
 

شده در بورس  رفتهیپذخدماتی   یهاسود در شرکت یثر بر هموارسازؤعوامل م یبررس

 اوراق بهادار تهران
 

 دانشگاه مفید قم، مدرس موسسه آموزش عالی راهبرد شمالدکتری اقتصاد مالی ، 1سید جواد عمادی

 راهبرد شمال یارشد موسسه آموزش عال یکارشناس یدانشجوزینب خمیس آبادی، 

 

  چکیده

های پذیرفته شده در در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر هموارسازی سود در شرکت ف:هد

عنوان یکی از معیارهای که سود بهتوجه به اینبا. بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است

ها و عنوان یک عامل برجسته و مهم در بررسیبرخوردار است و بهای هی مالی از اعتبار ویژگیرتصمیم

لذا پیامدهای اقتصادی گزارشگری سودآوری اجتناب ناپذیر . گیردمی های مالی مدنظر قرارقضاوت

ی گذارسرمایهان در اخذ تصمیمات گرتحلیلان و گذارسرمایههدف از پژوهش حاضر کمک به . باشدمی

 . باشدمناسب می

در پژوهش حاضر از مدل همبستگی و رگرسیون خطی چند متغیره برای بررسی بین روشناسی: 

ی پژوهش باشد و جامعه آمارمی 1395تا  1390دوره برآورد مدل از  سال . متغیرها استفاده شده است

ها باشند که با اعمال برخی محدودیتمی کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 . شرکت باقی مانده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است 52تعداد 

 نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از مدل همبستگی و رگرسیون خطی چند متغیره نشان: نتایج

تاثیر مثبت و معناداری بر ها دوره مطالعه متغیرهای اندازه شرکت و نرخ رشد داراییدهد که طی می

هموارسازی سود دارند و متغیرهای عدم تقارن اطالعاتی، ساختار مالکیت و ریسک تاثیر معناداری بر 

 هموارسازی سود ندارد.

 
 هموارسازی سود، عدم تقارن اطالعاتی، ساختار مالکیت: کلید واژه

  

 
 j.emadi.p@gmail.com،  الکترونیکی نویسنده مسئولنشانی   1
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 مقدمه -1
این پدیده به . پدیده هموارسازی سود طی نیم قرن اخیر بسیار مورد توجه پژوهشگران حسابداری بوده است

پژوهشگران عموما بر . شودمی سود انجامای هگردد که به منظور کاهش نوسانات دورمی ای اطالقرفتار آگاهانه
های ثبات از روند سودآوری در چارچوب اصول و روشاین باورند که مدیران به منظور نشان دادن تصویری با 

ان تمایل گذارسرمایهدهد که بیشتر برخی شواهد نشان می. زنندمی متداول حسابداری به هموارسازی سود دست
. هایی دارند که مدیریت انها قادر است تصویر هموارتری از سودآوری را منعکس نمایدی در شرکتگذارسرمایهبه 

یی نظیر افزایش رفاه مدیریت، افزایش رفاه سهامداران و تسهیل قابلیت هاتواند ناشی از انگیزهمی اییچنین رفتاره
فرضیه نقیض ادعا با افزایش رفاه مدیریت، افزایش رفاه سهامداران و تسهیل قابلیت . سود باشد بینیپیش
بازار کاالی سرمایه مدعی است که ی از پیامدهای فرضیه گیربهرهفرضیه نقیض ادعا با . بینی سود باشدپیش

مختلف حسابداری باشد بر قیمت بازار سهام های تغییرات در سود حسابداری تا آنجایی که ناشی از اعمال روش
حتی . در طرف مقابل فرضیه ادعا قائل به تاثیر هر نوع تغییر در سود حسابداری بر قیمت سهام است. تاثیر ندارد

که در رابطه با آزمون ای هگستردهای علیرغم پژوهش. ریانات نقدی نداشته باشداگر این تغییر تاثیری بر ج
های رقیب انجام گرفته هنوز ارتباط ارقام حسابداری و قیمت بازار سهام با ابهاماتی مواجه است و شاید به فرضیه

هموارسازی بیشتر های همین دلیل امکان ارائه  یک چارچوب نظری برای هموارسازی سود میسر نشده و پژوهش
آنها ترین دارای چند محور است که مهمها این پژوهش. (1383)یزدانی، در ابعاد تجربی گسترش یافته است

 های هموارسازی، موضوع هموارسازی، ابزار هموارسازی و عوامل مرتبط با هموارسازی.اهداف و انگیزه: عبارتند از
ی توسط افراد در نظر گرفته گیرتصمیمسود گزارش شده از جمله اطالعات مالی مهم است که در هنگام 

خود های ها و قضاوتعنوان یک عامل برجسته در بررسیان مالی عموما سود گزارش شده را بهگرتحلیل. شودمی
توانند از دانش می مدیران. باشدمی و یکی از مباحث مهم در مدیریت سود هموارسازی آن. دهندمی مد نظر قرار
عنوان ابزاری جهت انتقال اطالعات به های مالی بهتجاری برای بهبود اثربخشی صورتهای ی فعالیتخود در باره

چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان . ان و اعتبار دهندگان بالقوه استفاده نمایندگذارسرمایه
حسابداری در گزارشگری مالی های گزینشهای طریق اعمال اختیارات خود در زمینهصورتهای مالی از 

یکی از رویکردهای مدیریت سود، هموارسازد سود . رود مدیریت سود رخ دهدمی یی داشته باشند، احتمالهاانگیزه
شده واحد های مدیریت برای تعدیل نوسانات سود گزارش تحقیقات پیشین، هموارسازی سود را تالش. است

 (.1973)بیدلمن، دانند که هدف اصلی آن ایجاد جریان با ثباتی از سود استتجاری می
اغلب . های مالی مؤثر واقع گرددتواند بر رفتار استفاده کنندگان صورتپدیدة هموارسازی سود می

ثابت سودآوری برخوردار کنند که از یک روند می یگذارسرمایهیی هادهند در شرکتگذاران ترجیح میسرمایه
هایی که سود هموار بودند، از کنند در مقایسه با شرکتمی هایی که سودهای پرنوسان گزارشاست، زیرا شرکت

 (.2006)تاکر و زاروین، باشندمی ریسک باالتری برخوردار
ذاری گهای سرمایهدلیل وجود فرصمعموال در سال اولیه تأسیس بهها طبق تئوری چرخه عمر، شرکت

 (.2006)دی آنجیلو، دهند سود کمتری بین سهامدارانشان توزیع کنندسودآوری ترجیح می
( هموارسازی سود اقدام آگاهانه است که مدیران برای کاهش نوسان 2002) بر مبنای تعریف میلر و همکاران
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 زنند.می های متداول حسابداری به آن دستای سود در چارچوب اصل و روشدوره
 

 پژوهش اهداف -2

 هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:
 بررسی عوامل موثر بر هموارسازی سود در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران.

 اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:
 .1بررسی رابطه بین هموارسازی سود و اندازه شرکت .1

 .2بررسی رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطالعاتی .2

 .3بررسی رابطه بین هموارسازی سود و ساختار مالکیت .3

 .4بررسی رابطه بین هموارسازی سود و ریسک شرکت .4

 . 5بررسی رابطه بین هموارسازی سود و پتانسیل رشد شرکت .5
 

 پژوهشهاي پرسش -3

 آیا اندازه شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود دارد؟ .1

 مثبت و معناداری بر هموارسازی سود دارد؟آیا عدم تقارن اطالعاتی تأثیر  .2

 آیا ساختار مالکیت تأثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود دارد؟ .3

 آیا ریسک تأثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود دارد؟ .4

 آیا پتانسیل رشد مثبت و معناداری بر هموارسازی سود دارد؟ .5

 

 هاهیفرض -4

 .سود دارد یبر هموارساز یمثبت و معنادار ریثأاندازه شرکت ت .1
 .سود دارد یبر هموارساز یمثبت و معنادار ریثأت یعدم تقارن اطالعات .2
 .سود دارد یبر هموارساز یمثبت و معنادار ریثأت تیساختار مالک .3
 .سود دارد یبر هموارساز یمثبت و معنادار ریثأت سکیر .4

 .سود دارد یبر هموارساز یرشد مثبت و معنادار لیپتانس .5

 
 

 
1. Size 

2. Information Asysment 
3. Ownership Structure 
4. Risk 
5. Growth 
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 پیشینة پژوهش -5

سن ، یاهرم مال، سهادارترین بزرگ تیمالک، عدم تقارن اطالعات ریتاث (،1396) ی و همکارانبادآورنهند
، دم تقارن اطالعاترا مورد آزمون قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که ع سود سهام یشرکت بر هموارساز

 .ندارند ریسود سهام تاث یبر هموارساز یاهرم مال، سن شرکت، سهام دارترین بزرگ تیمالک
سود سهام را  یرشد، اندازه شرکت بر هموارساز ،یکساد مال سک،یر ریتاث ،(1396) و همکاران یبادآورنهند

 ریسود سهام تاث یبر هموارساز یکساد مال، رشد، سکیر که افتندیدست  جهینت نیمورد آزمون قرار دادند و به ا
 .دارد یو معنادار یمنف ریسود سهام تاث یاندازه شرکت بر هموارساز نیهمچن، ندارند

 رفتهیپذ یبر نرخ بازده سهام و تعداد مبادالت هر سهم شرکتهاسود  یهموارساز ریتاث ،(1396) خداشناس
 ریسود بر متغ یهموارساز که افتندیدست  جهینت نیشده در بورس اوراق بهادار را مورد آزمون قرار دادند و به ا

های شرکت نیهمچن. دارد یمعنادار ریتاث %95تعداد مبادالت سهام در سطح  ریو بر متغ %90بازده سهام در سطح 
 یشتریشوند که استقبال بمی در سهام شرکتشان موجب یگذارسرمایه سکینشان دادن ر نییهموارساز سود با پا

 .دیشان بوجود آاز سهام
شده در  رفتهیپذ یسود بر نرخ بازده سهام و تعداد مبادالت هر سهم شرکتها یهموارساز ری(، تاث1396) یسور

شرکت  نیوتوبیبر ک یخانوادگ تیمالک که افتندیدست  جهینت نیبورس اوراق بهادار را مورد آزمون قرار دادند و به ا
شود می هیان توصگذارسرمایهبه  نیشود بنابرامی باعث کاهش آن یخانوادگ تیکه وجود مالک یدارد به طور ریتاث

از سهام  یکه درصدهای در شرکت یگذارسرمایه( مد نظرها آنها است نیوتوبیکه ارزش شرکت )ک یکه در صورت
شود که در می هیتوص نیآنها بشود بنابرا یاست ممکن است باعث سرخوردگ یانوادگآنها متعلق به سهامداران خ

 نکنند. یگذارها سرمایهگونه شرکت نیا
سود سهام را مورد  یرشد، اندازه شرکت بر هموارساز ،یکساد مال سک،یر ری(، تاث1396احمدپور و همکاران)

 125 ینامتوازن برا ییتابلوهای دده کیبرآورد مدل با تکن جیکه نتا افتندیدست  جهینت نیآزمون قرار دادند و به ا
سود و  یریسود )نوسان پذ تیفیک نیب یود رابطه معنادارشده در بورس اوراق بهادار تهران، وج رفتهیشرکت پذ
 نشده است. دییپژوهش تاهای هیشده وجود ندارد و فرض رفتهیپذهای شرکت یسود( و سودآور یهموارساز
سود و فرصت رشد در  یتعهد زانیسود با م یهموارساز یارتباط اجزا ری(، تاث1396و همکاران) یواصل

 راتییپژوهش تغ جیبا توجه به نتا. شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد آزمون قرار دادند  رفتهیپذهای شرکت
در  راتییتغ. دارد یرشد رابطه مثبت و معنادارهای سود و فرصت یبا هموارساز یپرداختنهای در حساب

 راتییتغ. دارد یرشد رابطه منفهای با فرصت ینداشته ولای هرابط چیسود ه یبا هموارساز یافتنیدرهای حساب
 دارد. یرشد رابطه مثبت و معنادارهای فرصت نیهمچن وسود  یکاال با هموارساز یدر موجود

ن  کیستمیس ریو غ کیستماتیسهای بانک انیدرآمد در م یهموار ساز ریتاث( 2018)1پترسون و همکارا
 .را مورد آزمون قرار دادند  ییاروپا

و بانکهای مهم  (G-SIBs) تحقیقات ناقص در مورد رفتار گزارشگری مالی بانک جهانی مهم سیستماتیک

 
1. Peterson et al 
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ما ارتباط بین گزارشگری مالی و ثبات سیستم مالی را با توجه به این . وجود دارد ( G-SIBsغیر سیستم جهانی)
 کنیم که آیامی ما تجربی بررسی. کنیممی است، بررسیها داری برای بانککه سازگاری درآمد یک مکانیسم پای

G-SIB از مقادیر خسارات از دست دادنها (LLP) کنند تا درآمد صاف را در مقایسه با غیرمی استفاده G-SIB ها
بینیم که هموار می کنیم ومی بانک اروپایی را بررسی  231ما . برای این کار انجام دهندای همتفاوت کنند و انگیز
 قبل از بحران در غیرهای در دوره پس از بحران بیان شده است و در میان دورهها G-SIB سازی درآمد در میان

G-SIB همچنین، . بیان شده استهاG-SIB دهندمی هموار سازی بیشتر درآمد را نشانها: (i)  وامهای غیرقابل
 (iii) سودآورتر هستند و نسبت به حداقل مقادیر سرقفلی قانونی / بیش از حد (ii) قابل توجهی دارند؛ اجرایی

ما این است که تنظیم سرما و نوسانات غیر طبیعی اقتصادی، های رکود اقتصادی نتیجه گیری یافتههای دوره
ی )مقررات از دست دادن وام( برای ایجاد سیستماتیک برای استفاده از اعداد حسابدارهای یی برای بانکهاانگیزه

. بانکی هماهنگ استهای کند که همچنین با هدف پایداری سیستم مالی تنظیم کنندهمی درآمد صلح ایجاد
گزارش شده برای ثبات مالی سیستم، با توجه های ما برای حسابرسان استاندارد در ارزیابی نقش حسابهای یافته

 .سیستمیک تمرکز دارد، مفید استهای روپا که بر بانکبه محیط نظارتی فعلی در ا
 راتییدر واکنش به تغها درآمد توسط بانک یشده و هموار ساز میفشار تنظتاثیر   (2017)1لیم و همکاران

 .را مورد آزمون قرار دادند IIشده در توافقنامه بازل  بینیپیش
رفتار اختیاری مدیران بانک، به ویژه صاف کردن درآمد و ایجاد را بر  II ما اثرات قوانین تجدید نظر شده بازل

بزرگ نسبت های همانطور که قوانین تجدید نظر فشار بیشتری بر شرکت. کنیممی ضمانت از دست دادن، بررسی
بزرگ برای کاهش های کنیم که مدیران شرکتمی بینیپیشکنند، ما می به بانکداری خرده فروشی اعمال

 segmentalهای تجزیه و تحلیل گزارش. ریسک پذیری و یا افزایش صاف کردن درآمد افزایش یابندهای فعالیت

با سرعتی( در طول های بزرگ سرمایه )بانکهای بانکی شرکتهای دهد )ضعیف( هموار درآمد در بخشمی نشان
ما چنین اثراتی . ن وام در زمان کمتر است، با مدیران خود را به رسمیت شناختن شرایط از دست دادII دوره بازل

 نظارتیهای اگر چه ما ابتدا واکنش بازار منفی را به اطالعیه. کنیممیرا برای بانکداری خرده فروشی پیدا ن
به طور کلی، این مطالعه، پیامدهای ناخواسته تغییرات قانون . شودمی رسانیم، این واکنش در طول زمان ضعیفمی

 .کندمی هبانکی را برجست
 را مورد آزمون قرار دادند. یبده نهیدرآمد و هز یهموار ساز( تاثیر  2016)2لی و همکاران

مقاله به  نیا. شودمی دیصاف کردن درآمد در بازار سهام تأک ریدرآمد، بر تأث یمربوط به هموارساز اتیادب
 یاز هموار ساز Tucker-Zarowin (TZ) استفاده از آماربا . پردازدمی یدرآمد در بازار بده یسودآور ریتأث یبررس

دهند، و می را نشان یبدهتر نییپاهای نهیهماهنگ درآمد باالتر، هز یبندرتبهبا  ییهاکه شرکت مینیبمی درآمد،
. دهدمی قرار ریدرآمد، اثر منحرف را تحت تاث یدرآمد اطالعات هموار ساز گنالیدهد که اثر سمی نشان نیا

که اطالعات مبهم و خطر  ییهادر شرکت یبدههای نهیبر کاهش هز یکه اثر سودآور میافتیما در نیچنهم
 است.تر یقودارند،  یشتریب

 
1. Lim  et al 

2. Li 
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 پژوهش روش -6
در روش مورد نظر ابتدا همبستگی بین متغیرهای پژوهش را آزمودیم و در صورت عدم وجود همبستگی بین 

 های رگرسیون چندگانه پرداخته شده است.برآورد مدلمتغیرهای مورد نظر اقدام به 
ها در دو سطح ترکیبی در قالب رگرسیون به روش پنل دیتا استفاده ها از دادهمنظور بررسی آزمون فرضیهبه

و جهت بررسی . استفاده شده است 2و آزمون هاسمن 1ها ترکیبی از آزمون چاجهت انتخاب نوع داده. شده است
 ( استفاده شده است.3)فیشر Fمعناداری تأثیر رگرسیون از آزمون 

 
 پژوهش يجامعه و نمونه آمار -6-1

انتخاب . باشندمی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانجامعه آماری پژوهش، کلیة شرکت
های پذیرفته شده در سازمان  اطالعات شرکتکه باشد: اول اینهای پذیرفته شده در بورس به دو علت میشرکت

لذا نسبت اطالعات سایر شرکت، از قابلیت . شوندمی بورس اوراق بهادار تهران توسط حسابداران رسمی حسابرسی
 ها قابل دسترسی هستند.که اطالعات این شرکتدوم این. اتکای باالتری برخوردارند

در بورس  1395تا پایان سال  1390های ه طی سالشرکت است ک 118نمونة آماری این پژوهش شامل 
 اوراق بهادار تهران فعالیت داشته و واجد شرایط زیر باشند.

 باشد. 1390ها در بورس ابتدای سال تاریخ اولین معامله آن. 1
 اسفند باشد. 29ها منتهی به سال مالی آن. 2
 گذاری نباشند.های سرمایهجزء شرکت. 3
 وجود نیامده باشد.ها بهماه( در معامالت آن 6طوالنی)بیشتر از های وقفه. 4
 های پذیرفته شده در بورس حذف نشده باشند.طی دوره زمانی پژوهش از فهرست شرکت. 5

 عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.شرکت باقی مانده و به 118بدین ترتیب و با اعمال معیارهای فوق 
 

 پژوهش در استفاده مورد آماري روش -7

پژوهش مطالعة میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته و برآورد ضریب  نیا فکه هد ییاز آنجا
ها در این پژوهش برای آزمون فرضیه. باشدمی بینیمتغیرهای مورد بررسی و در نهایت ارائة مدل به منظور پیش

چنانچه هدف پژوهش فقط بررسی . ترکیبی استفاده گردیده استهای از رگرسیون چند متغیره با به کارگیری داده
ای را که توان با محاسبه ضریب همبستگی، درجهباشد، می)متغیرهای( مستقل می رابطه متغیر وابسته با متغیر

 توان رابطه علتمیدر این تجزیه و تحلیل ن. یک متغیر به متغیر دیگر، از نظر خطی مرتبط است اندازه گیری نمود
ضریب همبستگی فقط میزان ارتباط بین دو متغیر وابسته و مستقل و . و معلولی در مورد متغیرها استنتاج نمود

گیری و بررسی میزان تغییر در صورتی که عالوه بر تعیین رابطه همبستگی، اندازه. کندمی بالعکس آن را مشخص

 
1. Chow Test 
2. Hausman Test 
3. Fishers Test 
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 ر باشد، از تجزیه و تحلیل رگرسیون استفادهیک متغیر که قابل استناد به متغیر)متغیرهای( دیگر است مدنظ
توان ضرایب متغیرهای مستقل را برآورد نمود و در این تجزیه و تحلیل ضمن تعیین رابطه همبستگی می. شودمی

)آذر  گذاردمی مشخص کرد که تغییر در یک واحد در هر یک از متغیرهای مستقل چه میزان بر متغیر وابسته تاثیر
های پانلی است که قبل از انجام روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون داده .(1378 و مومنی،

هایی از قبیل نرمالیتی،آزمون عدم وجود هم آزمون اصلی یک سری پیش آزمون صورت گرفته است، پیش آزمون
و سپس آزمون اصلی  گیردمی لیمر، آزمون هاسمن، آزمون ناهمسانی واریانس صورت Fواتسون، –خطی، دوربین 

 پانلی صورت خواهد گرفت.های پژوهش از طریق رگرسیون داده
 
 آزمون اصلي پژوهش -7-1

های باشد که از طریق رگرسیون دادهمی آزمون اصلی این پژوهش شامل آزمون رگرسیون چند متغیره زیر
 گیرد.می پانلی صورت

, 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,. .i t i t i t i t i t i t i tDDS Size I ASY OS EV Growth e     = + + + + + +  

 فوق: لکه در مد

,i tDDS: هموارسازی سود 

Size :اندازه شرکت 
.I ASY :عدم تقارن اطالعاتی 

.O S: ساختار مالکیت 
EVانحراف معیار سود هر سهم : 

Growthها: نرخ رشد دارایی 
e :جزء خطا 
 
 پژوهش يرهاینحوه محاسبه و استخراج اطالعات متغ -7-2

توان آنها را مشاهده یا اندازه گیری  و دو یا چند ارزش یا عدد را می شود کههایی اطالق میمتغیر به ویژگی
دهنده تغییر  از یک فرد به فرد دیگر یا از عدد یا ارزش نسبت داده شده به متغیر، نشان. قرار دادها گزین آنجای

 (.1378حالت به حالت دیگر)خاکی، 
عنوان متغیر وابسته، اندازه شرکت عدم تقارن اطالعاتی، متغیرهای این پژوهش شامل هموارسازی سود به

 باشند.می عنوان متغیرهای مستقلها بهداراییساختار مالکیت، ریسک و نرخ رشد 

 متغیر وابسته 7-2-1

صورت یک به عبارت دیگر یک متغیر اصلی است که به. متغیر اصلی مورد توجه پژوهشگر استوابسته،  متغیر
مؤثر بر با تجزیه و تحلیل متغیر وابسته و شناسایی عوامل . گیردمساله حیاتی برای پژوهش مورد بررسی قرار می

تأثیر متغیر مستقل قرار تغییرات متغیر وابسته تحت. هایی را برای مساله شناختحلها یا راهتوان پاسخآن می
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 (.1389 ، دانایی فرد و همکاران،1378 )خاکی، گیردمی
 عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.در این پژوهش هموارسازی سود به

توجه به معادله باشد که بامی لزم تخمین سود تقسیمی و سود هر سهممحاسبه هموارسازی سود مست
 (.2013شود)جونگ،رگرسیون زیر محاسبه می

1 2 1ITAD EPS D   −= + +  

 در معادله فوق
ADدهنده سود تقسیمی که از اختالف سود تقسیمی سال جاری و سود تقسیمی سال گذشته حاصل: نشان 

 گردد.می
EPSباشد.می : نشان دهندة سود هر سهم 

1ITD  : سود تقسیمی سال گذشته−

عرض از مبدا : 

ضرایب : 

 متغیرهاي مستقل 7-2-2

دهد؛ یعنی تأثیر قرار میصورت مثبت و منفی تحتیک متغیر مستقل متغیری است که متغیر وابسته را به 
وقتی متغیر وابسته وجود داشته باشد، متغیر مستقل نیز وجود دارد، و افزایش در متغیر مستقل، متغیر وابسته را نیز 

به عبارت دیگر تغییر پذیری در متغیر وابسته به حساب متغیر مستقل . دهدبه همان مقدار کاهش یا افزایش می
 (.1388)دانایی فرد و همکاران، شوده میگذاشت

)انحراف  متغیرهای مستقل در این تحقیق شامل اندازه شرکت، عدم تقارن اطالعاتی، ساختار مالکیت، ریسک
 باشند.میها معیار و سود هر سهم( و نرخ رشد دارایی

 اندازه شرکت: -
برای محاسبه این متغی از . گیردمی رها مورد استفاده قرامعیاری است که برای بزرگ یا کوچک بودن شرکت

معیارهای مختلفی مانند لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، لگاریتم طبیعی فروش، لگاریتم طبیعی 
در این پژوهش برای محاسبه . شودمی شرکت استفادههای از کل دارایی در پایان سال مالی و ارزش دفتر دارایی

 (.2013)جونگ، گرددمی استفادهها عی داراییاندازه، از لگاریتم طبی
 عدم تقارن اطالعاتی: این متغیر از طریق شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بدست -

برای  گذارسرمایهمنظور از قیمت پیشنهادی خرید سهام، قیمتی است که توسط . (1986آید)ونکتاش و چیانگ،می
قیمت پیشنهادی فروش سهام نیز قیمتی است که فروشنده سهام برای . شودمی خرید سهامی خاص پیشنهاد

 شود:می ( اندازه گیری1متغیر مذکور طبق مدل). کندفروش سهام پیشنهاد می

.

,

1.

(ASK )1

(ASK ) / 2

i tD

i i
i t

i t i i

BID
SPREAD

D BID

−
=

+
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,i tSPREAD دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت:i  در دورهt 

ASKi: کمترین( قیمت پیشنهادی فروش روزانه سهام شرکت بهترین( 

iBIDبهترین )بیشترین( قیمت پیشنهادی خرید روزانه سهام شرکت :i 

.i t
D: یی از سال تعداد روزهاt  که در آن بهترین قیمت پیشنهادی فروش و بهترین قیمت پیشنهادی خرید

 در دسترس است. iبرای سهام شرکت 
. سهام( %5داران کنترل چند درصد از کل سهام را در اختیار دارند)مالکیت بیش از ساختار مالکیت: سهام -

برای محاسبه این متغیر مجموع سهام سهامدارانی که . گرددمی این متغیر نیز به عنوان  متغیر مستقل استفاده
 (.2013)جونگ، کنیممی درصد است را محاسبه5ها بیش از مالکیت آن

)انحراف معیار سود هر سهم در یک دوره(: برای محاسبه این متغیر سود هر سهم را از صورت  ریسک -
 (.2013)جونگ، گیریممی سود و زیان به دست آورده و از آن انحراف معیار

 ها:پتانسیل رشد دارایی -

در این پژوهش از نرخ رشد . مختلفی استفاده کردها توان از فرمولمیها برای محاسبه نرخ رشد دارایی
به این صورت که دارایی سال جاری را منهای دارایی سال گذشته تقسیم بر سال . کنیممی استفادهها دارایی
 که نشان. باشدمی 4200/553م سود هر سه اریمع فانحرا رغیمت یراب نیانگینمونه، م یبرا. کنیممی گذشته

های مرکزی است که وضعیت میانه یکی دیگر از شاخص. حول این نقطه تمرکز یافته اندها دهد  بیشتر دادهمی
 باشد.می 1500/360( مقدار میانه انحراف معیار سود هر سهم 1طبق جدول ). دهدجامعه را نشان می

ها متغیرهای پژوهش متغیر انحراف معیار سود هر سهم دارای بیشترین و متغیر نرخ رشد کل داراییدر بین 
 باشد.می دارای کمترین میزان پراکندگی

 

 پژوهشهاي یافته -8
 يفیآمار توص -8-1

با . است امعهج یاز آن محاسبه پارامترها فپردازد و هدمی ینمونه مورد بررس فصیرفا به توصنوع آمار  نیا
 ورظمن به یکل یالگو کیت و به خپردا  ژوهشات پعالطو اها داده فصیتوان به تویآمار م نیده از افااست
 ریمقاد قلحداکثر وحدا ار،یمعف انحرا انه،یم ن،یانگیاز م شوهژپ نیدر ا. افتیدست ها از داده عیاده سرفاست
است که نشان دهنده  نیانگیم ،مرکزی خصشاترین یلصا. ده شده استفااستها داده فصیتور ورظبه من رهاغیمت

 است.ها داده عیتوز ثقلو مرکر  لنقطه تعاد
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 آمارتوصیفي متغیرهاي پژوهش :1جدول 
 نرخ رشد كل

 هاییدارا

(GROWTH) 

 اریانحراف مع

 هر سهم سود

 (EV) 

 تیمالک

 سهامداران

(O.S) 

 عدم تقارن

 ياطالعات

(I.ASY) 

 اندازه

 شركت

(SIZE) 

 يهموارساز

 سود

(DDS) 

 

 نیانگیم 9133/74 8030/5 -4233/0 76572/50 4200/553 2101/0

 انهیم 0300/87 7500/5 -8500/0 18500/51 1500/360 1500/0

 نیشتریب 88/10551 0100/8 8900/6 20000/99 1200/4790 4200/10

 نیکمتر -470/5681 2500/4 -0800/5 0000/0 1800/8 -8500/0

 اریانحراف مع 5584/990 6005/0 6595/1 24812/30 3522/577 3983/0

 یچولگ بیضر 5044/3 6909/0 9806/0 -065883/0 5246/2 7366/13

 یدگیکش بیضر 9075/41 9961/3 9267/3 684278/1 3940/11 2164/336

 مشاهدات 1298 1298 1298 1298 1298 1298

 
 آزمون نرمالیتي -8-2

 5که آماره این آزمون در سطح خطای در صورتی. دهداین آزمون مستقل بودن خطاهای پسماند را نشان می
گونه که در جدول زیر همان. کنند)باقیمانده( مدل از توزیع نرمال پیروی می درصد معنادار باشد، اجزای خطا

 برقرار است. )باقیمانده( مقدار این اماره گویای آن است که فرض نرمال بودن جزء خطاشود، می مالحظه
 

 آزمون نرمالیته :2جدول 
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 : 1تعیین عدم وجود چند هم خطي -3-8

. دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل استهم خطی وضعیتی است که نشان  می
اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون باال باشد بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی باالیی 

با توجه به ستون آخر جدول . ، مدل از اعتبار باالیی برخوردار نباشد2Rوجود دارد و ممکن است با وجود باال بودن 
بنابراین بین متغیرهای مستقل . باشدمی (>5VIF) 5برای کلیه متغیرهای مستقل کمتر از  VIFمقدار  3شماره 

 باشد.می بنابراین مدل برازش شده دارای اعتبار. هم خطی وجود ندارد
همچنین قبل از آزمون فرضیه پژوهش بر اساس نتایج به دست آمده، باید از صحت نتایج اطمینان حاصل 

محاسبه  Fبا توجه به احتمال آماره . ده گردیداستفا Fبدین منظور برای بررسی معناداری کل مدل از آزمون. نمود
 توان ادعا نمود که مدل رگرسیونی برازش شده معنادار است.می (،000/0) شده

 درصد از تغییرات در متغیر وابسته مدل 55توان ادعا نمود، حدود با توجه ضریب تعیین مدل برازش شده می
 شود.می )هموارسازی سود(، توسط متغیرهای مستقل توضیح داده

 
 نتایج رگرسیون -8-4

 

 خالصه نتایج آماري آزمون مدل پژوهش :3جدول 

 ضرایب متغیر
انحراف 

 معیار
 tآماره 

سطح 

 (sigمعناداري)
VIF 

 ----- 8425/18- 3170/5 5438/3- 0004/0 (C) عرض از مبدا

 3032/3 8794/0 7562/3 0002/0 02/1 (SIZE) اندازه شرکت

 2214/0 2152/0 0288/1 3038/0 04/1 (I.ASYعدم تقارن اطالعاتی)

 4567/1 5192/2 5782/0 5632/0 03/1 (O.S) مالکیت سهامداران

 انحراف معیار سود هر سهم
(EV) 

0008/0- 0004/0 8887/1- 0592/0 03/1 

 هانرخ رشد کل دارایی
(GROWTH) 

0646/1 5109/0 0838/2 0374/0 02/1 

 فیشر Fآماره 
 داری()سطح معنی

7593/11 
(000/0) 

 2091/2 واتسون-آماره دوربین

 5030/0 ضریب تعیین تعدیل شده 5497/0 ضریب تعیین

( بوده است، 05/0) کمتر از سطح خطای مورد پذیرش Fداری آماره توجه به جدول فوق سطح معنی با
قرار  5/2تا  5/1بین ای ه( در فاصل2091/2) آماره دوربین واتسون. باشدمی معناداربنابراین کل مدل رگرسیونی 

 
1. Multicollinearity 
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برای  VIFدست آمده با توجه به اعداد به. توان گفت بین خطاهای مدل همبستگی وجود ندارددارد بنابراین می
دهد که می تعیین نیز نشانضریب . توان گفت بین متغیرهای مستقل هم خطی وجود نداردمی متغیرهای مستقل

 از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. 55/0اند حدود متغیرهای وارد شده در رگرسیون توانسته
 باشد:می خالصه نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش به شرح جدول زیر

 

 : خالصه نتایج آزمون فرضیات4جدول 
 نتیجه p-value ضرایب tآماره  فرضیات

بر  یمثبت و معنادار ریاندازه شرکت تاث
 .سود دارد یهموارساز

 قبول 0002/0 3032/3 7562/3

بر  یمثبت و معنادار ریتاث یعدم تقارن اطالعات
 سود دارد. یهموارساز

 رد 3038/0 2214/0 0288/1

بر  یمثبت و معنادار ریتاث تیساختار مالک
 سود دارد یهموارساز

 رد 5632/0 4567/1 5782/0

 یبر هموارساز یمثبت و معنادار ریتاث سکیر
 سود دارد

 رد 0592/0 -0008/0 -8887/1

 یبر هموارساز یرشد مثبت و معنادار لیپتانس
 سود دارد

 قبول 0374/0 0644/1 0838/2

تاثیر مثبت و معنادار اندازه شرکت بر ضریب برآوردی متغیر مستقل اندازه شرکت در جدول باال نشان دهنده 
محاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل  p-valueزیرا مقدار ، است 05/0هموارسازی سود در سطح خطای 

اندازه شرکت بر  %95توان گفت در سطح اطمینان می بنابراین. بدست آمده است 05/0تحقیق، کمتر از 
 رد.هموارسازی سود تاثیر مثبت و معناداری دا

ضریب برآوردی متغیر مستقل عدم تقارن اطالعاتی در جدول باال نشان دهنده عدم تاثیر معنادار تقارن 
محاسبه شده برای ضریب این  p-valueاست، زیرا میزان  05/0اطالعاتی بر هموارسازی سود در سطح خطای 

عدم تقارن  %95سطح اطمینان توان گفت در می بنابراین. بدست آمده است 05/0متغیر مستقل تحقیق، بیشتر از 
 اطالعاتی بر هموارسازی سود تاثیر معناداری ندارد.

 مالکیت سهامدارانمعنادار  ریدر جدول باال نشان دهنده عدم تاث ساختار مالکیتمستقل  ریمتغ یبرآورد بیضر
 ریمتغ نیا بیضر یمحاسبه شده برا p-value زانیم رایاست، ز 05/0 یسود در سطح خطا یبر هموارساز
مالکیت  %95 نانیاطم سطحتوان گفت در می نیبنابرا. بدست آمده است 05/0از  شتریب ق،یمستقل تحق
 ندارد. یمعنادار ریسود تاث یبر هموارسازسهامداران 

انحراف معیار ریسک سود معنادار  ریدر جدول باال نشان دهنده عدم تاث ریسکمستقل  ریمتغ یبرآورد بیضر
 نیا بیضر یمحاسبه شده برا p-value زانیم رایاست، ز 05/0 یسود در سطح خطا یبر هموارسازهر سهم 

انحراف  %95 نانیتوان گفت در سطح اطممی نیبنابرا. بدست آمده است 05/0از  شتریب ق،یمستقل تحق ریمتغ
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 ندارد. یمعنادار ریسود تاث یسود هر سهم بر هموارساز اریمع
نرخ رشد کل مثبت و معنادار  ریدر جدول باال نشان دهنده تاث نرخ رشد شرکتمستقل  ریمتغ یبرآورد بیضر
 نیا بیضر یمحاسبه شده برا p-valueمقدار  رایز، است 05/0 یسود در سطح خطا یبر هموارسازها دارایی

نرخ رشد کل  %95 نانیتوان گفت در سطح اطممی نیبنابرا. بدست آمده است 05/0کمتر از  ق،یمستقل تحق ریمتغ
 دارد. یمثبت و معنادار ریسود تاث یبر هموارسازها ییدارا

 

 گیرينتیجه -9
ها بر ریسک و پتانسیل رشد دارایی، در این پژوهش، تأثیر عوامل اندازه، عدم تقارن اطالعاتی، ساختار مالکیت

که در هر یک از . فرضیه مورد آزمون قرار گرفت 5این عوامل در قالب . هموارسازی سود مورد بررسی قرار گرفت
در فرضیه اول . صورت مجزا مورد آزمون قرار گرفتها تأثیر عوامل مختلف بر هموارسازی سود بهاین فرضیه

وارسازی سود دارد، نتایج حاصل از پژوهش پژوهش ادعا شده است که اندازه شرکت تاثیر مثبت و معناداری یر هم
بدین معنا که هر چه اندازه شرکت بزرگتر شود، . و فرضیه مورد نظر پذیرفته شد. این فرضیه را تایید نمود

تواند نمایانگر مدیریت می رسد از آنجایی که اندازه شرکتمی به نظر. گیردمی هموارسازی سود نیز بیشتر صورت
ی شرکت باشد و شرکتهای بزرگتر در معرض ایمنی عمومی بیشتری هستند، لذا این قوی و میزان ریسک کل

(، 1381(، قائمی)1997کارلسون وبا تال)های این یافته با یافته. نمایندمی شرکتها اقدام به هموارسازی سود
(، آلبرچت و 1388حائری)( مطابقت داشته و با نتایج عالمه 1385(، کریمی زند و همکاران)1383پورحیدری)

 ( در تضاد است.1987( و موسز)1990ریچاردسون)
با آزمون فرضیه دوم پژوهش مشخص گردید که عدم تقارن اطالعاتی تأثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی 

ات جدید رسد دلیل ان باشد که بازار ایران از کارایی مناسبی برخوردار نیست و با ورود اطالعمی به نظر. سود ندارد
این یافته با نتایج . بینندمیدهد در نتیجه مدیران دلیلی برای هموار کردن سود نمیواکنش چندانی نشان ن

( در تضاد 1984های بلوکی و پیکور)( مطابقت داشته و با نتایج پژوهش1388های نوروش و همکاران)پژوهش
 است.

ت تاثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود با آزمون فرضیه سوم پژوهش مشخص گردید که ساختار مالکی
بینند، زیرا مییی که مالکیت نهادی در آنها زیاد است دلیلی برای هموارسازی سود نهارسد شرکتمی به نظر. ندارد

( 1383های پورحیدری و همکاران)این یافته با نتایج پژوهش. نیازی به راضی نگه داشتن سهام داران خود ندارند
 رد.مطابقت دا

با آزمون فرضیه چهارم پژوهش مشخص گردید که ریسک شرکت تاثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود 
دهند بازده سهام آنها نوسان بیشتری دارد و این موصوع منجر مییی که هموارسازی سود انجام نهاشرکت. ندارد

( و 1994) آشاریهای با نتایج پژوهشاین یافته . شودمی به وجود رابطه منفی بین ریسک و هموارسازی سود
 ( در تضاد است.2002) کرشن هیتر و ملوماد

تاثیر مثبت و معناداری بر ها و در نهایت با آزمون فرضیه پنجم پژوهش مشخص گردید که نرخ رشد دارایی
های و مولفه سودآوری تاثیر مثبتی داردهای بر مولفهها از آنجایی که نرخ رشد دارایی. هموارسازی سود  دارد
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سودآوری هم بر میزان سود شرکت تاثیر دارد و یکی از عوامل تاثیر گذار بر هموارسازی همان سود شرکت استف 
این یافته با نتایج . تاثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود داردها توان پی برد که نرخ رشد داراییمی نهایتا

(، 1994آشاری)های ( مطابقت داشته و با نتایج پژوهش1378( و عالمه حائری)2000همکاران)تحقیقات هانت و 
 ( در تضاد  است.1378( و بدری)1970(، وایت)1990آرچی بالد)

 

 پیشنهادها -10
توانند از هموارسازی سود به عنوان یک استراتژی موثر می طبق نتایج حاصل از پژوهش انجام شده مدیران -

دهد می در این بین با توجه به اینکه نتایج بعضی از مطالعات انجام شده نشان. آتی استفاده کنندهای نیبیپیشدر 
 اند، کمتر است، به مدیران توصیهپایداری سود شرکتهایی که در گذشته بیشتر از هموارسازی سود استفاده کرده

ه باشند تا در آینده سازمان تحت مدیریت آنها شود در هموارسازی سود عوارض ناشی از آن را نیز در نظر داشتمی
ی، گذارسرمایهان باید توجه داشته باشند که به هنگام گذارسرمایههمچنین . دچار مخاطرات حاصل از آن نشود

 لزوما سودهای هموار را به عنوان ریسک کمتر در نظر نگیرند.
شده توسط  بینیپیشسهام داران در انتخاب سهام جهت خرید، فروش یا نگهداری سهام به سودهای  -

را مورد ارزیابی قرار ها بینیپیشی، این گیرتصمیممدیریت اکتفا نکرده و در صورت مالک قرار دادن آن جهت 
 دهند.
شود مسواالن سازمان می سود پیشنهاد بینیپیشبا توجه به تاثیر هموارسازی سود بر اشتباهات مدیریت در -

کنند تا استفاده کنندگان از این اطالعات  بینیپیشبورس از مدیران شرکتها بخواهند تا سود را با دقت بیشتری 
شود سازمان بورس اوراق بهادار به بررسی و پژوهش و مطالعه در خصوص می توصیه. بهره بیشتری ببرند

جهت استفاده و هر گونه ها گی کشف آن و مطلع نمودن سهامداران شرکتمعیارهای هموارسازی سود و چگون
 بهره برداری اقدام نمایند.

یی برای هاشود همایشمی توصیه. نگرش موجود در جامعه نسبت به هموارسازی سود، نگرش دوگانه است -
مالی های ن ااز صورتمختلف هموارسازی سود برگزار شود تا نگرش استفاده کنندگاهای توضیح و تفسیر جنبه

 ی در بین آنها نسبت به هموارسازی سود ایجاد شود.ترشده و دید صحیحتر مبسوط
شود در تشخیص هموارسازی سود از مدل استفاده شده در این پژوهش استفاده به حسابرسان پیشنهاد می -
 کنند.

 

 عمراج
سود و  یریبا نوسان پذ یسودآور نیرابطه ب ی، بررس1396 ،یهنگامه رضو دهیاحمدپور, احمد و س .1

 ،یاسالم یو بانکدار یعلوم انسان ،یحسابدار ت،یریاقتصاد، مد یالملل نیکنفرانس ب نیسود، اول یهموارساز
 .دانش شاهنگانیتهران، موسسه پ

انتشارات ، آمار و کاربرد آن در مدیریتف جلد دوم، چاپ سیزدهم، 1378عادل؛ مومنی، منصور،، آذر .2
 سمت.
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رشد، اندازه شرکت بر  ،یکساد مال سک،یر ریتاث ی، بررس1396نژاد،  یعل بایو فر ونسی، یبادآورنهند .3
 صالحان، یتهران، موسسه آموزش عال ،یو حسابدار تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیسود سهام، دوم یهموارساز

ترین مالکیت بزرگ، دم تقارن اطالعات، بررسی تاثیر ع1396یونس و فریبا علی نژاد، ، بادآورنهندی .4
سن شرکت بر هموارسازی سود سهام، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، ، اهرم مالی، سهادار

 تهران، موسسه آموزش عالی صالحان،

پذیرفته شده در های ، شناسایی عوامل موثر بر هموارسازی سود در جامعه شرکت1378بدری، احمد، .5
 اوراق  بهادار تهران، پایان نامه دکتری حسابداری، دانشگاه تهران.بورس 

پذیرفته شده در های هموارسازی سود در شرکتهای (، بررسی انگیزه1385پورحیدری، امید، عباس) .6
 .55-70، صص 44، شماره 13حسابداری و حسابرسی، دوره های بورس اوراق بهادار تهران، مجله بررسی

، روش تحقیق با ر.یکرد پایان نامه نویسی، تهران، نشر مرکز تحقیقات  علمی 1378خاکی، غالمرضا، .7
 کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشارات درایت، چاپ اول.

سود بر نرخ بازده سهام و تعداد مبادالت هر سهم  یهموارساز ریتاث ی، بررس1396 ،یخداشناس, مهد .8
تهران، موسسه  ،یو حسابدار تیریمد یالملل نیکنفرانس ب نیشده در بورس اوراق بهادار، دوم رفتهیپذ یشرکتها

 صالحان، یآموزش عال

کمی در مدیریت, های روش شناسی پژوهش. 1389دانایی فرد، حسن؛ الوانی، مهدی و آذر، عادل، .9
 رویکردی جامع، تهران: انتشارات صفار، چاپ سوم.

 شیهما نیسود، اول یبا هموارساز یخانوادگ تیمالک نیرابطه ب ی، بررس1396محمدرضا، ، یسور .10
 .ریواحد مال یدانشگاه آزاد اسالم ر،یمال ،یاقتصاد مل ییایپو کردیو اقتصاد با رو تیری،مدیحسابدار
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