجه از سوي افراد خارج از حرفه حساب سود  شدن صورت

هاي جاري،  اي و دانشگاهيان از روش اندرکاران حرفه حسابداري و نيز عدم رضايت دست

يکي از مهمترين اين . وجود آورد ه حسابداري بنظريهتغييرات نهادي مهمي را در تفکر و 

 معطوف به ترازنامه بود، تر پيشو زيان که صورت سود  تغييرات تاکيد و توجه بيشتر به

عنوان  مديريت سود به. شود متولد و مطرح »مديريت سود«اي به نام   تا مقولهشدهسبب 

 آوردن برايهاي آگاهانه در محدوده اصول پذيرفته شده حسابداري  فرآيند برداشتن گام

د در ادبيات اگرچه مديريت سو. سود گزارش شده به سطح مورد نظر تعريف شده است

عمل نزديک کردن سود گزارش . حسابداري پيشنهاد شده است ولي قطعيت نيافته است

يکي از اهداف دستکاري . شود  انجام مي١شده به سطح سود هدف از طريق دستکاري

توان بخشي از   هموارسازي سود را مي بنابراينسود، هموارسازي سود گزارش شده است،

عنوان اقدامي آگاهانه و عامدانه براي كاهش  سود به زيهموارسا. مديريت سود دانست

اي سود گزارش شده يا سود مورد پيش بيني از طريق استفاده از   دورههاي  و نوسانهاتغيير

ده عمومي حسابداري تعريف اي حسابداري در چارچوب اصول پذيرفته ش هاي گزينه فن

هاي  و شناسايي شركتمسئله اوليه و هدف کلي در اين پژوهش تفكيك . شده است

  .استهاي غير هموارساز  هموارساز سود از شركت

 .هاي يك واحد اقتصادي است هاي اندازه گيري فعاليت سود از جمله برترين شاخص

اي است كه بر اثر گسترش فنون كمي  درك و شناخت رفتار سود حسابداري مقوله

اين  .گرفته استمالي شكل هاي  مديريت و ضرورت توجه به نياز استفاده كنندگان صورت

هاي گذشته فراتر رفته و حسابداري را براي ياري  گيري فعاليت از محدوده اندازهامر 

 فراگيري در زمينه نظريهكه  اينبا وجود . گيرندگان تواناتر ساخته است رساندن به تصميم

ز معيارهاي عنوان يكي ا  باز هم به ، ندارد كه مورد توافق همگان باشدسود حسابداري وجود

   در اين راستا هر جرياني كه سود را به.اي برخوردار است گيري مالي از اعتبار ويژه تصميم

يابد، زيرا پيامدهاي اقتصادي بر آن مترتب   نيز اهميت ميکندخوش تغيير  طريقي دست

                                                      
1. Manipulation 
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 سرمايه از درجه ي ضعيفكارايبا ممكن است در بازارهاي ويژه ، به و اين مسئلهشود مي

  .  است بيشتري برخورداراهميت

اي براي محققين  پديده هموارسازي سود در طول نيم قرن اخير موضوع مورد عالقه

بلکويي معتقد است که هموارسازي سود عبارتند از هماهنگ . حسابداري و مالي بوده است

  .]۲[ آگاهانه سود تا بتوان به يک سطح يا روند مورد نظر دست يافتکردن

ها اغلب اقدام به هموارسازي  ران بر اين باورند که مديران شرکتگ پژوهشطورکلي  به

 اهميت است و يز زيرا مبلغ سود و نوسان آن از ديدگاه سهامداران شرکت حاکنند سود مي

  .]۴[د گذار ر ارزش سهام شرکت تاثير ميب

را تواند در رفتار کاربران مؤثر واقع شده و پيامدهايي  پديده هموارسازي سود بالقوه مي

 سرمايه ممکن است ي ضعيفکارايبا لحاظ نظري اين موضوع در بازارهاي از. موجب شود

بنابراين با مشاهده رفتار هموارسازي سود . از درجه تاثير و اهميت بيشتري برخوردار باشد

تواند در  هاي مطرح اين است که چه عواملي مي در يک محيط اقتصادي يکي از پرسش

. اندازه شرکت و نوع صنعت از اين دسته عوامل هستند. قع شودبروز اين پديده مؤثر وا

 و اصلي اين پژوهش بررسي و آزمون ارتباط بين هموارسازي ويژه مسئله و هدف رو ازاين

هاي پذيرفته   در شرکت)محوري و پيراموني (و نوع صنعت) فروش(سود با اندازه شرکت 

  .استشده در بورس اوراق بهادار تهران 
  

  انواع آنارسازي سود و هموتعريف 
نظران و محققين حسابداري  از هموارسازي سود توسط صاحبهاي گوناگوني    تعريف

توان تعريف  کلي ميطور هب. ها از نظر مفهومي مشابهت دارند ه شده است که اکثر آنيارا

  :ه کرديزير را براي بيان مفهوم هموارسازي ارا

 سود گزارش هاي ه جهت کاهش نوسانهموارسازي سود اقدامي آگاهانه و عامدان«

سود ) نرمال( هاي متوالي در حول سطحي از سود که سطح عادي شده در طول دوره

  .»شود تعريف شده است شرکت ناميده مي

هموارسازي .  باشد٢ يا تعمدي١تواند نتيجه هموارسازي طبيعي هموارسازي سود مي

توليد کننده جريان هموارشده سود طور ذاتي  گر اين است که فرآيند سود به طبيعي بيان

هموارسازي تعمدي به اعمال و . شود هاي مديريت ناشي نمي ها و تصميم  و از اقدامباشد

                                                      
1. Natural. 
2. Intentional. 
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به عبارت ديگر هموارسازي تعمدي نتيجه . شود هاي مديريت نسبت داده مي اقدام

هموارسازي تعمدي به دو دسته . شود ي است که توسط مديريت انجام ميهاي اقدام

 .شود  تقسيم مي١و هموارسازي ساختگي رسازي واقعيهموا
هايي که توسط مديريت جهت پاسخ به شرايط  عنوان تالش هموارسازي واقعي به

گر کوشش و تالش  هموارسازي ساختگي بيان. شود پذيرد تفسير مي اقتصادي انجام مي

  .]۱۲[ دهد طور ساختگي کاهش مي هتعمدي وآگاهانه است که نوسانات جريان سود را ب

اگر تقاضا براي محصول . تواند روي جريان نقدي تاثير گذارد هموارسازي واقعي مي

دهنده  اين نشان. افزايش يابد نتيجه افزايش در فروش و به دنبال آن افزايش در سود است

همين  ، بهگذارد  روي سود آتي تاثير ميطورمستقيم بهکنترل وقايع اقتصادي واقعي است که 

گر دستکاري  هموارسازي ساختگي بيان .شود ي واقعي ناميده ميجهت هموارساز

اين دستکاري . شود حسابداري است که توسط مديريت براي هموارسازي سود انجام مي

ها و يا  گذارد، اما هزينه  وقايع اقتصادي نبوده و روي جريان نقدي نيز تاثير نميحاصل

در هموار سازي ساختگي از اعمال . هدد درآمدها را از يک دوره به دوره ديگر انتقال مي

 بدون شود حسابداري اختياري براي کاهش تغييرات روند سود گزارش شده استفاده مي

اعمال اختياري حسابداري . که تاثيري در ماهيت واقعي فرايند توليد گذارده شود اين

ها براساس  باشد و کاربرد آن  نميويژه، متعهد به انجام عملي هايي هستند که سازمان آن

، حذف ترل اعمالي مثل به تعويق انداختنقابليت کنبنابراين بايد اي است، قضاوت حرفه

 از اين گوناگونهاي  که ترکيب جايي از آن. کردن يا تسريع نتايج داد و ستد را داشته باشد

نمودار در . هايي آسان است قبيل اعمال وجود دارد، در نتيجه تالش براي چنين دستکاري

  .]۱۲[نواع هموارسازي ترسيم شده است االف

  

  
  انواع هموارسازي سود :الفنمودار 

                                                      
1  . Artifitial 

هموارسازی 

  جريان سود

 هموارسازی تعمدی

هموارسازی طبيعی

هموارسازی ساختگی

هموارسازی واقعی
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 عوامل مؤثر بر هموارسازي سود
 هاي ابزارها و انگيزه( هموارسازي سود هاي هاي قبلي موجود در تحقيق نسبت به زمينه

 رسابقه کمتري برخوردا، پژوهش در زمينه عوامل مؤثر بر هموارسازي از )هموارسازي

  . اخير به اين سمت گرايش يافته استيها همين دليل تحقيق است و شايد به

ند از ها پرداخته شده است عبارت  به آنها از جمله عوامل مشخصي که در غالب تحقيق

  .و نوع مالکيت ، نوع صنعتنسبت سودآوري، اندازه شرکت

و اندازه شرکت با هموارسازي سود در اين پژوهش به بررسي ارتباط بين نوع صنعت 

  .شود پرداخته مي

  
  اندازه شرکت

.  به آن اشاره شده استها  تحقيقاغلباندازه شرکت از جمله عواملي است که در 

گر اهرم شرکت، برتري رقابتي شرکت، توانايي مديريت،  تواند نمايان اندازه شرکت مي

مشارکت بين . ک کلي شرکت باشدگر ريس تواند نمايان  ميدرنهايتي اطالعات و يکارا

 گران حسابداري بوده است هموارسازي سود و اندازه شرکت مورد توجه برخي از تحليل

]۴[.  

 را مطرح  سؤالاين  که روي اندازه شرکت تمرکز دارند، پژوهشگرانيطورکلي  هب

زي متفاوتي نسبت به هموارساهاي  واکنشهاي مختلف  ها با اندازه که آيا شرکتاند  کرده

  دهند؟  سود نشان مي

هاي بزرگ  که شرکت جايي ، از آنندمعتقددر ارتباط با متغير اندازه شرکت محققين 

در معرض توجه و بررسي بيشتري قرار دارند ممکن است انگيزه کمتري نسبت به 

به بيان ديگر احتمال کمي . تر براي هموارسازي سود داشته باشند هاي کوچک شرکت

هاي بزرگ بتوانند از طريق گزارش سودهاي هموار، ارزش  ان شرکتوجود دارد که مدير

م اطالعاتي مربوط را به بازار يطور مستمر عال دست آوردند، زيرا ساير منابع به هاضافي ب

  .]۱۱[ کنند منتقل مي

هاي  اند که شرکت استدالل کرده .]۱۴، ۱۳، ۱۰[ برخي پژوهشگران از بعد نظري

ها به گزارش سودهاي   زيرا نياز آن،ي هموارسازي سود دارندتر انگيزه بيشتري برا بزرگ

تر در معرض  هاي بزرگ در واقع منشا اين نياز آن است که شرکت. هموار بيشتر است

تر  هاي بزرگ از طرفي شرکت. گويي بيشتري به طيف وسيعي از مدعيان قرار دارند پاسخ

ها در معرض   زيرا اين شرکت،اشندممکن است تمايل کمتري به هموارسازي سود داشته ب
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هاي بيشتري که بازار در مورد اين  تري قرار دارند و تجزيه و تحليل هاي دقيق رسيدگي

تر از رهگذر  هاي بزرگ شود که شرکت ، منجر به اين نتيجه ميدهد ها انجام مي شرکت

است که هموارسازي سود کمتر موفق به تاثير گذاري بر رفتار بازار شوند و اين بدان معني 

  .]۱۱ و ۷[ها کمتر است محتواي اطالعاتي سودهاي هموار براي آن

، ميزان اختالف سود واقعي  داد متغيرهايي نظير اندازه شرکتنشان عنوان مثال موسس به

چنين   هماو. هاي پاداش مديران بر رفتار هموارسازي سود مؤثر است و مورد انتظار و طرح

، شناخته گران تر به علت مورد توجه بودن تحليل هاي بزرگ گيري کرد که شرکت نتيجه

  .]۱۴[تري جهت هموارسازي سود دارند  انگيزه کمبنابراين  وتر بوده شده

  
  نوع صنعت

به نظر .  مختلف به آن پرداخته شده استهاي صنعت نيز از عواملي است که در تحقيق

. کنند تلفي هموار ميمخهاي  اندازهها در صنايع مختلف سود خود را به  رسد که شرکت مي

هاي اقتصاد دوگانه است که در  نظريه بر مبناي ها پشتوانه نظري اتخاذ شده در برخي تحقيق

هاي محوري به صنايعي  بخش. شود  تقسيم ميپيرامونيآن صنعت به دو بخش محوري و 

  ماليشود که بافت سياسي و اقتصادي هر کشوري را در بر گرفته و بيشترين منابع گفته مي

توان به  هاي محوري صنعت مي  بخشهاي ويژگياز . را به خود اختصاص داده است

، تجارت کاال د کاالهاي انحصاري يا منابع مادر، توليهاي توليد کاالهاي با ارزش فعاليت

شود که   ميگفته به صنايعي پيرامونيهاي  بخش. دهي باال اشاره کردصورت عمده و سود هب

هاي کشاورزي کم بازده،  ، بخشاين نوع صنايع.  را ندارند بيان شده قبليهاي ويژگي

. گيرند مي بر ت غير تخصصي يا نيمه تخصصي را در، خدماصنايع توليدي کم ارزش

  .ها فاقد دارايي و قدرت سياسي الزم براي سوددهي هستند  اين شرکتچنين هم

عدم اطمينان  در درجه باالتري از پيرامونيهاي صنايع  ، شرکتنظريهبر مبناي اين 

ها هم تمايل و هم امکان بيشتري  شرکتاين  مدعي هستند که رو ازاينو  محيطي قرار دارند

طور  ه بپيرامونيبه همين دليل هموارسازي سود در بخش . براي هموارسازي سود را دارند

 که نوع اعتقاد دارندچنين برخي محققين  هم. اي از بخش محوري بيشتر است قابل مالحظه

اي تحت تاثير محيط اقتصادي جامعه مورد مطالعه  طور قابل مالحظه هتواند ب ميصنعت 

که عواملي  چنين معيارهاي تفکيک صنايع نيز تا حدي گزينشي است در حالي هم. باشد

  .طور دقيقي تعريف شده هستند هب نظير اندازه و سودآوري عوامل کمي بوده و

به دو گروه را ه وضعيت اقتصادي، صنايع به عنوان مثال آشاري و همکاران، با توجه ب
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 نتايج بدست آمده .نمودند بر هموارسازي سود بررسي عامل راکلي تفکيک و تاثير اين 

هاي با  چنين شرکت  هم.حاکي از مؤثر بودن متغير نوع صنعت بر هموارسازي سود بود

 . ]۱۱[ريسک باالتر تمايل بيشتري به هموارسازي سود دارند
 مورد بررسي پيرامونينيز رفتار هموارسازي را در صنايع محوري و  ربلکويي و پيکو

 در مقايسه با پيراموني زير مجموعه صنايع يها قرار داده و به اين نتيجه رسيدند که شرکت

 .]۹[اند صنايع محوري بيشتر به هموارسازي سود تمايل داشته
 

   پيشينقاتيتحقمروري بر 
ود را بازنگري کرد و چارچوب مفهومي هاي گذشته هموارسازي س ايکل تحقيق

 از اکثر وي. کرداي را براي کشف يا شناسايي رفتار هموارسازي سود پيشنهاد  گزينه

که از يک متغير حسابداري براي شناسايي هموارسازي   انجام شده به دليل اينهاي همطالع

از سود هاي هموارس کند شرکت  پيشنهاد ميوی. اند انتقاد کرد سود استفاده کرده

 عدد از متغيرهاي حسابداري، تغييرات n که با استفاده از تاثير مشترک هستندهايي  شرکت

گيري کرد که فقط سه درصد از نمونه انتخابي او  نتيجه یو. رسانند سود را به حداقل مي

که فقط دو متغير سود و فروش را  اينوجود  باوي . اند هموارسازي ساختگي را انجام داده

 تفاوت فروش و داد ولي اعتقاد داشت که سود حاصلن خود مورد استفاده قرار در آزمو

ايکل در .  در آن وجود داردگوناگوني متغيرهاي درنتيجههاي متغير و ثابت است که  هزينه

 گيرد که مديران قابليت و توانايي چنداني براي هموارسازي ساختگي ندارند واقع نتيجه مي

]۱۲[.  

ها به دو بخش صنايع محوري و   با تقسيم شرکت۱۹۸۴سال بلکويي و پيکور در 

هاي بخش محوري درجه هموارسازي کمتري را نسبت  پيراموني اين فرضيه را که شرکت

ها بيان داشتند که  آن. دهند را آزمون کردند هاي صنايع بخش پيراموني نشان مي به شرکت

تري از عدم اطمينان جه باالهاي محدودتر و در هاي بخش صنايع پيراموني با فرصت شرکت

هاي بخش صنايع  ، به همين دليل آمادگي و فرصت بيشتري نسبت به شرکتروبرو هستند

ها با مقايسه تغيير در  آن. محوري براي هموارسازي جريان عملياتي سود گزارش شده دارند

 را فرضيه مورد نظرشانها  سود عملياتي و تغيير در سود عادي نسبت به تغيير در هزينه

هاي بخش صنايع پيراموني عمق بيشتري از  گيري کردند که شرکت  و نتيجهکردهآزمون 

هر دو معيار سود ذکر شده هاي بخش محوري براي  رفتار هموارسازي را نسبت به شرکت
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 .]۹[دهند نشان مي
 را عاملي براي هموارسازي سود ١هاي حسابداري موسس در مقاله خود استفاده از گزينه

که جهت حداکثر يا  هاي حسابداري به جاي اين  گزينهکه طوري به .کند بيان مي

ه  سود بهاي تواند براي کاهش نوسان ، ميسازي سود گزارش شده استفاده شود حداقل

گر  بخش اول نمايان. تحقيق موسس روي دو آزمون تکيه دارد. کارگرفته شود

دهند و بخش دوم بررسي  ميهايي است که رفتار هموارسازي سود را از خود نشان  شرکت

عنوان  موسس رفتار هموارسازي را به. تاثير عوامل انگيزشي براي هموارسازي سود است

عوامل انگيزشي که موسس در آزمون خود استفاده . داند هاي مديريت مي تابعي از انگيزه

نترل ، پاداش تشويقي و ک کارکنان، هزينهاندازه شرکت، سهم بازار: رده است عبارتند ازک

عنوان جمع فروش شرکت در سالي که تغييرات  وي عامل اندازه شرکت را به .]۱۴[مالک 

تواند  کند که اندازه شرکت مي و اظهار ميا. کند ، تعريف ميپذيرد حسابداري انجام مي

ش ريسک تواند سبب کاه توان مالي بيشتر مي. گر ميزان ريسک کلي شرکت باشد نمايان

به دليل و هستند ي بزرگتر در معرض ايمني عمومي بيشتري ها  شرکت.کلي شرکت شود

 کمتري جهت ه انگيزرو  اين از، هستندگران مالي   مورد توجه بودن تحليلکه بيشتر اين

  . هموارسازي دارند

هموارسازي سود «اي تحت عنوان   با مقاله۱۹۹۰آلبرچت و ريچاردسون در سال 

 هموارسازي سود بر اساس نگرش اقتصادي  مطالعه خود را روي»وسيله بخش اقتصادي هب

اي را متشکل از دو بخش  ها سيستم تجاري کشورهاي سرمايه آن. دوگانه قرار دادند

 بخش  ارتباط ودانستند  مي)بخش صنايع محوري و بخش صنايع پيراموني( اقتصادي

 اين به و دادندمورد تحليل و آزمون قرار را اقتصادي، اندازه شرکت و رفتار هموارسازي

هاي کوچکتر توجه بيشتر  هاي بزرگتر نسبت به شرکت  شرکتنتيجه رسيدند که

تر  هاي بزرگتر شناخته شده دارند، به همين دليل شرکت گران را به خود معطوف مي تحليل

بخش اقتصادي و اندازه شرکت . هستند و در نتيجه نياز کمتري به هموارسازي سود دارند

 در بخش پيراموني رفتار ،هاي بزرگ شرکت. هستندتبط متفقاً با هموارسازي سود مر

هايي به اندازه مشابه در بخش مرکزي نشان  هموارسازي بيشتري را نسبت به شرکت

 ]۷[. دهند مي
هاي  عوامل مؤثر بر هموارسازي سود در بين شرکت«آشاري با تحقيقي تحت عنوان 

                                                      
1. Accounting choices. 
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بط با هموارسازي سود را مورد ، عوامل مرت»پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار سنگاپور

شامل چهار فرضيه است که براي آزمون متغيرهاي اندازه، پژوهش  .شناسايي قرار دادند

نتايج حاصل از بررسي . سودآوري، صنعت و مليت بر هموارسازي سود بيان شده است

هاي با سود آوري پايين  دهد که هموارسازي بيشتر در شرکت  نشان ميباالچهار متغير 

صنايع ( هاي با ريسک باالتر صنعت بر هموارسازي مؤثر است و شرکت. شود جام ميان

 اما  مليت بر هموارسازي سود مژثر است.تمايل بيشتري به هموارسازي سود دارند) پرخطر

 .]۱۱[ اندازه شرکت بر هموارسازي مؤثر نيست
 

  ي انجام شده در ايران ها پژوهش
تاثير هموارسازي سود بر بازده سهام «عنوان  در مقاله خود تحت  و همکارانقائمي

، به اين نتيجه دست يافتند که »هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شرکت

هاي پذيرفته شده در بورس   شرکت غيرعاديهاي هموارسازي سود، عاملي مؤثر بر بازده

 .]۵[  استاوراق بهادار تهران
هاي   تعهدي اختياري در مديريت سود شرکتنقش اقالم«اي تحت عنوان  مقاله   در

  را اقالم تعهدي اختياري و همکاران مشايخي»پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ها به خصوص هنگام کاهش وجوه نقد حاصل  به عنوان عاملي براي مديريت سود شرکت

به . شد است، در نظر گرفته  گر عملکرد ضعيف واحد تجاري بوده از عمليات که بيان

عبارت ديگر، وجوه نقد حاصل از عمليات و اقالم تعهدي اختياري رابطه معکوسي را به 

 .]۶[ گذارند شکل معني داري از خود به نمايش مي
هاي هموارسازي سود  بررسي انگيزه«پورحيدري و افالطوني در مقاله خود با عنوان 

هايي چون  ، دريافتند که انگيزه»هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشرک

هاي عملياتي، محرک اصلي براي هموارنمودن سود  ماليات بر درآمد و انحراف در فعاليت

ها و نوسان  در حالي که نسبت بدهي به دارايي. با استفاده از اقالم تعهدي اختياري است

  ]. ۱[هاي هموارسازي سود از اهميت چنداني برخوردار نيست کپذيري سود به عنوان محر

 »بررسي ميزان تاثير هموارسازي سود بر ثروت سهامداران« با عنوان قیيتحقحائري در 

عنوان ابزاري براي  تواند به که آيا هموارسازي سود ميبه دنبال پاسخ اين سوال است 

 که هموارسازي سود داد نتايج نشان ؟کارگرفته شود هافزايش قيمت سهام در بازار بورس ب

  .]۴[ شودکارگرفته  هعنوان ابزاري براي افزايش قيمت سهام در بورس ب تواند به مي
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  ها فرضيه
  .داري وجود داردها ارتباط معنا بين هموارسازي سود و اندازه شرکت .۱

  .داري وجود داردسازي سود و نوع صنعت ارتباط معنابين هموار .۲

  .داري وجود داردها ارتباط معنا تگي سود و اندازه شركتبين هموارسازي ساخ .۳

  .داري وجود داردختگي سود و نوع صنعت ارتباط معنابين هموارسازي سا .۴
  

  تحقيقروش شناسي 
  :کردتوان به دو بخش تقسيم  ي آماري مورد استفاده را ميها مدل

، که هاي هموارساز سود  تفکيک و شناسايي شرکتبرايي آماري ها  مدل:بخش اول

  : معيار پراکندگي زير استفاده شده استاز

، براي  تغييراتمجموعميانگين  مدل ميانگين مطلق درصد انحرافات تغييرات سود از .الف

هاي  اين مدل براي تفکيک شرکت. هاي هموارساز شناسايي و تفکيک شرکت

ا ميانگين در اين مدل ابتد .]۸[گيرد هموارساز از غير هموارساز مورد استفاده قرار مي

متغيرهاي . شود گيري مي مطلق مجموع تغييرات هر سال نسبت به سال قبل اندازه

  .هستندسود عملياتي و سود ويژه ، گيري سود ناويژه اندازه
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کننده  تعيين و ها شرکت سود پراکندگي ميزان کننده بيان که S عددي مقدار تعيين براي

دست آمده از ميانه  هعدد ب.  از روش ميانه استفاده شده استاست، ي هموارسازها شرکت

 .استهاي هموارساز از غير هموارساز  براي تفکيک شرکت
ات براي  مدل نسبت ضريب تغييرات براي تغيير در سري زماني سود به ضريب تغيير.ب

هاي هموارکننده   شناسايي شرکت، براي تفکيک وتغيير در سري زماني فروش

 ،آلبرت و ريچاردسون اين مدل ابتدا توسط ايکل مطرح شد و سپس. ساختگي

براي شناسايي هموارسازي را  آن، جردن و همکاران و کارلسون و باتاال ميکلسون

در اين مدل چنانچه نسبت ضريب تغييرات  .]۱۳، ۱۲، ۹، ۷[ندساختگي به کار گرفت

                                                      
1. Trend 
2. Smoothness 
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به ضريب ) سود ناويژه ، سود عملياتي و سود ويژه(زماني سود براي تغيير در سري 

تغييرات براي تغيير در سري زماني فروش کوچکتر از يک باشد، شرکت هموارساز 

 شرکت هموارساز ساختگي است در صورتي که. شود ساختگي سود محسوب مي

1〈
∆
∆
SCV
ICV باشد.  
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nSS
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I∆ = تغيير سود در يک دوره  

S∆ =تغيير فروش در يک دوره   

CV =ضريب تغييرات  

 S = ميانگين فروش  

I =ميانگين سود  
  

  ها هاي آماري جهت آزمون فرضيه مدل :بخش دوم

ها از مدل لوجيت استفاده شده که مدل تکامل يافته و پيشرفته  فرضيهبراي آزمون 

 با اين فرض . است١ اين مدل داراي متغيرهاي ساختگي يا مجازي.]۳[رگرسيون خطي است

در حالي که . تواند کمي، کيفي يا ترکيبي از هر دو باشد ضمني که متغيرهاي توضيحي مي

 در مدل لوجيت متغير وابسته خود .ه گيري کمي باشد قابل اندازبايدمتغير وابسته به هر حال 

 در اين مطالعه .کنند  را اختيار مي)۱ و ۰(گر دو گروه است که هر يک مقادير  ماهيتاً بيان

هاي هموارساز سود و صفر براي  يک براي شرکت. متغير وابسته هموارسازي سود است

 .هاي غير هموارساز سود شرکت
  

                                                      
1. Dummy variables 
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  جامعه مورد مطالعه
 بورس در ۱۳۷۸ که در سال هستندهايي  ه مورد مطالعه در اين پژوهش کليه شرکتجامع

 ۲۲۰ها  تعداد اين شرکت). گذاري هاي سرمايه غير از شرکت(اند  پذيرفته شدهاوراق بهادار 

، استجايي که تعداد اعضاي جامعه محدود  از آن .هستند صنايع مختلف درواحد بوده که 

  . نگرفت و کل جامعه مورد بررسي قرار گرفتگيري صورت گونه نمونه هيچ

  
  زماني پژوهشقلمرو 

 ساله از سال شش اي دوره زماني که در آزمون مورد استفاده قرار گرفته است دوره

نتيجه مدت  بلندهاي سري زماني، دوره زماني  دليل استفاده از مدل به. است ۱۳۸۳ تا ۱۳۷۸

  . دهد ه مييمطمئن و قابل اعتمادي را ارا

  

 پژوهشلمرو مکاني ق
بورس اوراق بهادار را مورد آزمون و بررسي پذيرفته شده در هاي   شرکتپژوهشاين 

 مورد تاييد ها بايد اين شرکته شده يهاي مالي ارا جا که صورت از آن. دهد قرار مي

. کنند  اطالعات مالي قابل اتکاتري را منتشر ميبنابراينحسابرسان قرار گرفته باشند، 

ها  استانداردهاي حسابداري را رعايت و بر مبناي آن بايدهاي عضو بورس   شرکتچنين، هم

هاي مالي را تسهيل   قابليت مقايسه صورترو از اين ،هاي مالي خود را تهيه کنند صورت

  .کنند مي

  
  ها تجزيه و تحليل يافته

 ۲۲۰(هاي جامعه  هاي هموارساز سود از ميان شرکت براي تعيين و تشخيص شرکت

از مدل ميانگين قدرمطلق درصد انحرافات ) ت عضو بازار بورس اوراق بهادار تهرانشرک

، سود سود ناويژه( راي سه نوع معيار سود، که بشداستفاده ميانگين تغييرات تغييرات سود از 

از ميانه ضريب  ،براي تشخيص معيار هموارسازي.  شدگرفته کار هب) عملياتي و سود ويژه

، بر مبناي ۲۹۷۱/۰نقطه تشخيص بر مبناي سود ناويژه عنوان  اين ميانه به. تغييرات استفاده شد

بر اساس اين مدل . شده استتعيين  ۳۸۲۷/۰ و بر مبناي سود ويژه ۳۶۰۹/۰سود عملياتي 

 ۱۰۹شرکت، بر اساس سود عملياتي  ۱۱۰هاي هموارساز بر اساس سود ناويژه  تعداد شرکت

هاي هموارساز  براي تشخيص شرکت.  بوده است شرکت۱۱۲شرکت و بر مبناي سود ويژه 

ه ضريب بساختگي سود از مدل نسبت ضريب تغييرات سود براي تغيير در سري زماني سود 

اين مدل نيز بر اساس  .تغييرات فروش براي تغيير در سري زماني فروش استفاده شده است
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. رار گرفتمورد محاسبه ق) سود ناويژه، سود عملياتي و سود ويژه(سه نوع سود 

 از طريق مدل ميانگين قدرمطلق درصد انحرافات تغييرات سود از تر پيشهايي که  شرکت

هاي هموارساز تعيين شده بودند و نسبت مدل فوق براي  عنوان شرکت اش به روند واقعي

در اين آزمون . اند عنوان هموارساز ساختگي شناخته شده ها کمتر از يک بوده است، به آن

، بر مبناي سود  شرکت۳۵ وارساز ساختگي سود بر مبناي سود نا ويژههاي هم شرکت

  .  شرکت شناخته شدند ۵۰  شرکت و بر اساس سود ويژه ۴۳ عملياتي

  
  ها آزمون فرضيه
  .داري وجود داردها ارتباط معنا  بين هموارسازي سود و اندازه شرکت=فرضيه اول

  . وابسته هموارسازي سود استها و متغير در اين فرضيه متغير مستقل اندازه شرکت

و هاي هموارساز سود را تفکيک و شناسايي کرده   کليه شرکت،براي انجام آزمون

 را براي )۱۳۷۸ ‐۱۳۸۳( سال ۶ها به بزرگ و کوچک ميانگين فروش  براي تفکيک شرکت

انتخاب ميزان . دشگيري  هر شرکت محاسبه کرده و سپس ميانه ميانگين فروش اندازه

عنوان درآمد  هها ب است که چون فروش شرکتدليل اين به اين تفکيک فروش براي 

هايي با فروش  باشد، در نتيجه شرکت ها مي عملياتي، مبنايي براي ارزيابي عملکرد شرکت

 .شوند هاي بزرگ انتخاب مي عنوان شرکت هآوري بيشتر ب باالتر و به تبع سود
هايي که باالتر  شرکتون ريال بود و  ميلي۶۷/۹۸۸۳۰ها مبلغ  ميانه ميانگين فروش شرکت

هايي که کمتر از اين  هاي بزرگ و شرکت عنوان شرکت ، بهاند از اين مبلغ فروش داشته

نتايج حاصله با استفاده .هاي کوچک شناسايي شدند عنوان شرکت اند را به مبلغ فروش داشته

  :شرح زير است ه بSPSSاز برنامه آماري 

  

  بين هموارسازي سود و اندازه شرکت بررسي ارتباط ):۱( نگاره
 β ضريب  (.sig) سطح اهميت  سود
  ‐٧٣٥/٠  ٠٠٧/٠  سود ناويژه
  ‐٨٨٧/٠  /٠٠١  سود ويژه

  ‐٨٨٧/٠  ٠٠١/٠  سود عملياتي

  

با هموارسازي ) کم يا زياد(ها  ، ميزان فروش شرکتدهد که در ايران نشان ميباال نتايج 

 ۹۰ين ترتيب که با در نظر گرفتن سطح اطمينان ا هب. رتباط داردطور معکوس ا هسود ب

منفي بودن . شود ميضيه پذيرفته  باشد، فر درصد۱۰ کمتر از .Sig، هرگاه مقدار درصد
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که با افزايش فروش  طوري هب.  نشان دهنده معکوس بودن اين ارتباط است)β( ضرايب

گر اين مطلب است که   نتيجه بيانشود که اين ها از ميزان هموارسازي کاسته مي شرکت

طور که مالحظه  همان. تر بيشتر درصدد هموارسازي سود هستند هاي کوچک شرکت

بر  ( درصد۹۰ها با ضريب اطمينان  شود همبستگي هموارسازي سود با اندازه شرکت مي

اي بر مبن( و Sig.  ۰۰۱/۰با ) بر مبناي سود عملياتي( و Sig. ۰۰۷/۰ با )مبناي سود ناويژه

  .گيرد  مورد تاييد قرار ميSig. ۰۰۱/۰با ) سود ويژه

  . بين هموارسازي سود و نوع صنعت ارتباط معنا داري وجود دارد=فرضيه دوم

هاي جامعه به دو بخش محوري و پيراموني   ابتدا شرکتباالبراي آزمون فرضيه 

 :استشرح زير   نتايج حاصله به.دند شتفکيک 
  

  بين هموارسازي سود و نوع صنعت بررسي ارتباط ):۲( نگاره
  β ضريب سطح اهميت  سود
 ‐٦٧٢/٠ ٠٦٩/٠ سود ناويژه
 ‐٠٤٦/٠ ٨٩٠/٠ سود ويژه

 ‐٤٤٣/٠ ١٨٠/٠ سود عملياتي
  

با هموارسازي ) بخش محوري و بخش پيراموني(دهد که نوع صنايع   نشان ميباالنتايج 

به صورت معکوس  Sig. ۰۶/۰و   درصد۹۰اطمينان سود در سطح سود ناويژه با ضريب 

هاي  اين معني که شرکت به. همبستگي دارد) =B ‐۶۷۲/۰دليل منفي بودن ضريب به(

هاي بخش صنايع محوري در  ويژه بيشتر از شرکتخش صنايع پيراموني در سطح سود ناب

  . صدد هموارسازي سود خود هستند

داري وجود ها ارتباط معنا اندازه شركت بين هموارسازي ساختگي سود و =سومفرضيه 

  .دارد

در اين فرضيه نيز تمام مراحل طي شده در مورد فرضيه فرعي اول مورد بررسي قرار 

هاي هموارساز  ، شرکتها هموارساز سود جاي شرکت هبا اين تفاوت که ب. گيرد مي

  :شرح زير است هنتايج حاصله ب .گيرند ساختگي مورد بررسي قرار مي
  

   بررسي ارتباط بين هموارسازي ساختگي سود و اندازه شرکت):۳( نگاره
 β ضريب سطح اهميت  سود
 ‐٠٠١/٠ ٠٢٤/٠ سود ناويژه
 ‐١١٥/١ ٠٠٢/٠ سود ويژه

 ‐٠٦٨/١ ٠٠٤/٠ سود عملياتي
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ها همبستگي وجود  دهد بين هموارسازي ساختگي سود و اندازه شرکت  نشان مينتايج

شود همبستگي هموارسازي ساختگي سود با اندازه  طور که مالحظه مي مانه. دارد

بر مبناي ( و Sig. ۰۲۴/۰ و  درصد۹۰با ضريب اطمينان ) بر مبناي سود ناويژه(ها  شرکت

با ضريب ) بر مبناي سود ويژه( و Sig.  ۰۰۴/۰ و  درصد۹۰با ضريب اطمينان ) سود عملياتي

) B( و منفي بودن ضرايب. گيرد  تاييد قرار ميموردSig. ۰۰۲/۰ و  درصد۹۰اطمينان 

ها رابطه  دهنده اين واقعيت است که بين هموارسازي ساختگي سود و اندازه شرکت نشان

ها از ميزان هموارسازي  تر شدن اندازه شرکت که با بزرگ طوريه معکوس وجود دارد، ب

شتر به تر بي هاي کوچک و شرکت. شود ها کاسته مي ساختگي سود توسط شرکت

  .زنند هموارسازي ساختگي سود دست مي

 بين هموارسازي ساختگي سود و نوع صنعت ارتباط معنا داري وجود =چهارمفرضيه 

  . دارد

چه که طي آزمون فرضيه اصلي دوم انجام شد، ابتدا  مانند آنباال براي آزمون فرضيه 

ا استفاده از سپس ب دند وشهاي جامعه به دو بخش محوري و پيراموني تفکيک  شرکت

  .باشد  که نتايج حاصله به شرح زير ميشد آزمون فرضيه انجام SPSSبرنامه آماري 
  

   بررسي ارتباط بين هموارسازي ساختگي سود و نوع صنعت):۴( نگاره
  β ضريب سطح اهميت  سود
 ‐٦٩٦/٠ ١٩١/٠ سود ناويژه
 ‐٤٦٠/٠ ٢٣٦/٠ سود ويژه

 ‐١٧٤/٠ ٦٦٨/٠ سود عملياتي
  

وجود  همبستگي صنعت نوع و دسو ساختگي هموارسازي بين که دهد مي نشان باال نتايج

بـر مبنـاي    ،  ۱۹۱/۰بر مبنـاي سـود نـاويژه         .Sig، مقدار   شود که مالحظه مي   طور همان. ندارد

  .است ۲۳۶/۰ و بر مبناي سود ويژه ۶۶۸/۰سود عملياتي 

  

  گيري نتيجه
و هموارسازي ) فروش(دهد که بين اندازه شرکت  ان مينتايج حاصل از اين پژوهش نش

 با بزرگ شدن .استصورت معکوس  هسود همبستگي قوي وجود دارد و اين ارتباط ب

هاي  ، شرکتشود و به عبارت ديگر ها از ميزان هموارسازي کاسته مي اندازه شرکت

اي  مالحظه تفاوت قابل ني همچنو. هستندتر بيشتر درصدد هموارسازي سود خود  کوچک
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وجود ندارد و تنها ) محوري يا پيراموني(هاي هموارساز سود از نظر نوع صنعت  بين شرکت

 بين صنعت و هموارسازي سود  درصد۹۰ با ضريب اطمينان يدر سطح سود ناويژه ارتباط

، که در سطح سود ناويژه طوري ه، باستنحوه اين ارتباط نيز معکوس . شود مشاهده مي

هاي فعال در بخش محوري  ر بخش صنايع پيراموني نسبت به شرکتهاي فعال د شرکت

 بين  درصد۹۰ با ضريب اطمينان يچنين، ارتباط هم. کنند بيشتر اقدام به هموارسازي سود مي

 ني در حالی است که بينا. ود داردهموارسازي ساختگي سود با اندازه شرکت وج

  .هموارسازي ساختگي و نوع صنعت همبستگي وجود ندارد

 
  هاي پژوهش محدوديت

هاي سري زماني  هاي هموارساز از مدل جايي که براي تفکيک شرکت از آن .۱

ها براي فرآيند  استفاده شده است و نتيجه گيري بهتر از اين مدل نيازمند تحليل داده

 سال در نظر گرفته شده ۶در اين پژوهش ( بلند مدتي است طورنسبي بهزماني 

هاي مورد بررسي  العه با محدوديت تعداد شرکتهمين دليل اين مط به). است

  .می باشدمواجه 

عدم . ها  در تحليل داده۸۴ و ۷۷، ۷۶هاي  عدم استفاده از اطالعات مالي سال .۲

ها بوده  ، آماده نبودن گزارشات مالي بسياري از شرکت۸۴استفاده از اطالعات سال 

غييرات سياسي و ، نوسانات موجود در بورس ناشي از ت۷۷ و ۷۶هاي  است و سال

تاثيرات ناشي ازنوسانات و رکود ناشي از بازار بورس کشورهاي آسياي جنوبي 

ها تاثيرگذار بود و بنابراين  ها روي سود و فروش شرکت ، زيرا اين نوسانبوده است

  . برد ها از بين مي ها با ساير سال  اين سالهاي مالي قابليت مقايسه صورت

جا که نوع   و از آنگذاري هاي سرمايه ت شرکتبه دليل ماهيت متفاوت فعالي .۳

زيان  و چنين ساختار صورت حساب سود ها و هم درآمد حاصل از عمليات آن

ها از جامعه مورد  گونه شرکت اينرو  ها متفاوت است ، از اين ها با ساير شرکت آن

 .شدندمطالعه حذف 
  

 هاپيشنهاد
اسايي قرار گرفت که هر يک  مورد شنگوناگونيهاي  در طول انجام پژوهش موضوع

 محققيني که رو ازاين. اي را در محدوده اين پژوهش فراهم آورد  اضافهتحقيقتواند  مي

 هاتوانند از پيشنهاد کار و مطالعه بيشتر در محدوده هموارسازي سود هستند مي مند به عالقه

 .کننداستفاده 



  ...  و  بررسي ارتباط بين هموارسازي سود با اندازه شركت
  

 

٩٩

شود، زيرا  انتخاب جامعه مورد مطالعه بزرگتري براي آزمونهاي آتي، در تحقيق .۱

  .رسد نتايج متفاوتي حاصل شود با انتخاب جامعه بزرگتر به نظر مي

 در بازار بورس ، زيرابراي آزمون سري زماني دوره زماني طوالني تريانتخاب  .۲

  .يابد ها کاهش مي  تعداد شرکتکنيمتر  وقتي دوره سري زماني را طوالني

 طور به( .دکرد مطالعه استفاده توان در جامعه مور تري مي هاي جديد از شرکت .۳

  .)هاي عضو بازار بورس قدمت زيادي دارند شرکتمعمول 

 .توان در آزمون استفاده نمود ميهاي نيمه موفق و حتي ضعيف  از شرکت .۴

  .)هاي موفقي هستند هاي عضو بازار بورس عمدتاً شرکت شرکت(
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