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چکیده

سرمایهگذاران ،استفادهکنندگان و تحلیلگران مالی عالقهمندند اطالعات بیشتری دربارۀ هموارسازی سود در شرکتهای سرمایهپذیر

کسب کنند .یکی از تکنیکهای حسابداری که بهتازگی در شرکتها استفاده میشود ،هموارسازی سود 4بهعنوان یکی از الگوهای مدیریت

سود است .این امر ،توجه زیادی را در ادبیات حسابداری به خود جلب کرده است و نشاندهندۀ یک عمل آگاهانه ازسوی مدیریت برای کاهش
نوسانات است .در این راستا ،سعی کردهایم هموارسازی سود را در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ،بررسی و آن را با موارد مشابه

هموارسازی در سالهای قبل مقایسه کنیم و ببینیم که شرکتها تا چه حد از هموارسازی سود استفاده کردهاند .بنابراین ،کوشیدهایم در یک

بازۀ زمانی 9ساله( ،)1380-1388هموارسازی را بررسی کنیم .برای این منظور ،با استفاده از فرمول نمونهگیری تصادفی طبقهای 132 ،شرکت

از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان نمونه انتخاب شد.

برای بیبشترکردن شباهت نمونۀ انتخابی به جامعه ،ابتدا شرکتهای جامعه به گروههایی براساس طبقهبندی سازمان بورس اوراق بهادار

طبقهبندی شد؛ آنگاه به نسبت شرکتهای موجود در هرگروه ،اعضای نمونه از گروههای مختلف انتخاب شدند .برای تفکیک شرکتهای

هموارساز و غیرهموارساز ،از مدل ایکل(ضریب پراکندگی تغییرات دورهای سود به فروش) استفاده شد .برای این منظور ،ما هموارسازی را در

هر سه سطح سود خالص ،سود عملیاتی و سود ناخالص بررسی کردیم و شرکتهایی را که حداقل در یکی از سطوح سود مورد نظر ،اقدام به
هموارسازی کردهاند ،بهعنوان هموارساز سود معرفی ،و با نتایج قبلی مقایسه کردیم که بر این اساس ،از بین شرکتهای عضو نمونه ،تعداد

پژوهش قبلی ،افزایش اندکی را نشان میدهد .نتیجه
شرکتهای هموارساز  78و تعداد شرکتهای غیرهموارساز 54 ،مورد بود که نسبت به
ِ
اینکه بهتازگی به پدیدۀ هموارسازی سود در هر سه سطح توجه میشود.

کلیدواژهها :هموارسازی سود ،شاخص ایکل ،ضریب پراکندگی.
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مقدمه

یکی از موارد بسیار مهم در سرمایهگذاری که سرمایهگذاران

بیش ار گذشته در انتخاب شرکتهای مورد نظر خود به آن

توجه میکنند ،بازدۀ سهام است که تحتتأثیر متغیرهای

.)132 :1382

بسیاری از شرکتها برای اینکه به جریان مطلوبی از سود

دست یابند ،تالش میکنند ،نوسانات دورهای سود را کاهش

تازگی در
بسیاری قرار میگیرد و یکی از این متغیرها که به ً

دهند .بهطور کلی ،میتوان گفت ،مدیران سعی میکنند

مدیریت سود ،عبارت است از استفادۀ مدیریت از قضاوت

تفاضل بین سودها بسیار باال است ،کاهش دهند و زمانی که

گزارشگری مالی ،تا از این راه ،استفادهکنندگان صورتهای

بین سودها بسیار پایین است ،درآمدها را افزایش دهند(توکوگا

بازدۀ سهام بیتأثیر نبوده است ،مدیریت سود است.

در گزارشدهی مالی و ساختار معامالت ،برای اصالح و تغییر
مالی را دربارۀ عملکرد اقتصادی شرکت گمراه کنند و یا بر

نتایج معامالتی که به ارقام حسابداری ،مانند سود بستگی
دارند ،تأثیر بگذارد .عموم ًا ،عقیده بر آن است که مدیران بهطور

درآمدها را در زمانی که فعالیتهای تجاری متنوع است و
تنوع بین فعالیتهای تجاری بسیار اندک است ،و نیز تفاضل
1

و ساکائی.)6 :2011 ،2

هموارسازی را ميتوان عمل آگاهانۀ مديريت ،برای تنظيم

نوسانات سود شركت تعريف كرد  .مديران با هموارسازي سود

معمول ،برای هموارسازی سود تالش میکنند .هموارسازی

قادرند بر بازدۀ سهام تأثير بگذارند و با اين روش ،به اهدافي

سود» بحث میکند ،عبارت است از انجام مقدماتی برای

وضعيت مطلوبتري را برای
يابند .كمبودن نوسانات سود،
ِ

سود که ادبیات جدید حسابداری از آن تحت عنوان «مدیریت

کاهش نوسانات سودهای گزارششدۀ حسابداری.

نظير امنيت شغلي ،پاداش و افزايش ثروت سهامداران دست
سرمايهگذاري سرمايهگذاران در شركتها ايجاد ميكند.

میزان سود و نوسان آن از دیدگاه سهامداران شرکت حایز

مديريت برخي از شركتها برای باثبات جلوهدادن سودآوري،

تصور میکنند برای شرکتهای دارای جریان هموارسازی،

ميزنند تا توجه سرمايهگذاران را بهسمت خود جلب کنند(پناهی

اهمیت است و بر ارزش سهام شرکت تأثیر میگذارد .مدیران

سود بهای بیشتری پرداخت میشود .مدیر با هموارسازی

سود ،فرصت پیشبینی را برای مدعیان اصلی شرکت فراهم
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و سودهای معقولی به ارمغان میآورد(قائمی ،قیطاسوند ،و توجکی،

دست به دستكاريهاي آگاهانه در اقالم صورتهاي مالي

و مشایخی.)82 :1386 ،

گاهی اوقات ،مدیران با استفاده از سیاستها و تکنیکهای

میسازد و این کا ِر ارزشمندی است؛ زیرا هزینۀ استقراض
شرکت را کاهش میدهد و بر روابط تجاری بین شرکت و

بدون اینکه فعالیتهای تجاری خود را تغییر دهند و برعکس،

گفت که زمانبندی معامالت ،تخصیص در طول زمان و

مستقیم حسابهای خود را دستکاری نمیکنند ،بلکه سعی

هموارسازی هستند(آقائی و کوچکی.)32 :1374 ،

و در مسیر فعالیتهای تجاری که مبنای اصلی محاسبات در

مشتریان ،فروشندگان و کارکنانش تأثی ِر مثبت دارد .میتوان

تجدید طبقهبندی در اقالم سود و زیان از راههای متداول
پژوهشها و تحلیلهای همهجانبۀ بازارهای اوراق بهادار

و نتیجهگیری صحیح میتواند سرعت رشد و شکوفایی این

بازارها را تحقق بخشد .بورسهای معتبر دنیا نشان دادهاند

که در تأمین و جمعآوری سرمایه موفق بودهاند و این،

حاصل کثرت و اعتقاد سهامداران به بازارهای سرمایه است؛
بهنحوی که مطمئن هستند سرمایههای آنان به هدر نمیرود
2. Sakai, A.

موجود در حسابداری ،حسابهای خود را دستکاری میکنند،

گاهی اوقات ،با استفاده از سیاستهای حسابداری مواد بهطور
میکنند بهطور غیرمستقیم ،حسابهای خود را کنترل کنند

گزارشهای مالی برای کسب سود هستند ،حرکت کنند(توکوگا

و ساکائی.)7 :2011 ،

مفاهیم هموارسازی

هموارسازی سود ،یک تکنیک حسابداری است که به

صالحدید مدیر ،برای کاهش تغییرپذیری در جریان سود
1. Tokuga, Y.

بررسی هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ،با استفاده از مدل ایکل (مطالعۀ موردی بورس اوراق بهادار تهران)

استفاده میشود .به عبارت دیگر ،هموارسازی را میتوان

ازطریق تغییر
تعدیل سال به سال نوسانات سود دانست که
ِ
درآمدها از سالهایی که سود زیاد است ،به سالهایی که سود
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سودهای مشاهدهشده گزارش میکنند ،بسیار مشکل و قابل
تأمل خواهد بود .مدیران ازطریق هموارسازی سود ،به تأثیر
ادراکات بازار از فراریت سود و افزایش قیمت سهام شرکتها

کم است ،قابل اجرا است و باعث میشود که جریان سود،

پاسخ میدهند .به عبارتی ،ادراکات نسبت به بازار در موازنه

.)9 :2010

بستگی به سود سهامی دارد که در آینده تشخیص داده

طی دورۀ مالی ،نوسان کمتری را نشان دهد(گارن 1و همکاران،

هموارسازی سود ،بهعنوان نوعی فعالیت رسمی و مکتوب

در تمامی شرکتها و صنایع استفاده میشود .بسیاری از مفاهیم
و تفاسیری که در رابطه با هموارسازی سود مطرح شده است،
به تعارضات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سود اشاره

دارد که عدم تناسب اطالعات ،استفاده از قراردادهای کارآ و
2
حل این تعارضات را محدود کرده است(.دانیل
اثربخش برای ِّ

و همکاران)9 :2011 ،

شرکتها بهتازگی از مدیریت سود برای بهینهکردن

گزارشهای خود در رابطه با سود بسیار استفاده میکنند.

حتی مدیران شرکتها ،ممیزان و تحلیلگران مالی نیز در
این فرایند مشارکت دارند .مدیریت سود ،بهمعنای دستکاری

سودهای گزارششده است که بهنوعی ،نمایندۀ سودهای

قرار میگیرد و نمیتواند فریبدهنده باشد .اما این موضوع

میشوند(.همان ،ص )152

هزینههای هموارسازی سود

بصیرت و صالحدید مدیر بهتنهایی نمیتواند تأثیر واقعی

بر روی عملکرد شرکت داشته باشد .در این مورد ،میتوان
به هزینههای واقعی هموارسازی اشاره کرد .این هزینهها در

شرکت ،شامل دستکاری حسابها و هزینۀ تصمیمات بهینه
است .بنابراین ،زمانی این هزینهها صفر خواهند شد که مدیر،

درآمدها را کمتر از مقدا ِر معینی دستکاری کند و زمانی به
حداکثر خواهند رسید که دستکاری در درآمدها ،بیشتر از مقدار

معینی ازسوی مدیر انجام گیرد(همان ،ص .)156

این تصور را که شرکتها آگاهانه سود خود را هموار

اقتصادی در زمانهای مختلف است .هموارسازی سود ،نو ِع
خاصی از مدیریت سود است که شامل هموارسازی و تعدیل

گوردون نیز تئوری هموارسازی سود را در قالب فرضیات

است و تالش میکند ،سود ،تغییرات کمی را در طول دورۀ

 .1معیار مدیریت شرکت در انتخاب بین روشهای

موقتی گزارشهای سود است که با سود اقتصادی مرتبط

سود ،به حداقل ممکن برسد(موهان 3و تاکور.)151 :2003 ،4

اثر هموارسازی بر سود

چنانچه هموارسازی سود انجام شود ،سودهای گزارششده

باید در بعضی اوقات ،باالتر و در بعضی از اوقات ،پایینتر

مختلف ارائه کرد ،که این مفرضات عبارتاند از:

حسابداری به حداکثر رساندن مطلوبیت یا رفاه مدیریت است.

 .2مطلوبیت مدیریت با :الف ـ امنیت شغلی او ،ب ـ نرخ

رشد پاداش و حقوق ،ج ـ نرخ رشد اندازۀ شرکت افزایش
مییابد.

 .3کسب بخشی از اهداف مدیریت که در فرض  2بیان

شد ،به رضایت صاحبان سهام نسبت به عملکرد شرکت

بستگی دارد.

گزارش
از سودهای اقتصادی باشند و هیچ مشکلی برای
ِ
سودهای شناور ازسوی مدیران وجود نخواهد داشت .البته

 .4برای مدیران ،رضایت صاحبان سهام نسبت به رشد

4. Thakor, V.

1. Garen, M.

5. Hepworth

2. Daniel, F.

توضیح این مورد که بعضی مدیران سودها را پایینتر از

سود شرکت(یا نرخ متوسط بازدۀ حقوق صاحبان سهام) و ثبات

3. Mohan, A.

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال ششم ،شماره دوازدهم ،زمستان 1394

مالی داشته باشد .بهنوعی میتوان گفت ،میکوش د نوسانات

میکنند ،برای اولین بار هپورث 5در سال  1953مطرح کرد.
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سود ،ضروری است تا بتوانند اهداف خود را دنبال کنند.

اگر چهار فرض باال پذیرفته شود ،مدیران در محدودۀ

و افزایش آنها در سالهای خوب و موفق رویۀ عمل مطلوبی

 .1سود گزارششده .2 ،نرخ رشد سود را هموار کنند(همان،

یا تسریع انواع خاصی از درآمدها در بسیاری از شرکتها رایج

قدرت خود ،یعنی محدودۀ پذیرفتهشدۀ قوانین حسابداری ،باید

ص .)154

فرصتهای هموارسازی سود

برای بسیاری از هزینههای اختیاری است .بهعالوه ،تعویق و

است(بدری.)13 :1378 ،

انواع هموارسازی سود

اختیاراتی که در زمینۀ حسابداری و شمول درآمدها و

بهطور کلی ،دو نوع هموارسازی سود وجود دارد:

میکند .اندازه و زمانبندی درآمدها و هزینههای اختیاری،

هموارسازی برنامهریزیشده که هموارسازی مدیریتشده نیز

هزینهها وجود دارد ،فرصتهایی را برای هموارسازی ایجاد

هموارسازی طبیعی 1و هموارسازی آگاهانه 2یا برنامهریزیشده.3

نقش مهمی در فرایند هموارسازی سود ایفا میکند .اقالم

نام دارد ،به دو نوع تقسیم میشود.1 :هموارسازی واقعی 4که

میتواند آنها را به تأخیر اندازد ،حذف کند و یا ثبت و شناسایی

مصنوعی 5یا هموارسازی حسابداری .6در شکل زیر انواع

اختیاری ،آنهایی هستند که مدیریت بر آنها کنترل دارد و
آنها را تسریع کند .حذف و یا کاهش هزینهها و مخارج
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مربوط به بسیاری از هزینهها ،طی سالهای بد و ناموفق

هموارسازی معامالتی یا اقتصادی نیز نام دارد و .2هموارسازی

مختلف هموارسازی نشان داده شده است(اعتمادی و جوادی

مژده.)131 :1388 ،

شکل  .1انواع هموارسازی سود(.ایکل1981 ،7؛ اعتمادی و جوادی مژده)131 :1388 ،

هموار طبیعی ،از فرایند سود که جریان همواری را ایجاد

میکند ،ناشی میشود .یعنی فرایند تولید سود ،بهطور ذاتی،

واقعی و مصنوعی تقسیم میشود(اعتمادی و جوادی مژده:1388 ،
)132

سود هموار ایجاد میکند که این نوع هموارسازی ،مدیریت

درمورد وجه تمایز بین هموارسازی واقعی و مصنوعی،

برعکس ،هموارسازی آگاهانۀ سود ،به عمل آگاهانۀ مدیریت

تأثیر آن بر هموارسازی سود انجام شود ،در آن صورت،

سود نیست؛ چراکه هیچگونه دستکاری در سود وجود ندارد.
نسبت داده میشود که همانگونه که ذکر شد ،به دو نوع

میتوان گفت ،چنانچه یك معاملۀ واقعی ،بدون درنظرگرفتن
هموارسازی واقعی بوده است؛ درحالیكه هموارسازی سود به

5. Artificial smoothing

1. Natural smoothing

6. Accounting smoothing

2. Intentional smoothing

7. Eckel, N.

3. Designed smoothing
4. Real smoothing
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فرایند حسابداری اطالق میشود كه باعث انتقال هزینه و

طراحیشده برای رفع نامنظمی در دادهها تعریف کرده است.

مصنوعی ،هنگامی حاصل میشود كه مدیران قدرت

و مایوز ،اولین کسانی هستند که هموارسازی سود را با پژوهش

یا درآمد از یك دوره به دورۀ دیگر خواهد شد .هموارسازی

کوشینگ و داشر و مالکم بر این عقیدهاند که گوردون ،هاروتیز

تصمیمگیری دارند .برای مثال ،پروژۀ تحقیقاتی سرمایهای

میدانی تجربه کردهاند .ایمهف ،مقالۀ هیپ ورث را اولین تبیین

تعیین كنند(اعتمادی و جوادی مژده.)131 :1388 ،

داران ،دانشمندانی هستند که هیپ ورث را منشأی تشخیص

شود یا عمر مفید والگوی تخصیص آن را طی عمر مفید،
فرضيات هموارسازي سود ،از يك سو پيشنهاد ميكنند

كه اگر سود سال جاري ،قبل از اعمال اقالم تعهدي اختياري،

كمتر از سود گزارششدۀ سال قبل باشد ،مدیران اقالم

تعهدي اختياري مثبت گزارش خواهند كرد .از سوي ديگر،
اگر سود سال جاري ،پيش از اعمال اقالم تعهدي اختياري،

بزرگتر از سود سال قبل باشد ،اقالم تعهدي اختياري منفي

لحاظ خواهد شد(پناهی و مشایخی.)83 :1387 ،

انگیزههای هموارسازی سود برای مدیران

هموارسازی سود از دو لحاظ برای مدیران حایز اهمیت
است :اول اینکه هموارسازی ،ابزا ِر نسبت ًا کارآمدی در دست
مدیران است که با استفاده از آن میتوانند اطالعات شخصی

خود را آشکار کنند و بهنوعی در مواقع لزوم بهعنوان تضمین
از آن استفاده کنند؛ دوم اینکه باتوجه به اینکه هموارسازی

نشاندهندۀ نوعی تحریف سود است ،مدیران سعی میکنند،

را گمراه سازند و برای جبران خدمات خود از آن استفاده

کنند(حمزوی 1و افالطونی.)188 :2011 ،2

هموارسازی سود معرفی کردهاند(آقائی و کوچکی.)34 :1374 ،

بسياري از پژوهشهای اخير ،به این نتیجه رسیدهاند كه

هموارسازي سود ميتواند سبب شود كه درك سرمايهگذاران
دربارۀ وضعيت شركتهايي كه سود آنها هموار شده است،

بهبود يابد .شيپر معتقد است ،مديريت سود دربردارندۀ مضامين
مثبتي از سود است .بلك بيان ميكند كه مديران اقدام به

هموارسازي ميکنند تا سود عينيتر شود و بهگونهاي ارائه

شود كه آگاهكننده باشد .بهعالوه ،این امر ،باعث میشود

ارتباط بين سود و ارزش ،افزايش يابد .چاني و همكاران ادعا

میکنند كه مديران از اقالم تعهدي اختياري بهعنوان ابزاري
ازطریق
براي هموارسازي استفاده ميكنند تا به سود ثابتي كه
ِ
مديريت ارزيابي شده است ،دست يابند.

سود ثابت ،بيانگر سطحي از سود است كه انتظار ميرود،

در بلندمدت ،پس از حذف اقالم غيرمترقبه ،استمرار داشته

باشند .اين نوع مديريت سود را میتوان براي افزايش پاداش

و مزايا ،پايينآوردن هزينۀ سرمايه در بلندمدت و جلوگيري از

تخطي از اقالم تعهدي بدهي ،بهکار برد .ترومن 3و تيتمان

4

( )1989معتقدند كه مديران ازطريق هموارسازي سود ميتوانند
بر تعيين ارزش بازار ازطريق سودهاي موقت تأثير بگذارند.

پیشینۀ پژوهش

ونوس و همكاران ،هموارسازي در شركتهاي پذيرفتهشده

در پژوهشهای قبلي ،عنوان شده است كه مديران

در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از استاندارد

كاهش دهند .در اين پژوهشها ،هموارسازي سود بهعنوان

بررسي کردند .نتايج اين پژوهش ،حاكي از آن است كه اگرچه

تكنيكهاي مختلفي را بهكار ميگيرند تا نوسانات سود را
شكلي از مديريت سود مطرح ميشود كه باعث تحريف سود
نسبت به سطح واقعي آن خواهد شد .

حسابداري شمارۀ  15ايران(حسابداري سرمايهگذاريها)،

استفاده از اين ابزار برای هموارسازي سود بهطور گستردهاي

وجود ندارد ،هموارسازي سود با اين وسيله در شركتهايي كه

فرهنگ حسابداران ،هموارسازی سود را هرگونه رفتار

سود حاصل از فروش سرمايهگذاريهايشان غيرصفر است،

3. Trueman, B.

1. Hamzavi, M.

4. Titman, Sh.

2. Aflatooni, A.
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با تجزیه و تحلیل آن ،استفادهکنندگان از صورتهای مالی

نظری هموارسازی سود میداند .رونن و سادان و اسنو اکل و

دکتر تقی ترابی ،سمانه طریقی ،حسین سلطانینژاد
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مشاهده ميشود(.ونوس ،کرمی ،و تاجیک)1 :1385 ،

پورحيدري و افالطوني( ،)1 :1385نشان دادند كه

شرایط زیر باشند:

 .1قبل از سال  1380در بورس پذیرفته شده باشند؛
 .2سال مالی آنها منتهی به  12/29باشد؛

هموارسازي سود ،با استفاده از اقالم تعهدي اختياري ازسوی
مديران شركتهاي ايراني انجام میشود و ماليات بر درآمد

و انحراف در فعاليتهاي عملياتي ،محركهاي اصلي بر اي
هموارساختن سود ،با استفاده از اقالم تعهدي اختياري است.
كل داراييها
در اين پژوهش ،اندازۀ شركت ،نسبت بدهي به ِّ

و نوسانپذيري سود ،بهعنوان محركهاي هموارسازي سود،

اهميت چنداني ندارد.

شاخص
مالنظري و يزداني( ،)1 :1385با بهكارگيري
ِ
ايكل ،هموارسازي سود در شركتهاي توليدي پذيرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند .نتايج اين بررسي،

نشان داد كه برخي شركتها كه برمبناي سود ناخالص

 .3نماد معامالتی آنها بیشتر از  3بار در سال بسته نشده

باشد؛

 .4شرکتهایی که شرایط مورد نیاز برای محاسبۀ متغیرها

را داشته باشند و دسترسی به اطالعات و صورتهای مالی
آنها ممکن باشد.

باتوجه به شرایط فوق ،تعداد شرکتهای عضو جامعه در

این پژوهش ،حدود  201شرکت است که تعداد نمونۀ مورد

نظر ،با استفاده از فرمول نمونهگیری جامعۀ محدود ،به شرح
زیر است:

هموارساز سود نیستند ،برمبناي سود عملياتي هموارساز

هستند .ايشان دليل اين مسئله را اينگونه بيان كردند كه

مديران از هزينههاي دوره بهعنوان ابزار هموارسازي سود

استفاده كردهاند.
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نمونۀ آماری

منابع دادهها

برای یافتن اطالعات مربوط به شرکتهای انتخابشده،

از دادههای موجود در بورس اوراق بهادار تهران ،شامل

صرف هزینه و زمان
پژوهش عملی ،مستلزم
انجام هر
ِ
ِ
است .به همین دلیل ،امکان بررسی کامل جامعه بهصورت

«نرمافزارهای دناسهم ،تدبیرپرداز و رهآورد نوین» و نیز از

واقعیتی ،درصدد برمیآیند که ازطریق نمونهگیری ،اطالعات

مربوط به متغیرهای مورد نیاز در پژوهش است ،استفاده خواهد

سرشماری وجود ندارد؛ از این رو ،پژوهشگران باتوجه به چنین

احتمالی را با استفاده از تحلیل دادههای بهدستآمده پیرامون

نمونه ،بهدست آورند و درنهایت ،ازطریق تعمیم ،این اطالعات

دادههای بانک مرکزی و مجلههایی که در ارتباط با اطالعات
شد.

را به جامعۀ اصلی منتسب کنند(بازرگان ،سرمد ،و حجازی.)1376 ،

بررسي هموارسازي سود در اين پژوهش

مشخص میکند؛ بنابراین ،تعریف جامعۀ آماری عبارت است

از مدل ایکل استفاده شده است .این شاخص ،توانایی شناسایی

محدوده و فضای مطلوب ما ،جامعههای آماری را

از« :تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک

صفت مشترک و مشخصه باشند».

در پژوهش حاضر ،برای شناسایی رفتار هموارسازی سود،

تمام شرکتهایی را که برای هموارسازی سود تالش میکنند،
ندارد .به بیان دیگر ،اگر شرکتها در اقدام به هموارسازی

شامل
به این ترتیب ،در این پژوهش ،جامعۀ آماری
ِ
کلیۀ شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران،

شاخص ،بهعنوان غیرهموارساز طبقهبندی میشوند .هرچند

سرمایهگذاری ،واسطههای مالی و بانکها است ،که دارای

زيرا شركتهايي كه بر این مبنا هموارساز طبقهبندي شدهاند،

در طی سالهای  1380تا سال  ،1388بهجز شرکتهای

سود ،تاحدودی موفق و تاحدودی ناموفق باشند ،برمبنای این
اين مشخصه ،از ديدگاه محافظهكارانه ،مثبت تلقي ميشود؛
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سود را به حداقل ممكن برساند .براساس اين مدل ،شركتي

به هر حال ،باتوجه به تمام ويژگيها و در مقايسه با ساير

بهعنوان هموارساز شناخته ميشود كه ضريب پراكندگي

مطالعه ،معياري قابل قبول تلقي ميشود .اگر شركتي حداقل

بر ضریب پراكندگي تغييرات يك دورۀ فروش كوچكتر از

معيارهاي هموارسازي سود ،شاخص ايكل براي اهداف اين
در يكي از سطوح عملياتي ناخالص يا خالص ،هموارساز باشد،

در اين پژوهش ،بهعنوان شركت هموارساز درنظر گرفته

خواهد شد .در اين پژوهش ،به داليل زير از مدل ايكل استفاده
شده است:

 .1مدل ايكل براي پيشبيني سود و برآورد هزينهها به

قضاوتهاي ذهني متوسل نميشود.

تغييرات يك دورۀ سود ناخالص ،سود عملياتي ،يا سود خالص
يك باشد.

در این پژوهش ،شرکتهایی را که حداقل در یکی از

سطوح سود(ویژه ،عملیاتی و ناویژه) ،اقدام به هموارسازی سود

کرده باشند ،بهعنوان هموارساز درنظر میگیریم .به عبارت
ديگر ،شاخص هموارسازي به شرح زير محاسبه ميشود:

 .2مدل ايكل بهجاي استفاده از اطالعات يك سال ،از

اطالعات مربوط به يك دورۀ زماني چندساله استفاده ميكند.

 .3مدل ايكل بهجاي اينكه تأثير هر متغير را جداگانه

درنظر بگيرد ،تأثير چند متغير را توأمان لحاظ ميكند

كه در اين مدل  CVΔIضريب پراكندگي تغييرات سود در

اين شاخص ازطریق ايكل در سال  ،1994مالنظري و

شركت iام در بازه زمانی پژوهش و  CVΔSضريب پراكندگي

خارج از كشور بهكار گرفته شده است .در اين مدل ،از ضريب

اگر  CY ≥ 1باشد ،شرکت سود خود را هموار نکرده و اگر

يزداني( )1385و بسيار ي از پژوهشگران ديگر در داخل و
تغييرات  ،CVيا ضريب پراكندگي يا تغييرپذيري كه یکی از

تغييرات فروش در شركت iام در بازه زماني پژوهش است..

 CY < 1باشد ،شرکت سود خود را هموار کرده است .در

شاخصهاي نسبي پراكندگي است ،و از تقسيم يك شاخص

جداول  2 ،1و  ،3بهترتیب ،نحوۀ انتخاب شرکت بستهبندی

ميانگين بهدست ميآيد ،استفاده شده است.

سود ویژه و عملیاتی مالحظه خواهید کرد که برای نمونه

پراكندگي به نام انحراف معيار بر يك شاخص مركزي بهنام

را بهگونهاي بهكار ميگيرد كه برآيند تأثيرات آنها ،نوسانات

آورده شده است.

در جداول  2 ،1و  ،3نحوۀ انتخاب شرکت بستهبندی

مشهد ،بهعنوان هموارساز سود نشان داده شده است:

جدول  .1هموارسازی در سطح سود خالص(ویژه)

←
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نظري مدل ايكل ،مؤسسۀ هموارساز را
چهارچوب
ِ
بهعنوان واحدي تعريف ميكند كه چندين متغير حسابداري

مشهد را بهعنوان یکی از شرکتهای هموارساز سود در سطح

دکتر تقی ترابی ،سمانه طریقی ،حسین سلطانینژاد
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→

باتوجه به اینکه شاخص مورد نظر ما از یک کمتر است ،بنابراین ،میتوان ادعا کرد که این شرکت اقدام به هموارسازی در سطح

سود ویژه کرده است.

در جدول  ،2نحوۀ انتخاب شرکت بستهبندی مشهد بهعنوان هموارساز سود ،در سطح «سود عملیاتی» نشان داده شده است:
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جدول  .2هموارسازی در سطح سود عملیاتی
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باتوجه به اینکه شاخص مورد نظر ما از یک کمتر است ،بنابراین ،میتوان ادعا کرد که این شرکت اقدام به هموارسازی در

سطح سود عملیاتی کرده است.

در جدول  ،3نحوۀ انتخاب شرکت بستهبندی مشهد بهعنوان عدم هموارساز سود در سطح سود ناویژه نشان داده شده است:
جدول  .3عدم هموارسازی در سطح سود ناخالص(ناویژه)

باتوجه به اینکه شاخص مورد نظر ما از یک بیشتر است،

بنابراین ،میتوان ادعا کرد که این شرکت اقدام به هموارسازی
شایان ذکر است که ما در این پژوهش ،شرکتهایی را

که حداقل در یکی از سطوح سود «ویژه ،عملیاتی و ناویژه»،

اقدام به هموارسازی سود کرده باشند ،بهعنوان هموارساز

تلقی میکنیم .چون نسبت بهدستآمده در سطح سود ویژه
و عملیاتی ،کوچکتر از یک است ،بنابراین ،این شرکت
اقدام به هموارسازی کرده است .هدف در اين مدل ،بهطور

مشخص ،هموارسازي مصنوعي سود است .هموارسازي
طبيعي سود ،اصو ًال به هيچ اقدام يا تصميم مديريتي ارتباط

ندارد .هموارسازي واقعي سود نيز بيانگر يك وضعيت

اما درمقابل ،هموارسازي مصنوعي درواقع بيانكنندۀ اعمال

عمدي مديريت براي همواركردن سريهاي زمانی سودهاي
گزارش شده است كه بهطور آشكاري به انحراف در ارائۀ
واقعيتهاي اقتصادي ميانجامد که ما در این پژوهش ،آن

را بررسی میکنیم.

نتیجهگیری

نتایج حاصل از تفکیک شرکتها به دو گروه هموارساز

و غیرهموارساز براساس سه سطح سود ناویژه ،سود عملیاتی
و سود خالص و مقایسۀ درصد شرکتهای هموارساز سود در
بازۀ زمانی پژوهش ،یعنی سالهای  80-88به شرح زیر است:
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در سطح سود ناویژه نکرده است.

اقتصادي است كه در محدودۀ اين بررسي قرار نميگيرد.

44

دکتر تقی ترابی ،سمانه طریقی ،حسین سلطانینژاد

Journal of Economic Business Research, Vol. 6, No. 12, Winter 2016

جدول (4الف) .تفکیک شرکتهای هموارساز و غیرهموارساز سود
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جدول (4ب) .تفکیک شرکتهای هموارساز و غیرهموارساز سود

باتوجه به نتایج بهدستآمده از این پژوهش 59 ،درصد

مشایخی که در سال  1386انجام شد ،افزایش چندانی نشان

شرکتها اقدام به هموارسازی سود کردهاند ،که این مقدار،

نمیدهد .فقط میتوان گفت ،به هموارسازی در هر سه سطح

درصد شرکتها در سطح سود خالص 41 ،درصد در سطح سود

شده است .بنابراین ،به این نتیجه میرسیم که هموارسازی

باالتر از سال  82با  %30و سال  85با  %54است .که 52
ناویژه و  43درصد در سطح سود عملیاتی اقدام به هموارسازی

سود کردهاند و بهطور کلی ،میتوان گفت ،تنها  34درصد

شرکتها در تمامی سطوح سود اقدام به هموارسازی کردهاند.
اما درصد شرکتهای هموارساز سود ،نسبت به پژوهش

سود ،نسبت به پژوهش خانم مشایخی در سال  1386توجه
سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار ،روند
صعودی داشته است و هر سال ،تعداد این شرکتها بیشتر
میشود؛ اما روند مشخصی نداشته است .نتایج این مقایسه،

بهطور خالصه در جدول  5نشان داده شده است.
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مقایسۀ نتایج این پژوهش با پژوهش قبلی
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جدول  .5خالصۀ نتایج پژوهش و مقایسه با مورد مشابه(پناهی و مشایخی)94 :1386 ،

مرجعها

آقائی ،م .و کوچکی ،ح« .1374 .گمانهایی پیرامون نمایش سود»،

فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی بررسیهای حسابداری ،ش 14و

 ،15ص .32-49

اعتمادی ،ح .و جوادی مژده ،م« .1388 .عوامل مؤثر بر ارتباط بین
هموارسازی سود و سودآوری شرکتها در بورس اوراق بهادار

تهران» ،حسابدار رسمی .130 -134 ،8

بازرگان ،ع.؛ سرمد ،ز.؛ حجازی ،ا .1376 .روش پژوهش در علوم
رفتاری .چاپ اول .نشر آگه.

بدری ،ا .1378 .شناسایی عوامل مؤثر بر هموارسازی سود در
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران(رسالۀ

دکتری حسابداری) ،دانشگاه تهران ،دانشکدۀ علوم اداری.

پناهی ،د .و مشایخی ،ب« .1386 .بررسی رابطۀ بین نسبتهای
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مالی و بازدۀ سهام به تفکیک شرکتهای هموارساز و
غیرهموارساز سود» ،فصلنامۀ تحقیقات مالی ،ش  ،24ص

.81 -98

پورحيدري ،ا .و افالطوني ،ع« .1385 .بررسی انگيزههاي
هموارسازي سود در شركتهاي توليدي پذيرفتهشده در بورس

اوراق بهادار تهران» ،بررسيهاي حسابداري و حسابرسي .44

خاکی ،غ .1386 .روش تحقیق با رویکردی به پایاننامهنویسی.
چاپ سوم .انتشارات بازتاب.

قائمی ،م.؛ قیطاسوند ،م.؛ توجکی ،م« .1382 .تأثیر هموارسازی
سود بر بازدۀ سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق

بهادار تهران ،مجلۀ بررسیهای حسابداری و حسابرسی،
دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران ،ش  ،33ص .131-150

مالنظري ،م .و يزداني ،آ .1385 .نقش ترازنامه در محدودكردن
مديريت سود در شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق

بهادار تهران(پاياننامۀ كارشناسي ارشد حسابداري) ،دانشگاه

الزهرا.

ونوس ،د.؛ كرمي ،غ.؛ تاجيك ،ک« .1385 .بررسي هموارسازي

سود در شركتهاي توليدي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار

تهران» ،بررسيهاي حسابداري و حسابرسي .43
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