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چكيده
قدرت و اختیار تصمیم گیری در شرکتهای سهامی در اختیار طبقاتی از مدیران است که دارای تضاد منافع فردی با منافع
گروههای برون سازمانی به ویژه سهامداران می باشند .مدیران به جهت اثر گذاری بر قیمت های بازار در محدوده اصول پذیرفته شده
حسابداری از سیاستها و روشهایی استفاده می کنند که نوسان سود گزارش شده را کاهش دهند .شواهد مستقیم و غیرمستقیم
نشان میدهد که سود واقعی و پیش بینی شده هر سهم اثرات با اهمیتی بر قیمت بازار سهام دارند .هدف این پژوهش ،بررسی ارتباط
بین خوش بینی مدیریت و هموارسازی سود در بانکهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 9831
الی  9818می باشد .جامعه تعدیل شده پژوهش نیز شامل  56سال-بانک می باشد .برای پاسخ به سواالت پژوهش یک فرضیه از
طریق رگرسیون لوجیت باینری به شکل خطی چند متغیره با دادههای تلفیقی (پولد) مورد بررسی و آزمون قرار میگیرد .یافتههای
پژوهش نشان میدهد مدیران خوشبینتر به نسبت سایر مدیران تمایل بیشتری جهت گزارش سودهای هموار شده از طریق اقالم
تعهدی اختیاری دارند .همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد بانکهای بزرگتر و قدیمی تر نیز به احتمال زیاد جهت گزارش سودهای
هموارشده از طریق اقالم تعهدی اختیاری اقدام میکنند.
واژههای كليدی :خوش بینی مدیریت ،هموارسازی سود ،اقالم تعهدی اختیاری.



این مقاله حاصل طرح پژوهشی است که بودجه پژوهشی آن را دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه تامین نموده است.
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 -1مقدمه
یکی از مهمترین و اصلیترین عوامل بهبود عملکرد شرکت،
رفتار مددیر و تصدمیمگیدری او اسدت .طبدق نیریده انتیدارات
منطقی و عقالیی و فرضیه مباشرت (نیارت) مسئولیت مدیریت
واحد تجاری فراهم کردن نیارت مستقل بر عملکدرد شدرکت و
همچنین پاسخگویی در قبال سهامداران و ذینفعان است .شاید
اصلی ترین ابزار نیارت بدر عملکدرد شدرکت هدا تهیده و ارا ده
مجموعدده صددورت هددای مددالی واحددد تجدداری باشددد .محتددوای
اطالعاتی داده های حسدابداری خصوصداس سدود حسدابداری در
تحقیقات بسیاری به اثبدات رسدیده اسدت (واالس .)9810 ،در
بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسدابداری مدالی  9بیدان
شده است که سرمایه گذاران ،بستانکاران و دیگران از سود برای
ارزیابی توانایی سودآوری ،پدیشبیندی سدودهای آتدی ،ارزیدابی
ریسک سرمایه گذاری در شدرکت یدا دادن اعتبدار بده شدرکتی
استفاده می کنند .از دیدگاه اطالعاتی ،مفهدوم سددود نتیجدهی
فعالیتهای اقتصادی را بیدان میکدندد .ولی بده عندوان معیدار
اساسی اندازهگیری ،همچنان مورد تردید قدرار دارد .بدر مبنای
مفدروضات بازار کدارای سددرمایه ،تحقیقدات تجربدی مآیدد آن
هستند که سود حسابداری دارای محتوای اطالعاتی مدیباشدد.
البته حسابدداران حدرفدهای چه برای اندازهگیدری سدود و چده
برای شناسدایی اطالعدات انعکداس یافتده در محاسدبهی سدود
حسابدداری ،همچنان بر نقش اندازهگیری سود تأکید ورزیدده و
تحلیلگدران مدالی نیددز خواهدان اندددازهگیددری و انتشدار آن
میباشندد (هندریکسون و ونبردا .)9112 ،همدوارسازی سددود
عبارت است از تالش مددیدریت واحد تجداری بددرای کاستددن
نوسداندات غیرعادی سود ،تدا آن انددازه کده اصدول مسدتدل و
منطقی حسدابداری و مدیددریت اجدازه داده باشنددد .پدیددهی
هموارسازی سود بطور بالقوه میتواند در رفتار استفادهکنندگان
از صورتهای مالی مآثر واقع گدردد (بیددلمن .)9198 ،مبدانی
نیری و تحقیقهای تجربی گذشدته نشدان مدی دهدد مددیران
شرکت ها برخی مواقع سود را پایین تر و در برخی مواقع سدود
را باالتر از سود اقتصدادی واقعدی گدزارش مدی کنندد (بداومن،
 .) 2094پژوهشهای اخیر انجام شده در این زمینده نشدان مدی
دهد مدیران عامل به طور فعال دست به هموارسازی سود مدی
زنند (گراهام و همکاران.)2006 ،
دربارهی انگیزههای هموارسازی سدود ،رویکدرد تحریدر در
مقابل رویکرد اطالعات مطدرح شده است .رویکرد تحدریر بیان
میکندد که مدیدران به منیور دستیدابی بده پداداش یدا حفد
موقعیت شغلی خود اقددام به هموارسازی سود مدیکننددد .در
مقابل ،رویکرد اطالعات از هموارسازی سود به عندوان ابددزاری
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برای مدیدران یاد میکند که اطالعات محرمانهی آنها دربارهی
سودهای آتی را آشکار میسازد (حقیقت و رایگان.)9839،
با این وجود سطح هموارسازی سود در بدین شدرکت هدای
مختلر متفاوت بوده و بستگی به عوامل متعددی دارد .متفاوت
بودن سطح هموارسازی سود در بین شرکت ها باعد شدده تدا
پژوهش گران حدوزه مدالی و حسدابداری بده شناسدایی عوامدل
شناخته نشده موثر بر هموارسازی سود بپردازند .اکثدر پدژوهش
های قبلی بر ویژگی های خاص شرکت ها تمرکز داشدتند ایدن
در حالی است که پژوهش های اخیر بدر تحلیدل ویژگدی هدای
تصمیم گیرندگان و افراد دخیدل در هموارسدازی سدود تمرکدز
دارنددد .بددرای مثددال هیلددی ( )9136و برگسترسددر و فیلیپددون
( )2005تاثیر پداد اش مددیران را بدر هموارسدازی سدود مدورد
بررسی قرار دادند .کلین ( )2002و بدوون و همکداران ()2003
نقش ویژگی های هیئت مدیره بر هموارسازی سدود را مطالعده
نموده اند .جی و همکاران ( )2099به بررسی رابطه ویژگی های
شخصیتی مدیران عامل (همچدون سدن و سدطح تحصدیالت) و
هموارسازی سود پرداخته اند .باور ها و عقاید مدیران نیدز مدی
تواند یکی از عوامدل مهدم در تبیدین هموارسدازی سدود باشدد
(باومن .) 2094 ،زمانی که باور خوش بینی به عنوان یدک بداور
جهت دار و رو به باال درباره مسدا ل آیندده تعریدر مدی شدود،
بنابراین به طور گسترده بر تصمیمات شرکت ها و اشخاص نیدز
در رابطه با آینده موثر خواهد بود .هریبار و یانگ ( )2092نشان
دادند مدیران خوش بین تر عالقمند به پیش بیندی خوشدبینانه
سود دارند ،سودی که اغلب محقق نمی شود.
یک فرد خوشبین بیش از یک فرد منطقدی احتمدال دارد
که به درآمدهای باالتر در آینده دست یافته و درآمدهای فعلدی
را افزایش دهد ،که بدان معنا است که یک فرد خوشبین مدی-
تواند درآمدهای جاری باالتری را نسبت به یدک مددیر منطقدی
گزارش دهد .گرچه محدودیت حاکم بر افزایش موقتی بده ایدن
معنا است که احتمال بیشتری وجود دارد که فدرد خدوشبدین
آزادی عمل کمتدری بدرای گدزارش درآمددهای بداال در آیندده
داشته باشد .به عبارت دیگر با توجه به توزیع یکسان درآمدهای
حقیقی ،یدک مددیر خدوشبدین نمدیتواندد بده طدور پیوسدته
درآمدهای باالتری از یک مدیر منطقی گزارش کند ،کده باعد
میشود هموارسازی مفهوم خوشبینی به انددازه ایدن مشداهده
آشکار نباشد که یک فرد خوش بین نسبت به یک مدیر منطقی
گرایش طبیعی بیشتری به افزایش درآمدها دارد ،در حالی کده
سایر مسا ل برابر هستند .بنابراین به صورت تجربی بده پرسدش
هموارسازی پاسخ می دهیم ،اما توضیح نیری احتمالی دیگدری
نیز برای این یافتهها وجود دارد (باومن.)2094 ،
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در سالهای اخیر کده مبحد نحدوه مددیریت در ارزیدابی
عملکرد ،مسئولیت پاسخگویی و دیگدر مدوارد جایگداه ویدژهای
یافته است ،این سآال مطرح میشود که آیا سود خالص گزارش
شده یک بنگداه اقتصدادی کده متدأثر از روشهدا و برآوردهدای
حسابداری است ،امکان ارزیابی عملکرد و مسئولیت پاسخگویی
را فراهم نموده و میتواند توان سودآوری یک بنگاه اقتصادی را
نشان دهد؟ آیا بازار به کیفیت سود نیز توجه دارد و اگر چندین
است نقش مددیریت در ارتبداط بدا آن چگونده اسدت؟ بندابراین
دستیابی به شاخصی کداربردی از خدوشبیندی مددیریت بدرای
شناسایی ،مقایسه و تعدیل (هموارسازی) سودهای گزارش شده
در شرایط کندونی از اهمیدت فراواندی برخدوردار مدیباشدد بده
خصوص که تا کنون چنین پژوهشی با انتخاب صنعت بانکداری
در ایران انجام نشده است .به تبع مبانی نیری ذکدر شدده ایدن
پژوهش با نگرشی متفاوت نسبت به اندازه گیدری هموارسدازی
سود (با اتکاء بر اقالم تعهدی اختیاری) و انتخاب صنعت مهم و
تاثیر گذار بانکداری به بررسی رابطه بین خوشبینی مددیریت و
هموارسازی سود میپردازد.این مطالعه بده بررسدی رابطده بدین
خوشبینی مدیریت و هموارسازی سود میپردازد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
 -1-2خوش بينی مدیریت
اطمینان بیش از اندازه ،یکی از مهمترین یافته هدای علدم
روانشناسی در حوزه قضاوت و تصمیم گیری است .افراد هم در
مورد توانایی خود در پیش بینی و هم در مورد دقت ،اطالعاتی
که در اختیار آنها قرار می گیرد ،برآوردی بیش از اندازه دارندد،
اغلب مردم خود را از آنچه واقعا هستند ،باهوش تر می پندارند و
بر این باورند که اطالعات بهتری نیز در اختیار دارند .اطمیندان
بیش از اندازه بیانگر تمایل به بدرآورد بدیش از حدد تواناییهدا و
خالقیتهای خود می باشد (دانیل و هیرشلیفر.)2002،
اطمینان بیش از اندازه مدیر عامل معموالس به صورت توانایی
مدیر عامل در پیش بینی نتایج مثبت تر یا دسدت بداال گدرفتن
احتمال نتایج تعریر می شود (مالمیندر و تیت .)2003 ،مددیر
عامل فرا اطمینان به وسیلهی دست باال گرفتن نتایج مطلوب و
دست کم گرفتن خطای نتایج محتمل تعریر می شود .بنابراین
استدالل شده است که اطمینان بیش از اندازه مدیر عامل نوعی
از تشخیص پیش از وقوع است که جایگاه گزارش مالی نادرست
را توجیه می کند که می تواند به ارا ه مجدد ختم شود .عدالوه
براین ادعا شده است که چون مدیر عامل بیش از حدد مطمدئن
ممکن است از تعصب خود آگاه نباشد ،در ذهن خود به صدورت

ناخواسته صورتهای مالی را بیش از حد خوش بینانه ،غلط و غیر
واقعی ارا ه دهد (پرسلی و ابوت.)2098،
ادبیات تئوریک دو دیدگاه متضاد پیرامون خوشبینی مدیر
بر عملکرد شرکت ارا ه نموده است .دیددگاه اول بیدان مدیدارد
که خوش بینی بیشتر باع ارتقای عملکرد شرکت مدیگدردد.
هنگامی که مدیر از اعتمداد بده نفدا بداالی مددیران بداالتری
برخوردار باشد برقرا ری ارتباط موثر بدا دیگدران رو بده افدزایش
خواهد بود (هرمالین و ویسبک ،)2090،به نیر لیپتین و پدور
( )9112زمانیکه خوش بینی و اعتماد به نفا مدیر کم باشدد،
کنترل و نیارت بر عملکدرد کارمنددان و بده تبدع آن عملکدرد
شرکت بصورت کارا صورت نمیپذیرد .همچنین از نیر جنسدن
( )9118ضددمن آنکدده طددرحریددزی ،تصددمیمگیددری و برگددزاری
جلسات منیم به جهت نیارت بر امور به قدوت و قددرت خدود
برگزار نمیشود .به عبارتی یک مدیر با اعتماد به نفدا پدایین،
توانایی خود را به نحو احسن از دست میدهد و بیشتر در یدک
جایگاه نمادین قرار میگیرد (هوانگ و همکاران.)2090،
دیدگاه دوم بیان میدارد کده یدک مددیر بدا تواندایی هدای
رفتاری باال از مزیتها و منافع نیرات و پیشدنهادات تخصصدی و
متنوع برخوردار است ،همچنین مددیری کده از خدوش بیندی و
اعتماد بنفا باالتری برخوردار اسدت در زمیندههدایی از قبیدل
تجربه ،مهارت و غیره مزیت دارد (هوانگ و همکاران.)2090،
بدده جهددت اندددازهگیددری اطمینددان بددیش از حدددمدددیریت
معیارهای شامل :معیارهای مبتنی بدر مالکیدت اختیدار معاملده
(توسط مدیران) به مددتطدوالنی  ،2نگهدداری اختیدار معاملده-
(توسط مدیران) تا زمان سررسدید  ،8اعتیداد بده خریدد سدهام ،4
پوششرسانهها  ،6پیش بینی سود و میزان حقوق مدیران معرفی
و توسط محققین مختلر بکار گرفته شده است.
لین و همکاران ( )2006از سودهای پیش بینی شده توسط
مدیران ،به عنوان معیارهدای انددازه گیدری اطمیندان بدیش از
حدمدیران استفاده کردند .در صورتی کده تعدداد دفعداتی کده
مدیران سود را بیش از واقع پیش بینی میکنند بیش از تعدداد
دفعاتی باشد که سود را کمتر از واقدع پدیش بیندی مدیکنندد،
مدیران دارای اطمینان بدیش از انددازه شناسدایی مدی کردندد.
هریبار و یانگ ( )2099نشان دادند که سدودهای پدیش بیندی
شده توسط مدیران دارای اطمینان بیش از حد ،خوشبینانهتدر
از سودهای پیشبینی شده توسط سایر مدیران است .معیارسود
پیشبینی شده جهت اندازه گیری اطمینان بیش از حدمددیران
در پژوهشهایی از جمله هوانگ و همکاران( ،)2099بندیوید و
همکاران ( )2009و لیو تانگ ( )2090استفاده شده است.
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 -2-2هموارسازی سود

 -3-2تفاوت نقش تغييرات حسابداری و اقالم تعهدی در

مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گامهای آگاهانه در
محدوده ی اصول پذیرفته شده حسابداری جهت هددایت سدود
گزارش شده به سطح سود مورد نیر تعریر شده است .یکدی از
اهددداف دسددتکاری سددود ،هموارسددازی سددود مددیباشددد .لددذا
هموارسازی سود را میتوان بخشدی از مددیریت سدود دانسدت.
فرضدیه هموارسدازی سدود پیشنهاد می کندد کده سدود بدرای
کاهش نوسدانهدای آن حول سطحی که برای شرکت نرمال به
نیر می رسدد ،به طور آگاهانده دسدتکاری مدی شدود (روندن و
سیمچا )9139 ،و مددیران در محددوده اصدول پذیرفتده شدده
حسابداری از سیاسددتها و روشدهایی اسدتفاده مدی کنندد کده
واریانا سود گزارش شدده را کداهش دهنددد (سدو و میلدر،
 .)2002وجود این نوع دستکاری نیازمند آن است کده شدرکت
سود زیادی داشته باشد تدا بتواندد ذخدایر الزم را بدرای مدنیم
کردن جریانها در هنگام نیاز تامین کند .محققان هموارسدازی
سود از این باور تبعیت میکنند که انحصار بازار با جریان ثابدت
سود گمراه میشوند .این باور براساس مشداهدات علدی و روش
تخمین ریسک است .تغییرات سود معیاری برای ریسک اسدت.
بنابراین ،اگر برای کل سود ،تغییرات را کاهش دهیم ،تصور بازار
نسبت بده ریسدک تغییدر خواهدد یافدت (اعتمدادی و جدوادی،
 .) 9833پیرو مدیریت سود ،هموارسازی سود نیدز از دو طریدق
هموارسازی واقعی و تصنعی سود انجام می گیرد.
هموارسازی واقعی ،ندوعی از هموارسدازی سدود اسدت کده
مدیریت با تغییر زمانبندی برخی از رویدادها و وقایع اقتصدادی
را کنترل میکند .این نوع هموارسازی سود معموالس از طریق سه
عامل شامل (افزایش تولید و کاهش هزینه هدای ثابدت سدربار،
کاهش هزینه های اختیاری نییر تبلیغدات و تسدریع در زمدان
بندی فروش از طریق اعطای تخفیفات بیشتر با شرایط اعتباری
آسانتر) انجام شدده و بدر جریدان وجده نقدد ورودی و خروجدی
شددرکت تاثیرگددذار اسددت .از آنجدداییکدده کنتددرل رویدددادهای
اقتصادی مسدتقیم سا بدر سدودهای آتدی مدوثر واقدع مدی شدود،
هموارسازی از این نوع را هموارسازی واقعی مدینامندد (ایکدل،
 .) 9139هموارسازی تصدنعی ندوعی از هموارسدازی اسدت کده
ناشی از یک رویداد اقتصادی نمی باشد بلکه از اقدام هایی است
که اصطالحاس به آن دستکاری اختیارات حسدابداری مدیگویندد
این نوع از هموارسازی تاثیری بر جریدان وجده نقدد نددارد بده
عبارت دیگر هموارسازی تصنعی صرفاس موجب جابجدایی هزینده
ها و درآمدها بین دورههای مالی می شود (ایکل.)9139 ،

اندازه گيری هموارسازی سود
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پژوهشهای مختلر از طریق بررسی جمع اقالم تعهددی و
تغییرات حسابداری به محاسبه هموارسازی سدود پرداختدهاندد.
هیلی از هر دو روش جمع اقالم تعهدی و تغییرات حسدابداری
برای آزمون تاثیر طرحهای پداداش بدر تصدمیمات حسدابداری
استفاده نمدوده اسدت  .اگرچده وی بدا اسدتفاده از هدر دو نمداد
هموارسازی سود ،شواهد پشتیبانی کنندهای برای فرضدیههدای
خود یافت ،اما او ابراز میداشت که روش جمدع اقدالم تعهددی
کاربردیتر از روش تغییرات حسابداری است .زیرا تغییر روش-
های حسابداری در مقایسه با تغییر اقالم تعهدی بسیار دشوار و
پر هزینه است عالوه بر این ،تغییر روشهای حسابداری بر سود
و پاداش مدیران در سال جاری و سالهای آتی تاثیر میگذارد،
در حالیکه تاثیر این تغییر تنها برای سالی که تغییر در آن رخ
داده است ،افشاء میشود .بنابراین ،ایدن نمداد قدادر بده کنتدرل
تاثیر روشهای حسابداری در سالهای بعد از انجام تغییر نمی-
باشد .به طور کلی ،اگرچه روش جمع اقدالم تعهددی نیدز دارای
اختالل است ،اما این روش بدرای کسدب هموارسدازی سدود در
اغلب موارد موثرتر از روش تغییر حسابداری است.
 -4-2خوش بينی مدیران و هموارسازی سود
تحقیقات نشان می دهد که مدیران شرکتها جهدت حفد
موقعیت شغلی انگیزه دارند تدا عملکدرد خدود را بدا بده تداخیر
انداختن اخبار بد ،بدیش از واقدع نشدان دهندد بده امیدد آنکده
ع ملکرد ضعیر آنها با عملکردهای بهتر در آینده پوشیده شدود
(فوالد و همکاران .)9819 ،مهم ترین پدیده ای کده در زمینده
خود فریبی در بین مدیران اجرا ی بح میشدود ،خدوشبیندی
مدیران می باشد .شواهد زیادی وجود دارد که نشدان مدی دهدد
اشخاص به دانش و تواناییهایشان بدیش تدر از آن چیدزی کده
هست اعتماد دارند ،معموال پیش بینی افدراد از احتمدال وقدوع
پدیده ها یا خیلی افراطی یا خیلدی تفریطدی اسدت و همچندین
زمانی که قابلیت پیش بینی کم است یا شواهد و مدار مدبهم
هستند ،مدیران و متخصصان بیشتر از افدراد عدادی در معدر
خوش بینی قرار می گیرند ،به طدوری کده خدوش بیندی باعد
می گردد که مدیران به دنبدال راههدایی باشدند کده پیامددهای
تصمیم گیریهای خود را توجیه کنند و بده ایدن ترتیدب بتوانندد
احترام دیگران را به خودشان جلب کنند (مالمندیر و همکاران،
 .) 2099در این راستا این سوال مطرح می شود که آیا مددیران
خوش بین در مواقعی که نمیتوانند به پیش بینیهای خدوش-
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بینانه خود دسدت یابندد چده اقدداماتی انجدام مدی دهدد؟ آیدا
هموارسازی سود یکی از این اقدامات می باشد؟
 -5-2پيشينه پژوهش
اغلب پژوهش های مرتبط با موضوع این مقاله بده بررسدی
مواردی همچون دالیل تمایدل مددیران بده هموارسدازی سدود،
تشخیص تجربی هموارسازی سود و تبیین عدواملی کده منجدر
تفاوت سطوح هموارسازی سود در بین شدرکت هدا مدی شدود،
پرداخته اند.
باومن ( )2094طی پژوهشی بدا عندوان بدیش اعتمدادی و
هموارسازی سود نشان دادند مدیران خوشبین ،بیش از مدیران
منطقی اقدام به هموارسازی سود نموده و در نتیجه قددرمطلق
اختالف سود واقعی و پیشبینی شده آنها پایینتر می باشد.
هریبار و یانگ ( ،)2092در پژوهشی تحت عندوان اعتمداد
بیش از حد مدیر عامل و پدیش بیندی مددیریت ،دریافتندد بده
احتمال زیاد مدیران خوشبین ،پیش بینی درآمدهای بدیش از
حد خوش بینانده ای دارندد و همچندین ایدن مددیران خطدای
بیشتری را در پیشبینی سود نیز دارند.
احمد و دو لمن ( ،)2092در پژوهشی با عنوان اعتماد بیش
از حد مدیریتی و محافیهکاری حسابداری ،پدیشبیندی کردندد
که مدیران با اعتماد به نفا زیاد ،تمایل دارند شناسایی سود را
تسریع بخشیده و شناسایی زیان را به تدأخیر بیاندازندد چندین
مدیرانی ،عموماس از محافیهکاری حسابداری کمتر استفاده مدی-
کنند .آنها دریافتند که بین مدیرعامل دارای اعتماد بیش از حد
و محافیهکاری حسابداری ،رابطه منفی وجود دارد.
جی و همکاران ( )2099ویژگی های شخصی مددیر عامدل
(برای مثال سن و تحصیالت) را با هموارسازی درآمددها مدورد
بررسی قرار دادند .آنها نشان دادند خوش بینی مدیریتی ،که در
آن خوش بینی به عنوان تمایل روبه باال در باورهدای راجدع بده
وقایع آینده تعریر می شود ،بر گسدتره وسدیعی از تصدمیمات
جمعی و فردی افراد تصمیم گیرنده اثر می گذارد.
مددال نیددری وکریمددی ( )9835بدده بررسددی ارتبدداط بددین
هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شدرکت هدای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختده اندد .نتدایج
حاصله نشان می دهد ،بین اندازه شرکت (فروش) و هموارسازی
سود همبستگی قوی وجود دارد و این ارتباط به صورت معکوس
است ،هدم چندین تفداوت قابدل مالحیده ای بدین شدرکت هدای
هموارساز سود از نیر نوع صنعت (محوری یا پیرامدونی) وجدود
ندارد .تنها در سطح سود ناویژه ارتباط ضعیفی بدین صدنعت و
هموارسازی سود مشاهده می شود .همچنین ارتبداط معنداداری
بین هموارسازی ساختگی سدود بدا انددازه شدرکت وجدود دارد.

سددرانجام بددین هموارسددازی سدداختگی و نددوع صددنعت ارتبدداط
معناداری وجود ندارد.
پور حیدری و افالطدونی ( )9836در پژهشدی بده بررسدی
انگیزه های هموارسازی سود در شرکت هدای پذیرفتده شدده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداخت اند .نتایج این مطالعده نشدان
می دهد که هموارسازی سود با استفاده از اقالم اختیاری توسط
مدیران شرکت های ایرانی صورت میگیرد و مالیات بر درآمدد و
انحراف در فعالیتهای عملیاتی محر های اصلی بدرای همدوار
نمودن سود با استفاده از اقالم تعهدی اختیاری مدی باشدند .بدر
خالف یافته های محققین خارجی اندازه شرکت ،نسدبت بددهی
به کلدارایی ها و نوسانپدذیری سدود بده عندوان محدر هدای
هموارسازی از اهمیت چندانی برخوردار نمیباشند.
هاشددمی و صددمدی ( )9833تددأثیر هموارسددازی سددود بددر
محتوای اطالعاتی آن را بررسی کردند .سدآال مطدرح شدده در
این تحقیق این است که آیا هموارسازی سود ،سدود را تحریدر
می کند و یا منجر به بهبود محتوای اطالعاتی آن جهت پدیش
بینی سود ،جریان های نقدی عملیاتی و اقالم تعهدی آتی مدی
شود؟ نتایج نشان می دهد که هموارسازی سود ،توانایی سود در
پیش بینی سود و جریانهای نقددی عملیداتی آتدی را افدزایش
می دهد .در حالیکه توانایی مذکور در پیش بینی اقالم تعهددی
از طریق هموارسازی سود افزایش نمی یابد.
کردستانی و لطفی ( )9810به بررسی ارتباط بدین خطدای
پیشبینی مدیریت از سود سال آتی شرکت و اقالم تعهدی سال
جاری پرداختند .آنها معتقدند که به دلیدل عددم اطمیندان در
محیط عملیداتی ،برآوردهدای مددیران از چشدم اندداز تجداری
شرکت کامل نیست .با توجه به اینکه برآوردهای ناقص مددیران
هم فرآیند ایجاد اقالم تعهدی و هم فرآیند پیشبیندی سدود را
تحت تأثیر قرار می دهد ،فر کردند هنگامی که سطح اقدالم
تعهدی نسبتاس باال  /پایین است ،پیشبینی مددیریت از سدود در
بردارنده خوشبینی /بدبینی بیشتری است .یافتههای حاصدل از
تحقیق آنها نشان دهندهی ارتباط مثبت بدین اقدالم تعهددی و
خطای پیشبینی مدیریت از سود است .همچنین نتایج حاصدل
از تحقیق نشان می دهد این ارتبداط مثبدت در شدرکتهایی کده
دارای نوسان بیشتری در جریان های نقددی عملیداتی هسدتند،
بیشتر است.
علینژاد و صبحی( ،)9818در پژوهشی تحت عندوان تدأثیر
بیش اعتمادی بر خطای مدیریت در پیشبینی سدود شدرکتهای
پذیرفته شده در بورس تهران را مورد آزمون قرار دادندد .نتدایج
پژوهش نشان داد که بیشاعتمادی مدیران بر خطای پیشبینی
سود مدیریت تأثیر دارد.
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فروغی و نخبهفالح ( ،)9818تأثیر اطمیندان بدیش از حدد
مدیریتی بر محافیهکاری شرطی و محافیهکاری غیرشدرطی را
مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که اثر اطمینان بیش از
حد مدیریتی بر محافیهکداری شدرطی و غیرشدرطی ،منفدی و
معنی دار است .به عبارتی ،وجود ویژگی اطمینان بیش از حد در
مدیران ارشد ،سبب کاهش محافیهکاری در فرآیند گزارشگری
مالی میشود.
 -3روش شناسی پژوهش
هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتبداط بدین خدوشبیندی
مدیریت و هموارسازی سود میباشد ،بنابراین پژوهش حاضدر از
لحاظ هددف جدزء تحقیقدات کداربردی بدوده و از لحداظ روش
شناسی از نوع تحقیقات همبستگی علی پا از وقوع میباشدد.
همچنین این پژوهش به لحاظ ارتباط با محیط پیرامونی از نوع
تحقیقات شبه تجربی میباشد .جامعه آماری این پژوهش شامل
تمامی بانک پذیرفته شدده در بدورس و فرابدورس اوراق بهدادار
تهران می باشد .برای انتخاب جامعه آماری بانکهایی کده طدی
سالهای  9839تا  ،9818در بورس یا فرابورس پذیرفته شدده
بوده و اطالعات مالی آنها در دسترس می باشد به عنوان نمونده
پژوهش انتخاب شده است.
پا از غربالگری جامعه پژوهش و اعمدال محددودیتهدای
فوق تعداد  56سال-بانک به عنوان نمونه انتخاب گردیده است.
قلمرو زمانی پژوهش شامل پنج دوره مالی (سدالهدای -9831
 )9818می باشد .همچنین برای محاسدبه متغیدر هموارسدازی
سود از طریق اقالم تعهدی اختیاری از اطالعات سال های (t-1
و  ) t-2نیز استفاده شده است .برای گدردآوری دادههدای مدورد
نیاز ،نرم افزار ره آورد نوین و اطالعات منتشر شده بانک هدا در
شبکه کدال به کار گرفته شده است .تحلیدل داده هدا و آزمدون
فرضیه نیز پا از گردآوری دادههای مدورد نیداز از طریدق ندرم
افزار ایویوز نسخه  9انجام شده است.
 -1-3فرضيه پژوهش
در این پژوهش با توجه به مبانی نیری یک فرضیه به شرح زیر
مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد:

بین خوشبینی مددیریت و هموارسدازی سدود از طریدق اقدالم
تعهدی اختیاری ارتباط وجود دارد.
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 -2-3مدل اصلی پژوهش
در این پژوهش بر اساس تحقیق باومن ( )2094بدرای بررسدی
ارتباط بین خوش بینی مدیریت و هموارسدازی سدود ،از مددل
رگرسیونی خطی زیر استفاده می شود.
رابطه )9
) ESi,t    1 (MOi,t )  2 (SIZEi,t )  3 (M / Bi,t
 4 (LEVi,t )  5 (i,t )  6 (Agei,t )  i,t

در رابطه ES i ,t )9هموارسازی سود
مدیریت  SIZEi ,tاندازه شرکت  M / Bi ,tنسبت ارزش بازار به
MOi ,t

ارزش دفتری
Agei ,t

LEVi ,t

خدوش بیندی

اهرم مالی   i,tریسک سیسدتماتیک و

عمر بانک می باشند .تعریر عملیداتی متغیرهدای ذکدر

شده در بخش بعدی ارا ه خواهد شد.
 -3-3تعریف عملياتی متغير های پژوهش
الف) متغير وابسته (هموارسازی سود)
در این پژوهش بدرای انددازهگیدری هموارسدازی سدود بده
تبعیت از تاکر و زارویدن ( )2005از همبسدتگی منفدی میدان
تغییر در شاخص اقالم تعدهدی اخدتیاری (  ) DAو تغییدر در
سود بدون اقالم تعهدی اختیاری (  ) PDIاستفاده می شدود.
همچنین برای برآورد اقالم تعهدی اختیاری ،مدل تعدیل شده-
ی جونز توسط کوتاری و همکاران ( )2006بکار گرفته شده که
به شرح زیر می باشد .کوتاری و همکاران ( )2006در ارتباط با
تأثیر عملکرد شدرکت بددر رفتددار اقددالم تعهدددی ،دریافتندد
زمانیکه عملکرد شرکت بسیار خوب یدا بسدیار بدد است ،مدل-
های اقالم تعهدی دچار نوعی ناکارایی هستند .بدین ترتیب آنها
تدالش کردندد متغیدر عملکرد را کنترل کنند.
رابطه )2
TA i,t
1
REV
(  1
( )  2
)
A t 1
A t 1
A t 1
PPE
)   4 (ROA i,t )  
A t 1

(  3

در رابطه  = TAi ,t :2کل اقالم تعهدی = REVi ,t ،کل درآمدد
فروش = PPEi,t ،امدوال ماشدین آالت و تجهیدزات = At 1 ،کدل
داراییهای ابتدای دوره = ROAi ,t ،نرخ بازده داراییهدا و =  i,t
باقیمانده مدل (اقالم تعهدی اختیاری).
برای محاسبه اقالم تعهدی اختیاری طبق مددل کوتداری و
همکاران ( ،)2006مدل رگرسدیونی معرفدی شدده در رابطده 2
برای صنعت باندک در طدول دوره پدژوهش بده شدکل مقطعدی
حداقل مربعات معمولی برازش می شود .سدپا اقدالم تعهددی
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اختیاری (باقیمانده مدل یا بخش تبیین نشده مدل) از حاصدل
تفریق ک ل اقالم تعهدی و اقالم تعهددی غیراختیداری محاسدبه
می شود.
مقدار هموارسازی سود ،همبستگی منفی (پیرسدون) بدین
تغییر در اقالم تعهدی اختیاری و تغییدر در سدود بددون اقدالم
تعهدددی اختیدداری )   (DA, PDIاسددت کدده بددا اسددتفاده از
اطالعات سال جاری و دو سال قبدل محاسدبه مدیشدود .سدود
بدون اقالم تعهدی اختیاری ( )PDIرا هم میتوان با کم کدردن
اقدددالم تعهدددی اختیددداری از سدددود خددالص محاسددبه کددرد
(.)PDI=NI-DA
پیرو پدژوهش تداکر و زارویدن ( )2005پدا از محاسدبهی
ضریب همبستگی برای هر یک از بانک ها در هر سال ،بانکهای
قرار گرفته در نمونه بده دو گدروه هموارسداز و غیدر هموارسداز
تفکیک می شوند .بدیدن طدریق کدده اگدر ضدریب همبسدتگی
محاسبه شده برای هر سال-باندک ،مثبدت باشدد ،آن باندک در
گدروه باندک هدای غیرهموارسداز و در غیدر اینصدورت (ضدریب
همبستگی منفی) بانک در گروه بانک های هموارساز قدرار مدی
گیرد .برای کمی سازی متغیر کیفی هموارسازی سود نیز بدرای
بانک های هموارساز مقدار یک و برای بانک های غیرهموارسداز
مقدار صفر لحاظ می گردد.
ب) متغير مستقل (خوش بينی مدیریت)
برای محاسبه خوشبینی مدیریت از تفاوت درآمدد پدیش-
بینی شده و درآمد واقعی بر قدر مطلق سود پدیش بیندی شدده
بانک ها استفاده شده اسدت (هواندگ و همکداران .)2090،ایدن
مدل خوش بینی مدیریت را از دیدگاه پیشبینی مدیریت اندازه
گیری میکند .بدین شکل که اگر بانک سدود را فراتدر از سدود
واقعی پیشبینی کند خوشبینی مدیر باالتر خواهد بود.
ج) متغيرهای كنترلی
در این پژوهش مطابق تحقیدق بداومن ( )2094از پدنج متغیدر
کنترلی بده شدرح زیدر کده تداثیر خدوشبیندی مددیریت را بدر
هموارسازی سود کنترل میکنند ،استفاده می شود.
 )9اندازه شرکت :از طریق لگاریتم مجموع داراییهای بانک ها
محاسبه می شود.
 )2نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام :از طریق نسبت
ارزش بازار به ارزش دفتری در پایان دوره مالی محاسبه
میشود.
 )8اهرم مالی :از طریق نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها
در پایان دوره مالی محاسبه می شود.

 )4ریسک سیستماتیک :ضریب بتا عددی برای مقایسه شدت
همسویی تغییرات بازده شرکت مورد نیر با بازده شاخص
کل بازار می باشدکه از طریق رابطه زیر محاسبه می شود.
رابطه )8
)COV ( Zp, Zm

 m2

 i ,t 

در رابطه ( COV (Zp, Zm) ،)8کوواریانا بازده بازار و بازده
سهام بانک و   m2واریانا بازده بازار می باشند.
 )6عمر بانک  :عمر بانک از حاصل تفریق سال مورد بررسی و
سال تاسیا محاسبه می شود.
-4یافته های پژوهش
 -1-4تحليل توصيفی متغيرهای پژوهش
نتددایج تحلیددل توصددیفی در جدددول ( )9درج شددده اسددت.
مجموع مشاهدات در این پژوهش برابر با  56سدال-باندک طدی
سال های  9831الی  9818می باشد .نتدایج تحلیدل توصدیفی
متغیرهای پژوهش نشان می دهد متوسط معیار بیش اعتمادی
مدیران بانک ها منفی بوده و برابر با  -0/098می باشد که ایدن
موضوع نشان می دهد مدیران بانکهای پذیرفته شده در بدورس
و فرابورس تهران به طور متوسط سود پیش بینی شدده پدایین
تری به نسبت سود واقعی گزارش نموده اند .حداقل و حدداکثر
مقدار بیش اعتمدادی مددیران بانکهدا نیدز بده ترتیدب برابدر بدا
 -9/123و  0/156میباشد .متوسط نسبت ارزش بازار به ارزش
دفتری نیز برای بانک های مورد مطالعده برابدر بدا  9/596مدی
باشد که نشان می دهد ارزش بازار بانک هدای قدرار گرفتده در
نمونه حدوداس  9/5برابر ارزش دفتری آنها می باشد .نتایج تحلیل
توصیفی همچنین نشان می دهدد باندک هدای قدرار گرفتده در
نمونه به طور متوسط از  10درصد اهرم مالی در ترکیب تدامین
مالی خود بهره گیری مدی کنندد .کمتدرین مقددار و بیشدترین
مقدار اهرم مالی نیز به ترتیدب برابدر بدا  0/695و  0/190مدی
باشد .متوسط ریسک سیستماتیک بانک هدای قدرار گرفتده در
نمونه نیز برابر با  0/508می باشد کده نشدان مدی دهدد بدازده
بانکهای قرار گرفته در نمونه به طور مالیم همسو با بدازده کدل
بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران است .ضریب بتای معدادل
یک ،بزرگتر از یک و کوچکتر از یک ،به ترتیب نشان دهنده هم
شدت بودن ،شدیدتر بودن و مالیم تر بودن بازده سدهام شدرکت
(بانک) مورد نیر ،با بازده شاخص کل بازار مدی باشدند .ضدریب
بتای صفر نیز نشان دهنده بی تفاوتی و استقالل تغییدرات بدازده
شرکت مورد نیر ،نسبت به بازده شاخص کل بازار میباشدد .در
نهایت عالمت مثبت ضریب بتا ،هم سو بودن و عالمت منفی این
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ضریب ،غیرهمسو بودن تغییدرات بدازده شدرکت مدورد نیدر بدا
تغییرات بازده شاخص کل را نشان می دهد .متوسط عمر باندک
های قرار گرفته در نمونه نیز برابر با  96/55سدال مدی باشدد و
میانه عمر بانکها نیز90سال است .این بدین معنی است کده60
درصد بانکهای قرار گرفته در نمونه سدنی بداالتر از  90سدال
دارند .پایینترین سن بانک قرار گرفته در نمونده  2و بیشدترین
سددن  52سددال اسددت .نتددایج تحلیددل فراوانددی متغیددر کیفددی
هموارسازی سود نیز نشان میدهد تعداد  23مشاهده هموارساز
شناسایی شده اند که  48/9درصد از کل مشاهدات میباشد.

 -4-2مانایی و نحوه توزیع متغير های كمی پژوهش
به جهت بررسی مانایی و نرمال بودن متغیرهدای پدژوهش
به ترتیب از آزمونهای دیکی فولر تعمدیم یافتده و جدار بدرا
استفاده شده است .جدول شماره ( )2به طور خالصه نتایج این
دو آزمون را ارا ه می کند.
با توجه به نتایج ارا ه شده در جدول ( )2متغیرهای کمدی
پددژوهش در سددطح اطمینددان  16درصددد از مانددایی معندداداری
برخوردار می باشند  .نتایج آزمون جار برا نیز نشان می دهدد
توزیع متغیرهای اندازه بانک و ریسدک سیسدتماتیک از توزیدع
نرمال برخوردار می باشند.

جدول  -1نتایج تحليل توصيفی داده های پژوهش
نام متغير

عالمت

ميانگين

ميانه

انحراف معيار

حداقل

حداكثر

خوش بینی مدیریت

MO

-0/098

-0/022

0/606

-9/123

0/156

اندازه بانک

SIZE

93/382

93/962

9/214

95/062

29/019

ارزش بازار به ارزش دفتری

M/B

9/596

9/819

0/105

0/691

5/118

اهرم مالی

LEV

0/100

0/124

0/092

0/696

0/151

ضریب بتا

B

0/508

0/650

0/544

-9/089

2/495

عمر بانک

Age

96/559

90

95/204

2

52

هموارسازی سود

DA-SM

فراوانی-درصد

23

48/9

89

65/1

بانک هموارساز

بانک های غیرهموارساز فراوانی -درصد

جدول  -2نتایج آزمون مانایی و نرمال بودن متغيرهای كمی پژوهش
نام متغير

عالمت

خوش بینی مدیریت

MO

-1/442

اندازه بانک

SIZE

-3/120

0/000

ارزش بازار به ارزش دفتری

MB

-9/969

0/000

190/512

اهرم مالی

LEV

-3/626

0/000

609/140

0/000

ریسک سیستماتیک

B

-8/330

0/004

0/592

0/985

عمر بانک

Age

-1/410

0/000

89/818

0/000

 -3-4آزمون فرضيه پژوهش
فرضیه پدژوهش بیدان مدیدارد :بدین خدوشبیندی مددیریت و
هموارسازی سود از طریق اقالمتعهدیاختیداری ارتبداط وجدود
دارد.
برای آزمون فرضیه فوق مدل رگرسیونی حداکثر درسدتنمایی–
لوجیت باینری به شرح زیر استفاده شده و نتایج در جدول ()8
ارا ه شده است.
) DA  SMi,t  1 (MOi,t )  2 (SIZEi,t )  3 (MBi,t
 4 (LEVi,t )  5 (i,t )  6 (Agei,t )  Ci,t
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آزمون مانایی

آزمون نرمال بودن ()JB

آماره آزمون

Prob.

آماره آزمون

Prob.

0/000

93/963

0/000

2/694

0/234
0/000

با توجه به نتایج آزمون فرضیهی پژوهش که در جدول ()8
ارا ه شده است ،سطح معنی داری آماره  )0/000( LRکمتدر از
سددطح خطددای مددورد پددذیرش ( 6درصددد) بددوده و کددل مدددل
رگرسیونی معنیدار است .با توجه بده بداال بدودن سدطح معندی
داری در نتایج آزمونهای نیکدویی بدرازش (آزمدونهدای  HLو
اندروز) نتایج نشان میدهد الگوی رگرسیونی مزبدور از بدرازش
مطلوبی برخوردار است .نتایج آزمون ضرایب مدل رگرسیونی بدا
توجه به پایین بودن سطح احتمدال ( )Prob.آمداره  Zاز سدطح
خطای مورد پذیرش ( 6درصد) برای ضریب  ،9نشان می دهد
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بین خوشبینی مدیریت و هموارسازی سود رابطه مثبدت و بده
لحاظ آماری معناداری وجدود دارد .بندابراین مدیتدوان نتیجده
گرفت مدیران خوشبین تر تمایل بیشتری به گزارش سودهای
هموار شده دارند .همچنین نتدایج پدژوهش نشدان مدیدهدد از
متغیرهای کنترلی وارد شده در رگرسیون ،اندازه و عمر بانک ها
نیز با هموارسازی سود رابطه مثبت و معناداری دارند .بندابراین
می توان نتیجه گرفت بانک های با سن باال و همچندین بدزر

تمایل بیشتری به نسبت سایر بانکها جهدت هموارسدازی سدود
نشان می دهند .بین سایر متغیرهای کنترلی وارد شده و متغیر
هموارسازی سدود رابطده آمداری معنداداری مشداهده نگردیدد.
ضریب تعیین مک فادن نیز نشان میدهد کده متغیرهدای وارد
شده در رگرسیون توانستهاند  40/04درصد از تغییدرات متغیدر
وابسته را توضیح دهند.

جدول  -3نتایج آزمون فرضيه پژوهش
ضریب

آماره Z

Prob.

نام متغير

نماد متغير

8/266

0/009

2/048

0/049

خوش بینی مدیریت

(β 9 )MO

6/131

اندازه بانک

(β 2 )SIZE

9/943

0/963

ارزش بازار به ارزش دفتری

(β 8 )MB

-0/263

-0/809

اهرم مالی

(β 4 )LEV

9/265

0/959

0/442

ضریب بتا

(β 6 )β

0/564

0/139

0/825

عمر بانک

(β 5 )Age

0/053

2/053

0/081

مقدار ثابت

C

-96/918

- 9/586

0/902

آزمون حداکثر درست نمایی ()LR Test
سطح معنی داری ()Prob.

86/160
()0/000

آماره HL

سطح معنی داری ()Prob.

94/499
()0/903

آماره اندروز ()Andrews Statistic
سطح معنی داری ()Prob.

96/405
()0/904

ضریب تعیین مک فادن

0/404

McFadden R-SQ

 -5نتيجهگيری و بحث
سرمایهگذاران به طور عام به رقم سود توجه ویژهای دارندد.
آنها سودهای بدون نوسان و یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقدی
میکنند به عبارت بهتر ،آنها در باندکهدایی حاضدرند سدرمایه
گذاری کنند که روند سدود آنهدا دارای ثبدات بیشدتری اسدت.
بندابراین سدودهای گدزارش شدده همدواره بده عندوان یکدی از
معیارهای تصمیم گیری مالی ،دارای اعتبار ویژهای است و اغلب
تحلیل گران مالی سود را به عنوان یک عامل اساسی در بررسی
ها و قضاوت های خود مدنیر قرار می دهند .مدیران انگیزه قوی
دارند که سود را مدیریت کنند .مدیران واحدهای تجاری سعی
می کنند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقدم سدود در
راستای اهداف دلخواه آنها گزارش شدود .و ایدن مسدئله خدوش
بینی آنها نسبت به دیددگاه سدرمایه گدذاران نسدبت بده سدود
گزارش شده است چرا کده بنیدر مددیران ،سدرمایه گدذاران و
سهامداران به سود کم نوسان نسبت به سود پر نوسدان دیددگاه

بهتری دارند از این رو ،می توان گفت این خوش بینی مددیران
می تواند در جهت ابعاد مثبت هموارسازی سود باشد.
نتدایج آزمددون فرضدیه پددژوهش نشدان مددی دهدد مدددیران
خوشبین تر تمایل بیشتری به هموارسازی سدود دارندد .طبدق
مبانی نیری پژوهش مدیران جهت رسیدن به ثبات سدودآوری
در طی دوره های مالی به درآمد پیش بینی شدده و همچندین
درآمد واقعی توجه خاصدی دارندد و زمانیکده از تحقدق درآمدد
واقعی و یا انتیدار بدرآورده شدده در درآمدد پدیش بیندی شدده
اطمینان بدست میآروند به هموارسازی سود اقدام می نمایندد
تا با ثبات سودآوری در طی دوره های مالی هم عملکرد مطلوب
خود را نشان دهند و هم بده سدرمایه گدذاران و سدهامداران بدا
توجه به ثبات سود ،اطالع رسانی نمایند تا نیر آنها را نسبت به
مدیریت و عملکرد آن جلب نمایند بنابراین مدی تدوان یکدی از
سیاسددت هددای مدددیران بانکهددا در زمیندده هموارسددازی را بدده
درآمدهای پیش بینی شده و تحقق یافته مرتبط نمود کده ایدن
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ارتباط را بایستی از ابعاد مثبت هموارسازی سدود تلقدی نمدود.
چرا که با لحاظ نمودن موارد فوق مدی تدوان گفدت خوشدبینی
مدیران باع وفق دادن مدیران به ارا ه اطالعات غیرواقعی و در
بعضی موارد به دستکاری یا مدیریت سود منجر شود .مدیریت
سود برآیند درجه هایی از قابلیت انعطاف و اعمال نیری اسدت
که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند .مدیران ممکن است از
این قدرت خود برای مدیریت فرصدت طلبانده سدود یدا انتقدال
اطالعات محرمانه درباره عملکرد آتی بانک استفاده نمایند.
اطالعات ارا ه شده توسط بانک و در نتیجه سود ،مبتنی بدر
رویدادهای گذشته باندک اسدت امدا سدرمایهگدذاران ،نیازمندد
اطالعاتی راجع به آینده بانک میباشند .یکدی از دیددگاه هدای
موجود دراین مورد ،ارا ه صرفا اطالعات تاریخی و جاری توسدط
بانک است البته به نحوی که سرمایه گذاران بتوانند خدود پدیش
بینی های مربوط به آینده را انجام دهندد .همچندین مدی تدوان
گفت که مدیریت با در دست داشتن منابع و امکاندات بده انجدام
پیشبینیهای قابل اعتماد بپردازد و با انتشار عمومی این پدیش
بینیها ،کارایی بازارهای مالی را افزایش دهدد پدیش بیندی بده
سرمایهگذاران کمک میکند تا فرایند تصدمیم گیدری خدود را
بهبود بخشند و خطر تصمیمهای خدود را کداهش دهندد .آنهدا
عالقه دارند ،منافع آینده سرمایه گذاری خود را برآورد نمایند تا
بتوانند درباره دریافت سود نقدی آینده و نیز ارزش سهام خدود
داوری کنند ولی این پدیش بیندی هدا بایسدتی واقدع نگرانده و
براساس وضعیت بازار و رقباء پیش بیندی شدود چدرا کده ارا ده
اطالعات و پیش بینیهای غیرواقعی می تواند ضرر و زیدان بده
سهامداران و در نتیجه زیان هنگفتی به بانک وارد نماید.
همچنین ،نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که اندازه باندک
و عمر بانکها نیز با هموارسازی سود رابطه مثبدت و معنداداری
وجود دارد از این رو هموارسازی سود نسبت به انددازه باندک و
عمر بانکها نیز واکنش نشان داده است و با افزایش عمر بانکها و
همچنین داراییهای بانک ،هموارسدازی سدود نیدز بیشدتر شدده
است بنابراین ،می توان گفت که بانکهدای بدا عمدر بیشدتر نیدز
نسبت به ابعاد مثبت هموارسازی سود معتقدند و مددیران ایدن
بانکها نیز نسبت به سودهای پر نوسان دیدگاه مثبتی ندارند بده
طددور کلددی نتیجدده ایددن فرضددیه نشددان دهنددده جلددوه مثبددت
هموارسازی سود می باشد و از حبابی نمودن اطالعات و یا غیر
واقعی بودن اطالعات چشم پوشی نمودهاندد لدذا خدوش بیندی
مدیران منجر به افزایش کل اقالم تعهدی و در نهایت با سدازی
سود مرتبط است.
در پژوهش حاضر مشداهده گردیدد کده بدین خدوشبیندی
مدیریت و هموارسازی سود ارتبداط مثبدت و معنداداری وجدود
دارد از ایددن رو ،نتیجدده فرضددیه فددوق بددا نتددایج پددژوهشهددای
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کردسدددتانی و لطفددددی ( ،)9810جدددو ( ،)9119سددددانکار و
سامبرامانیام ( ،)2009کرسچین هیتر و ملومد ( ،)2002هوانگ
و همکاران ( ،)2090سان ( ،)2099جدی و همکداران (،)2099
وی و بالجیددت ( )2092و بدداومن ( )2094همسددو مددی باشددد.
همچنین ،با توجه به تحلیل فرضیه هدای فدوق ،نتدایج فرضدیه
پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای حقیقت و رایگدان (،)9839
هاشمی و صمدی ( )9833و عبدی ( )9812همسو نمی باشد.
با توجه به نتایج حاصل از آزمدون فرضدیه پدژوهش مدی تدوان
پیشنهاد های زیر را ارا ه نمود:
الر) به کلیه سدرمایه گدذاران پیشدنهاد مدی شدود هنگدام
تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری در سهام بانک هدا یدا
فروش سهام به تاثیر مثبت خوش بینی مدیریت بر هموارسازی
سود از طریق اقالم تعهدی اختیداری توجده نمایندد .هدر چندد
هموارسازی سود جنبه هدای مثبدت و منفدی دارد ولدی بدرای
کسب بازدهی می تواند تاثیرات با اهمیتی داشته باشد.
ب) به کلیه سرمایه گذاران پیشنهاد می شود هنگام اتخاذ
تصمیمات سرمایه گذاری به نقش مهم اندازه و عمر بانک ها
توجه نموده و در تصمیم های خود لحاظ فرمایند .در نیر
گرفتن این نکته مهم که بانک های بزر تر و قدیمی تر
سودهای همو ار شده تری گزارش می کنند برای کلیه سرمایه
گذاران مهم می باشد.
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