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  چکیده

ی پذیرفتـه شـده در بـورس اوراق بهـادار           هـا   شرکتی مدیران   ها  ن مطالعه، بررسی انگیزه   هدف از ای  
انگیزهـای مـورد بررسـی    .  سود با استفاده از اقالم تعهدی اختیاری است    هموارسازیتهران به منظور    

، انحـراف در  )قرار دادهای بـدهی    (ها  داراییشامل اندازه شرکت، مالیات بردرآمد، نسبت بدهی به کل          
 هموارسـازی برای آزمون مدل ارتباط بین رفتـار        . باشد  می ی عملیاتی، و نوسان پذیری سود     ها  الیتفع

گذارند، از تحلیل رگرسـیون       می  سود تأثیر  هموارسازیشود روی رفتار      می سود و پنج عامل که فرض     
ر مقطعی بـرای هـ    ) 1ی جمع آوری شده به  دو صورت         ها  برای دوره تحقیق داده   . استفاده شده است  

 مورد آزمون 1383 تا 1380ی ها  سالتجمعی  چهار ساله برای      ) 2 و   1383 تا   1380ی  ها  سالیک از   
   .قرار گرفته است

 سود بـا اسـتفاده از اقـالم اختیـاری توسـط مـدیران               هموارسازیدهد که     می نتایج این مطالعه نشان   
ی هـا   محرکی عملیاتی   ها  فعالیتگیرد و مالیات بر درآمد و انحراف در           می ی ایرانی صورت  ها  شرکت

ی هـا   بـر خـالف یافتـه     . باشـند   می اصلی برای هموار نمودن سود با استفاده از اقالم تعهدی اختیاری          
و نوسـان پـذیری     ) قرار دادهای بـدهی      (ها  داراییاندازه شرکت، نسبت بدهی به کل        محققین غربی 
  .باشند نمی  سود از اهمیت چندانی برخوردارهموارسازیی ها محرکسود به عنوان 

  
 سود، اقالم تعهدی اختیاری، نوسان پذیری سود، انحراف هموارسازی : کلیدیهای هواژ
  ی عملیاتی، اندازه، مالیات بر درآمد، قراردادهای بدهیها فعالیتدر 
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  مقدمه
ای   شود بـه گونـه      می فی سود به عنوان کاهش آگاهانه نوسانات سطح سود تعر         یسازهموار

. کننـد   مـی  ل مختلف سود را همـوار     یران به دال  ی مد ].6 [نظر برسد  به   یکه سود شرکت عاد   
 یبانیان با ثبات تر به منظـور پـشت        یک جر یجاد  ی سود ا  هموارسازی در   ی از اهداف اصل   یکی

سک یـ تواند به عنوان ر  میان سود با ثبات تری جر.]7 [ باشد  می باالتریاز سطح سود پرداخت  
. گردد  می تریین   استقراض پا  یها  نهیام باالتر و هز   مت سه ین تر درک شود که منجر به ق       ییپا

 ینـ یش بیش قدرت پـ ی افزای برایت واحد تجاریریل مدی سود تماهموارسازیگر  یهدف د 
ش ثبات سود و کاهش     یل افزا یبه دل . ]4 [باشد    می سک شرکت یکاهش ر  ه گذاران و  یسرما

 از  . داشته باشـند   ی آت یها از سود  یق تر ی دق ینیش ب یتوانند پ   می ه گذاران ینوسانات آن سرما  
توان بـه مالحظـات       می شود  می  حاصل ی سود که از متون اقتصاد     هموارسازیگر  یاهداف د 

  .  اشاره نمودیات و قرار دادها بدهی، مالیاسی سیها نهیهز
 سـود   هموارسـازی  ی برا یرانی ا یها  شرکتران  ی مد یها  زهی انگ ین مطالعه بررس  یهدف ا 

  اسـت یات اقتـصاد یـ  ادبیامـدها یزه کـه پ یـ سه انگ . ی است اریت اخ یبا استفاده از اقالم تعهد    
  قـرار  یمـورد بررسـ   ) هـا   دارایـی  بـه کـل      هـا   بدهیات بردرآمد و نسبت     یاندازه شرکت، مال  (

انـد    قـرار گرفتـه  ین مطالعه مورد بررسـ ی سود که در ا هموارسازیگر  یزه د یدو انگ . یردگ می
  . دباش  می سودیریر پذیی فروش و تغیریر پذییشامل تغ

. دهـد   مـی   را ازچند جنبـه توسـعه      ین غرب ی، توسط محقق  یقات انجام شده  ن مطالعه تحق  یا
ح رفتـار   ی را در تـشر    ی اقتـصاد  یرهایت متغ ی اهم یقات انجام شده قبل   یشتر تحق ی، ب که  ایناول  

 جهـت   یگـر ی د یهـا   زهیـ ان انگ یـ ن مطالعـه بـا ب     یا]. 15  و 10[اند    ان کرده ی سود ب  هموارسازی
ز مـد   یـ  را ن  ی واحد تجار  یاتیط عمل ی، شرا یامد اقتصاد ی پ یریوه بر متغ   سود عال  یهموارساز

ر ییـ  فـروش و تغ    یریر پـذ  ییـ  تغ ی واحـد تجـار    یاتیـ ط عمل یبا توجه به شـرا    . دهد  می نظر قرار 
، کـه   ایـن  جنبـه دوم     .اند  یدهت سود مطرح گرد   یریگر مد ی د یها  زهی سود به عنوان انگ    یریپذ
 در. گرفتنـد   نمی  سود در نظر   هموارسازی رفتار   یبر رو ات را   یر مال یقات انجام شده تأث   یتحق
گـر  ی بـه عبـارت د     و ی مـال  یستم گزارشـگر  ی س با یاتیستم مال یک س یل رابطه نزد  یران به دل  یا

 ی بـرا  یات عامـل مهمـ    یـ ، مال ی مـال  یستم گزارشـگر  ی بر س  یاتین مال یر قوان یپررنگ بودن تأث  
 در  طـور عمـده     بـه  سـود    وارسازیهم، مطالعات   که  اینجنبه آخر   . باشد  می  سود هموارسازی

 ی متفـاوت  ی و فرهنگـ   ی، اجتمـاع  یط اقتـصاد  ی کـه از محـ      اسـت   انجام شده  ی غرب یکشورها
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 یادیـ ران تا حـد ز    ی ا ی و فرهنگ  ی، اجتماع یط اقتصاد یکه مح  ییازآنجا. باشند  می برخوردار
 سود هموارسازیق دررابطه با    ین تحق یج ا یجه نتا ی در نت  ،باشد  می ی غرب یمتفاوت از کشورها  

ن یـ  ا یهـا   افتـه ی ذکر شده    یل تفاوتها یبدل. ی باشد غربمحققین  ج  یممکن است متفاوت از نتا    
   .دی سود کمک نماهموارسازیات یتواند در توسعه ادب  مییادیق تاحد زیتحق

   سود ی هموارسازیها زهیانگ
وش  فـر یبنـد  ، زمانی حسابداریها روشر در ییر تغ ینظ(   سود هموارسازین رفتار   یارتباط ب 
 به طور گسترده در     ی اقتصاد یامدهایو پ ) یاری اخت یر در اقالم تعهد   یی ثابت و تغ   یها  دارایی

 سـود   ی هموارساز یها  زهی انگ .]17 و   8 [ قرار گرفته است     ی مورد بحث و بررس    یات مال یادب
ن سـه   یا. کرد استفاده شده مرتبط     ی اقتصاد یامدهایات پ یادب  که در  یریتوان با سه متغ     می را
ر یـ عـالوه بـر سـه متغ      . باشـند   می ی بده ی و قرار دادها   ،ات بردرآمد ی اندازه شرکت، مال   ریمتغ

 ز کـه  یـ گـر ن  یر د یـ  اقتبـاس شـده اسـت، دو متغ        ی اقتـصاد  یامـدها یات پ یـ ذکر شده که از ادب    
 و انحـراف در     ، سـود  یری سـود باشـد نوسـان پـذ        هموارسـازی  یها  زهیتواند از جمله انگ    می

  . باشد  مییاتی عملیها فعالیت

  اندازه شرکت 
 ]18 [ حـساس تـر هـستند        یاسـ ی کوچک از نظر س    یها  شرکت بزرگ نسبت به     یها  شرکت

د در  یـ ش ترد ی بزرگ ممکن است سـبب افـزا       یها  شرکتت سود در    ینوسانات مثبت با اهم   
 بزرگ یها شرکتش قابل توجه در سود ی، افزایگربه عبارت د . ی گردد مورد سود انحصار  

 خـود   ی با اسـتفاده از قـدرت انحـصار        ها  شرکتن  یآورد که ا  د  ین شبه را پد   یممکن است ا  
 بزرگ یها شرکتت سود در   ی با اهم  ی، نوسانات منف  یگر د ی از سو  .اند  ش داده یسود را افزا  

ر شـرکت را در     یده و تـصو   یـ  گرد ی احتمال ی در مورد ورشکستگ   یممکن است سبب نگران   
 نوسانات قابل چنین هم. دیاد خراب نمینما  میتی در آن فعالی که واحد تجاریط تجاریمح

 یر تقاضـا  یـ  ناخواسته نظ  یاسی س یها  نهیجاد هز ی، احتمال ا  ی بزرگ ها  شرکتتوجه در سود    
 مهـار کننـده توسـط دولـت را          یهـا   محـدودیت ،  یش دستمزد توسط کارکنـان شـرکت      افزا
بـا  .  سود دارنـد   کردنی هموار    برا یشتریزه ب ی بزرگ انگ  یها  شرکت،  ینبنابرا. یش دهد افزا

  : یر مطرح کردتوان به صورت ز  میق رایه اول تحقی به موارد ذکر شده فرضتوجه
  .  دارد سود ارتباط مثبت وجودهموارسازین اندازه شرکت و ی ب:فرضیه اول

انـدازه شـرکت بـا اسـتفاده از       . سـت ه سازگار بوده ا   ین فرض یا  با ]15[ق موسِز   یج تحق ینتا
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  .  شده استگیری زهاندای   واحد تجاریها روش کل فیعیتم طبیلگار

  ات بر درآمد یمال
ن ی دارد و قـوان    هـا   شـرکت  ی مـال  ی در گزارشـگر   ی نقش قابل تـوجه    یاتیستم مال یران س یدرا
 هـا  شـرکت زه یـ  انگ.باشـد   میی حسابداریها هی و رو ها  روش در انتخاب    ی عامل مهم  یاتیمال
ازآنجا کـه سـود     . باشد  می ات در طول زمان   یر مال ی هموار کردن سود حداقل نمودن تأث      یبرا
ن ی ا ،گردد می ینگیشود و در واقع سبب خروج نقد        می شتریات ب یت مال پرداخشتر منجر به    یب

، یگی حداقل نمودن خـروج نقـدن      ی وجود دارد که در راستا     یرانی ا یها  شرکت یزه برا یانگ
باشـد، دسـت بـه        مـی  ی قابل تـوجه   یاتی مال یها  بدهی ی که شرکت دارا   یخصوصاً درمواقع 

   :ر مطرح نمودی زصورت بهه دوم را یتوان فرض  مینیبنابرا. ود بزندس هموارسازی
  .د دارد سود ارتباط مثبت وجویات بر درآمد وهموارسازین مالی ب:فرضیه دوم

ه ذکر شده   ی در کشور ژاپن انجام شده است فرض       ]11 [نوی که توسط هرمان و آ     یقی تحق
 یهـا   نـه یات بر درآمـد از نـسبت هز       ی مال یگیر  اندازهبه منظور   . د قرار داده است   ییرا مورد تأ  

   .ات استفاده شده استیات برسود قبل از کسر مالیمال

   ی بدهیقراردادها
 بـه منظـور کـاهش    هـا   شـرکت  استدالل نمودند کـه      ]16 و   15[ز و تسته تسکو     یموسِز و ندوب  

 بـه کـل     ی کـه از نـسبت بـده       ییهـا   شـرکت . نـد ینما  مـی   سـود  هموارسازیسک اقدام به    یر
 بـر  ی به اعتبـار دهنـدگان مبنـ   ینان بخشیباشند به منظور اطم     می  برخوردار یی باال یها  دارایی
. یندنما  می  سود هموارسازی اقدام به    یافتیها و اعتبارات در     پرداخت اصل و بهره وام     ییتوانا

آورد   مـی  دی اعتبار دهندگان پد   ینان را برا  ین اطم یعدم وجود نوسانات قابل توجه در سود ا       
سک یـ که ر ییاز آنجا. طالبات آنان خواهد بودنده قادر به پرداخت می در آ یارکه واحد تج  

ه یتـوان فرضـ     مـی  ابـد ی  می  کاهش ها  دارایی به کل    ی سود وکاهش نسبت بده    هموارسازیبا  
  :یر مطرح نمودسوم را به صورت ز

 وجـود    سود ارتبـاط مثبـت     ی و هموارساز  یها  دارایی به کل    ین نسبت بده  ی ب  :3فرضیه  
  . دارد

   یاتی عملیها فعالیتانحراف در 
 ،یـرد گ  مـی  مـورد انتظـار فاصـله    یاتی عمل یها  فعالیت از ی واقع یاتی عمل یها  فعالیت که   یزمان
 از انتظـارات    ی واقعـ  یاتیـ  عمل یهـا   فعالیـت هر چه   . یابد  می شی سود افزا  هموارسازیزه  یانگ
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وار نمـودن سـود    همـ  ی بـرا  یشتریـ زه ب یـ انگ  داشـته باشـد،    یشتریاستفاده کنندگان انحراف ب   
مطـرح  به صورت زیر    توان    می  را  چهارم هی فرض ،نیبنابرا.  وجود خواهد داشت   گزارش شده 

  : نمود
رتبـاط مثبـت وجـود       سود ا  هموارسازی و   یاتی عمل یها  فعالیتن انحراف در    ی ب :4فرضیه  

  . دارد
 تـوان بـه     مـی  باشـند کـه     مـی  یر مال ی غ یها   داده یاتی عمل یها  فعالیتده ال   ی ا یها  شاخص
مطالعات انجام شده راجع بـه      .  شده و فروش رفته اشاره نمود      دی تول ی، واحدها یدساعات تول 

 شـرکت در    یاتیـ  عمل یهـا   فعالیـت  ی برا یاری سود، فروش را به عنوان مع      هموارسازیرفتار  
 ی بـرا یعنـوان شاخـص   بـه ]. 2 و 11 [مورد محاسبه قرار دادند رات فروش را  ییتغ نظر گرفته و  

 ی درجــه خطــایرا ســود دارایــ ز،ت داردیــ، فــروش بــر ســود ارجحیتایــ عملیهــا فعالیــت
 یهـا   فعالیـت ن مطالعه انحـراف در      یدر ا . باشد  می سه با فروش  ی در مقا  ی بزرگتر گیری  اندازه
  . یده شده استرات در فروش سنجییق قدر مطلق درصد تغی از طریاتیعمل

   سود  یریرپذییتغ
و انحراف  )  شرکت مند  نظامسک  یر(انند بتا   سک بازار م  ی ر یها  سود با شاخص   یریر پذ ییتغ
سک بـاال   یـ  ر یابیـ تواند منجر به ارز     می اد در سود  ینوسانات ز . ]13[ار بازده مرتبط است     یمع

از طـرف   . ش نرخ استقراض توسط شـرکت گـردد       یمت سهام و افزا   یده و سبب افت ق    یگرد
ش یجـه افـزا   یر نت د ن و ییسک پـا  یـ  ر یابیـ تواند منجر بـه ارز      می ، نوسانات کم در سود    یگرد
 ]15[، موسِـز  1987در سـال  . اض توسـط شـرکت گـردد     مت سهام و کـاهش نـرخ اسـتقر        یق

ر یمـت سـهام تـأث   یا قیـ  نـرخ اسـتقراض و   یافت که اگر نوسانات سود بطور معکوس رو   یدر
 سود و رفتار یریر پذیین تغیک رابطه مثبت بیه را مطرح نمود که      ین فرض یتوان ا   می بگذارد

 ر مطـرح یـ صـورت ز  هن مطالعـه بـ  یـ ه پـنجم ا ی فرضـ ،نیبنـابرا . جـود دارد  سود و  هموارسازی
  :شود می

  .  وجود دارد سود ارتباط مثبتهموارسازی سود و یریر پذیین تغی ب:5فرضیه 
سه  ر در سود  یین از قدر مطلق تغ    ی از محقق  ی سود برخ  یریر پذ یی تغ گیری  اندازهبه منظور   

 از ی و برخـ ]11[ انـد   اسـتفاده نمـوده  دهیـ سال گذشته کـه بـا توجـه بـه فـروش همگـن گرد       
 سـود از    یریر پـذ  یی تغ گیری  اندازه ین مطالعه برا  ی در ا  .اند   استفاده کرده  ]12[ انس سود یوار
یـک  ر در سود سه سال گذشته استفاده شده که با توجه به فروش هر               یین قدر مطلق تغ   یانگیم
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   :باشد  میری زرتصو به سود یریر پذیینحوه محاسبه تغ.  ممکن شده استها سال از

∑
=

−−=
3

1
13

1
t

ttt salesEEVARP /  

  : که  ییجا
Et = ات شرکت در سال یسودپس از کسر مالt 

Salest =  فروش شرکت در سالt   
 و عالمـت    گیـری   انـدازه ، نحوه   یم اختصار ی مستقل، عال  یرهایک متغ یه شماره   رنگادر  

مثبت بـا رفتـار   ای  رابطهر ی متغ5رود که هر      می انتظار. ورده شده است  ها آ   شده آن  ینیش ب یپ
  .  سود داشته باشندهموارسازی

  
   سودهموارسازی یها زهیانگ. 1نگاره

  عالمت  گیری اندازه  عالمت اختصاری  متغیر
  +  SIZE Log sales  اندازه شرکت

 + tهزینه مالیات سال /سود قبل از مالیات  TAX  مالیات بر در آمد
 +  ها دهیبکل / یها داراییکل  DEBT  قراردادهای بدهی

ی ها فعالیتانحراف در 
DVS 11  عملیاتی −−− ttt salessalessales / + 

∑ VARP  تغییر پذیری سود
=

−−3

1

1

3
1

t t

tt

Sales
EE

 + 

   سودی هموارسازیریگ اندازه
تـوان بـا      مـی  نوسـانات سـود را    .  سود وجـود دارد    هموارسازی به منظور    ی متعدد یها  روش 

 یبنـد  زمـان  ،ی حـسابدار  یهـا   روشر در   ییـ ، تغ یاریـ ت اخ یها  نهی، هز یاستفاده از اقالم تعهد   
 یرات اجبار ییرش تغ ی، زمان پذ  ی ثابت ها  دارایی فروش   یر زمانبند ییر تغ یدادها نظ یوقوع رو 

ن مـورد آزمـون   یله محققـ  ی که بوسـ   ی هموارساز یها  روشاز جمله   . ر آن هموار نمود   یو نظا 
 تمـام شـده     یروش بها  ،]6[مترقبه  ر  یم غ ال، اق ]3[ استهالک   یها  روشردر  ییتغاند    قرارگرفته

ل اقـالم   ، کـ  ]7[ق و توسـعه     یـ ، مخـارج تحق   یمخـارج بازنشـستگ    ،]5[ژه  یـ در مقابل ارزش و   
قـات  ی جـامع در مـورد تحق      یبررسـ . باشـد   مـی  ]12 [یاریـ  اخت ی و اقدام تعهـد    ،]10[ یتعهد

او مطالعـات  .  صـورت گرفتـه اسـت   2000 در سال   ]14 [کلی سود توسط مک ن    هموارسازی
 نمــود کــه یریــجــه گی نمــوده و نتی ســود را جمــع بنــدی شــده راجــع بــه هموارســازانجــام
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 ی اقـالم تعهـد    یهـا   آزمون یریکارگ هشتر از ب  یت سود، ب  یریات مد ی در ادب  ی آت یها شرفتیپ
قات از  ی درصد تحق  5/45 حدود   ]14[کل  ی مک ن  ی بررس یبر مبنا . خاص حاصل خواهد شد   

 درصـد از کـل اقـالم    3/7، و ی خـاص  تعهـد درصـد از اقـالم  2/18، یاریـ  اخت یاقالم تعهـد  
  . اند کردهیت سود استفاده ری به عنوان شاخص مدیتعهد

 بـر مـدل     ی عمدتاً مبتنـ   یاری اخت ی سود با استفاده از اقالم تعهد      ی هموارساز یریگ اندازه
  ثابـت یاریـ ر اختی غین فرض استوار بود که اقالم تعهدیمدل جونز بر ا  . باشد  می ]12[جونز  
 یاریـ ر اخت یـ  غ یاقالم تعهد   شرکت بر  ی اقتصاد یتهایرات در وضع  یی مدل او اثر تغ    .باشند می

  . باشد  میری زصورت به یاریر اختی غی اقالم تعهدیمدل جونز برا. نمود  میرا کنترل

)()()( tt
t

t PPEREV
A

NDA 32
1

1
1 ααα +∆+=
−

 

  : که ییجا
REVt∆ = درآمد درسالt پس از کسر درآمد سال  t-1  بـا توجـه بـه کـل     همگن شـده

 ،t-1 سال یها ییدار
PPEt = ثابت مشهود در سال      یها  دارایی t       سـال   یهـا  یی همگن شده با توجه به کل دار 

t-1 ،  
At-1 = ها در سال  ییکل دارt-1 و ،  

321 ,, ααα =است  خاص شرکتیپارامترها .  
ن یر در دوره تخمـ    یـ ز بـا اسـتفاده از مـدل         a1  ،a2  ،a3،  ی خاص شـرکت   براورد پارامترها 

   . استشدهمحاسبه 

.)()()( ttt
t

t VPPEaREVa
A

aTA ++∆+=
−

32
1

1
1

 

321ی پارامترها OLSبرآورد a1 ،a2 ،a3در این معادله ,, ααα و TA   مجموع کـل اقـالم 
ر یـ  غ یچنانچه اقالم تعهـد   . شده است  همگن   ها  داراییکه با استفاده از کل      باشد    می یتعهد
 ،نیبنـابرا .  حاصـل خواهـد شـد      یاریـ  اخت ی، اقالم تعهد  گرددی کسر    از اقالم تعهد   یاریاخت

  :ر محاسبه شده استی زصورت به با استفاده از مدل جونز یاری اختیاقالم تعهد
ttt NDATADA −= 

 سـود   هموارسـازی  یریـ گ ن بـه منظـور انـدازه      ی از محققـ   یاری بس ی از سو  [9] مدل جونز 
یـاد   سـود از مـدل       هموارسـازی  یریـ گ منظور اندازه ز به   ین مطالعه ن  یدر ا . استفاده شده است  
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  . شده استفاده شده است

  ق ی تحقیجامعه ونمونه آمار
تعداد . باشد  می رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران      ی پذ یها  شرکتق  ی تحق یجامعه آمار 

 307  معـادل 1379 س اوراق بهـادار تهـران در سـال    رفتـه شـده در بـور      ی پذ یهـا   شرکتکل  
شـرکت بطـور     49ین آنهـا    بوده است که از ب    )  شرکت به طور مشروط    12وه  به عال (شرکت  
  . ی انتخاب شده استتصادف

ر پرداز و   ی تدب ی اطالعات یها  بانکق  ی مستقل و وابسته از طر     یرهای مربوط به متغ   یها  داده
بـه منظـور    . ت نمونـه اسـتخراج شـده اسـ        یهـا   شـرکت  ی مـال  یها ق صورت ی از طر  چنین  هم

ر یـ از متغ یـ  اطالعات مورد ن   ]12 [ با توجه به مدل جونز     یاری اخت یقالم تعهد ق تر ا  یمحاسبه دق 
ک از ی هر یاستخراج و با توجه به مدل براز شده برا 1383ان ی تاپا1372 یها سالوابسته از 
 1383ان  ی تا پا  1380 یها  سال یبرا ) یاری اخت یاقالم تعهد (ر وابسته   ی، متغ ی نمونه ها  شرکت

  . یده استمحاسبه گر

  ق ی تحقیها افتهی
 طورکـه مـشاهده    همـان . یـق آورده شـده اسـت       تحق یفی توص یها  آماره )2 ( نگاره شماره  در
 باشـد کـه چنـدان قابـل توجـه           مـی  درصـد  4/7 سـود حـدود      یریپذ ن نوسان یانگی، م شود می
. باشـد   مـی   درصـد  34 و حـداکثر آن      درصد1 سود   یری حداقل نوسان پذ   چنین  هم .باشد نمی

. اسـت  برخوردار ی از ثبـات قابـل تـوجه       یرانی ا یها  شرکتدهد که سود      می  نشان هن آمار یا
 یهـا   شـرکت ق متـشکل از   یـ دهد که نمونه تحق     می  مربوط به اندازه نشان    یفی توص یها  آماره

 و حداقل و حـداکثر آن       39/5 نمونه   یها  شرکتن اندازه   یانگیم. باشد  می کوچک بزرگ و 
ق قـدر مطلـق     ی که از طر   یاتی عمل یها  فعالیتانحراف در   .  بوده است  26/7 و   73/2یب  به ترت 

 23معادل  ای    انهی و م   درصد 42 معادل   ینیانگی شده است از م    گیری  اندازهانحراف در فروش    
 بـه   یاتی عمل یها  فعالیتحداکثر انحراف در      حداقل و  چنین  هم. ده است  برخوردار بو  درصد

 یاتیـ  عمل یهـا   عالیـت فانـه انحـراف در      ی م چنـین   هـم .  درصد بوده است   1300یب صفر و    ترت
  .  بوده است درصد23د حدو

 قابـل  هـا  شـرکت  یاتیـ  عملهای فعالیتدهد که انحراف در   می ذکر شده نشان  های  آماره
با توجه بـه    ( سود   یم به دستکار  داسک اق ی، ر ی کاهش  در راستا  ها  شرکتباشد اما     می توجه
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 شرکت حـدود  های ارایید به کل    ین بده یانگی م .یندنما  می ) سود   یریز بودن نوسان پذ   یناچ
نـسبت  . باشد  درصد می  100 و  درصد 14ب  ین نسبت به ترت   یحداکثر ا  حداقل و   و  درصد 70
ن یانگیـ م. باشـد    مـی   برخوردار ی از تنوع مناسب   یدهد که نمونه مورد بررس      می ز نشان ی ن یبده

ــرخ مال ــن ــری ــورد بررســهــای شــرکتدرآمــد در  ات ب ــه آن ی و م درصــد4/4 حــدود ی م ان
 درصد69و    درصد -1830ز  یات بر درآمد ن   یحداکثر نرخ مال   حداقل و . باشد  درصد می 2/15

  . باشد می
  

  قی تحقیفی توصیها  آماره.2نگاره

  آماره
نوسان پذیری 

  سود
)VARP(  

اندازه شرکت 
)SIZE(  

انحراف در 
ی ها فعالیت

عملیاتی 
DVS)(  

نسبت بدهی به 
کل دارائیها 

)DEBT(  

مالیات بر 
  درآمد

)TAX(   

ی اقالم تعهد
  اختیاری 

)DA(   

  0124/0  044/0  704/0  423/0  39/5  0744/0  میانگین
  0025/0  153/0  724/0  227/0  42/5  056/0  میانه
  -40/0  -3/18  14/0  00/0  73/2  01/0  حداقل
  53/0  69/0  1  29/12  26/7  34/0  حداکثر
  0097/0  71/1  021/0  958/0  331/0  0033/0  واریانس
. باشـد   مـی   نمونه یها  شرکت  از یان توسط برخ  یارش ز ات گز ی بودن نرخ مال   یل منف یدل
ن یانگیـ م. باشـد   مـی  یاریـ  اخت ی اقالم تعهد  یفی توص یها   آماره 2ن ستون نگاره شماره     یآخر

 و  -4/0ب  ی و حداقل و حداکثر آن به ترت       0025/0انه آن   ی و م  0124/0 یاری اخت یاقالم تعهد 
ن اسـت  یـ ل و حداکثر نـشان دهنـده ا   با توجه به حداق  ینوسان در ارقام تعهد   . باشد  می 53/0

  . یردگ  می در سود صورتی دستکاریاری اختیکه با استفاده از اقالم تعهد

   ها یهآزمون فرض
 ی مقطعـ ) یـک بـه دو صـورت   ها هفرضی شده ی جمع آوریها  داده وقی دوره تحقبا توجه به  

 تـا   1380 یاهـ   سـال  ی چهار ساله برا   یتجمع) دو و   1383 تا   1380 یها  سالک از   ی هر   یبرا
 یط احتمـال  یتواند منعکس کننـده شـرا       می ی آزمون مقطع  .اند   مورد آزمون قرارگرفته   1383

ج بـدون در  ی نتـا ی بررسـ یهدف از آزمون تجمعـ . ی آن سال باشد حاکم طیخاص اقتصاد 
  . ]9[باشد   میقی مورد تحقیها سالک از ی حاکم بر هر یط خاص اقتصادینظر گرفتن شرا
، ها  دارایی به کل    ی، نسبت بده  بر درآمد ات  ی، مال ستقل اندازه شرکت  ی م رهایارتباط متغ 



64   1385ستان  ـ تاب44های حسابداری و حسابرسی ـ شماره  بررسی

 با اسـتفاده از  یاری اختی سود با اقالم تعهد  یری و نوسان پذ   ،یاتی عمل یها  فعالیتانحراف در   
ات ی فرضـ  آزمونج حاصل از    ینتا. ی قرار گرفته است   ره مورد بررس  یون چند متغ  یمدل رگرس 

  . آورده شده است )3(  شمارهره در نگای تجمعیها با توجه به داده
 سود رابطه   ین اندازه شرکت وهموارساز   ید که ب  ین صورت مطرح گرد   یه اول به ا   یفرض

 چنین  هم و   ی تجمع یها  ه با توجه به داده    ین فرض یج حاصل از آزمون ا    ینتا. وجود دارد مثبت  
 یهـا   ه داده با توجه ب  .  آورده شده است   4 و 3 شماره   یها  ب در نگاره  ی به ترت  ی مقطع یها  داده
 -207/0 معـادل    t ومقـدار    -026/0معـادل   ) SIZE(ب انـدازه    یضـر ) شرکت/ سال   (یتجمع
ه ی فرضـ ی مقطعـ یهـا   با توجـه بـه داده  چنین هم. باشد  نمیمعنا دار% 95باشد که در سطح   می

ب انـدازه   ی ضـر  چنـین   هـم . ییـد نـشده اسـت      تأ ی مورد بررسـ   یها  سالک از   یچ  یاندازه در ه  
  شـده  ینـ یش ب یر بـا عالمـت پـ      یباشـد کـه  مغـا        مـی  ی منف ی تجمع یها  ادهشرکت باتوجه به د   

  .باشد می
 

  ی تجمعیها ات با توجه به دادهیج آزمون فرضی خالصه نتا.3نگاره 

ititititititit VARPDVSDEBTTAXSIZEDA εβββββα ++++++= 54321  
    ضریب  tمقدار 

  مقدار ثابت  0.011-  0.151-
-0.207  -0.0026  SIZE 

4.279***  0.0228  TAX 
0.536  0.0278  DEBT 
2.46**  0.0177  DVS 
1.187  0.149  VARP 

 ضریب تعیین تعدیل شده  0.119  

  دوربین واتسون  1.973  

  .باشد درصد می95درصد و 99دهنده سطح معناداری   به ترتیب نشان**و***
SIZE  اندازه شرکت DEBTها     نسبت بدهی به کل دارایی  

  TAX مالیات بر درآمد DVSتی   های عملیا  انحراف در فعالیت  
  VARPتغییر پذیری سود   

         
ن امـر را  یل اید دلیشا. ]11[باشد   نمی سازگارین غربی محققیها افتهیه با ین فرض یج ا ینتا

رفتـه  ی پذیهـا  شـرکت ، عمده یران دانست بزرگ درا  یها  شرکتن بودن تعداد    ییبتوان در پا  
  . باشند  می کوچک ومتوسطیها شرکتشده در بورس، 
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ات بردرآمـد و    یـ د ارتبـاط مثبـت مال     ییـ  از تأ  یه دوم حـاک   یزآزمـون فرضـ   ج حاصـل ا   ینتا
ات بـر   یمالیب  شود ضر   می  مشاهده 4همانطورکه در نگاره شماره   . باشد  می  سود هموارسازی

ه ی فرضـ   درصـد  99 یباشد که در سطح معنـادار       می 279/4  معادل t و مقدار    0228/0درآمد  
 سـود بـا     هموارسازی ات بر درآمد و   ین مال یار ب  د یارتباط معن . ردیگ  می د قرار ییدوم مورد تا  
د آن  ییـ  امـا عـدم تا     1383ه درسـال    ین فرضـ  یـ د ا ییـ  از تا  ی، حـاک  ی مقطعـ  یهـا   توجه به داده  

ه مثبـت   ین فرضـ  یـ  شده در رابطـه بـا ا       ینیش ب یعالمت پ . باشد  می 1382 تا   1380 یها  سالدر
ش سـطح   ی با افزا  یعنی ،باشد  می  از مثبت بودن عالمت    یز حاک یج آزمون ن  یبوده است که نتا   

  .یابد  میشیز افزایت سود نیری مد بر درآمداتیمال
 سـود   هموارسـازی  و   هـا   داراییبه کل    ها  بدهین نسبت   ی رابطه ب  یه به بررس  ین فرض یسوم

 یهـا    و داده  ی تجمع یها  ه را با توجه به داده     ین فرض یج حاصل از آزمون ا    ی نتا .پرداخته است 
 بـه کـل   یب نسبت بـده ی با توجه به ضر4 و3 شماره یها هب در نگاریتوان به ترت  می یمقطع

 بـه کـل     یب مثبت بـده   ی، ضر ی تجمع یها  با توجه به داده   .   مشاهده نمود   tو مقدار  ها  دارایی
 دار ی از فقدان رابطـه معنـ   یباشد که حاک    می 536/0 برابر   tو مقدار   0278/0 معادل   ها  دارایی

   .باشد  میسود ی و هموارسازها دارایی به کل ین نسبت بدهیب
 از  ی حـاک  ی مقطعـ  یها  ه ذکر شده با توجه به داده      یج حاصل از آزمون فرض    ی نتا چنین  هم

 یها  ساله  ی سود درکل  ی و هموارساز  ها  دارایی به کل    ین نسبت بده  ی دار ب  یفقدان رابطه معن  
  پرداخت وام وسازوکاره را بتوان به ین فرضید اییل عدم تاید دلیشا. باشد  می1383 تا  1380
 اعتبارات به یدر حال حاضر به منظور اعطا .  کشور نسبت داد   یستم بانک یالت توسط س  یتسه

 یادیـ زه زیـ  انگهـا  شـرکت ران یجه مدی درنت ،باشد  می قهید براخذ وث  ی در کشور تاک   ها  شرکت
 اعتبـار   ی اعطـا  ی غربـ  یدرکشورها. اخذ وام و اعتبار ندارند      سود به منظور   یجهت دستکار 
ز با  ی نرخ وام ن   یرد حت یگ  می  صورت ها  شرکت ی و سودآور  یت مال یعل وض یبا توجه به تحل   

  متفـاوت  سـازوکار ران  یـ  کـه در ا    ی در حـال   ،باشـد   مـی   متفـاوت  هـا   شرکتسک  یتوجه به ر  
سک بـا   یـ  پرر یهـا   شـرکت  بر نرخ وام نـدارد و        یری تأث ها  شرکتسک  ی ر در ایران  .باشد می

کننـد و تنهـا نـوع عقـود           می تیافالت در ی وام وتسه  یسک با نرخ مشابه   ی کم ر  یها  شرکت
ن، بـا توجـه بـه متفـاوت بـودن           یبنـابرا . شـود   مـی  یافتیاست که سبب تفاوت در نرخ وام در       

 ی در راسـتا   هـا   شرکتران  ی، مد ی غرب یران با کشورها  یالت درا ی وام و تسه   ی اعطا سازوکار
  .  سود ندارندهموارسازیجهت ای  زهیالت انگیافت وام و تسهیدر

ی سـود    و هموارسـاز   یاتی عمل های  فعالیتن انحراف در    ی رابطه ب  یرسه چهارم به بر   یفرض
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ب ی به ترت  ی و مقطع  ی تجمع های  ز با توجه به داده    یه ن ین فرض یج حاصل از ا   ینتا. پرداخته است 
) DVS (یاتیـ  عمل های  فعالیتب انحراف در    یضر.  آورده شده است   4 و   3 شماره   های  نگاره

باشـد کـه بـا سـطح          مـی  46/2 معـادل    t و مقـدار   0177/0 معـادل    ی تجمع های  با توجه به داده   
ه ذکـر شـده بـا    یج آزمـون فرضـ  ی نتاچنین  هم. یردگ  می د قرار ییمورد تا ) درصد95یدار یمعن

 تـا   1380 ی مـورد بررسـ    هـای   سـال ه  یـ ه در کل  ید فرض یی از تا  ی حاک ی مقطع های  توجه به داده  
 ی و هموارسـاز   یاتیـ  عمل ایه  فعالیتن انحراف در    یتوان گفت ب    می ن،یبنابرا .باشد   می 1383

ران ی از آن اسـت کـه مـد   یه حـاک ین فرضـ  یـ د ا ییتأ. ی دار وجود دارد   سود رابطه مثبت ومعن   
باشـد    مـی   برخـوردار  ی آنها از نوسان قابل توجه     یاتی عمل های  فعالیت که   یرانی ا های  شرکت
  .ندینما  میت سودیریسک اقدام به مدی به سهامداران وکاهش رینان بخشی اطمیدر راستا

  
  ی مقطعیها  خالصه نتایج از مدل فرضیات با توجه به داده.4نگاره 

itititititti VARPDVSDEBTTAXSIZEDA εβββββα ++++++= 54321  
Durbin 
WatsonR2 VARP  DVS  DEBT  TAX  SIZE  مقدار ثابت    

806/1  029/0  143/0  0183/0  0406/0  0399/0  00978/0-  0204/0  1380 
    )081/1(  **)467/2(  )761/0(  )606(  )782/0-(  )277/0(    
871/1  045/0  202/0  0158/0  0583/0-  0856/0  00878/0-  0767/0  1381 

    )642/1(  **)309/2(  )065/1-(  )138/1(  736/0-  065/1    
977/1  043/0  104/0  0217/0  0352/0  111/0  00466/0  0107/0-  1382 

    )854(%  ***)916/2(  626/0-  )4/1(  )375/0(  )147/0-(    
044/2  112/0  183/0  0227/0  0599/0-  144/0  00837/0  0238/0-  1383 

    )45/1(  ***)796/0-(  )996/0-(  *813/1  653/0  )305/0-(    
  باشد  درصد می90درصد و 95درصد، 99به ترتیب نشاندهنده سطح معناداری * و** و*** 

SIZEاندازه شرکت   
TAXمالیات بر درآمد   

DEBTها  نسبت بدهی به کل دارایی  
DVSیاتیهای عمل  انحراف در فعالیت  

VARPتغییر پذیری سود   
  

. ه اسـت  سود پرداختهموارسازی سود و یریر پذیین تغی رابطه بیه به بررس  ین فرض یآخر
 یهـا   تـوان در نگـاره      می ی و مقطع  ی تجمع یها  ز باتوجه به داده   یه را ن  ین فرض یج آزمون ا  ینتا

 tار   و مقـد   149/0معـادل   ) VARP( سـود    یریب نوسان پـذ   یضر.  مشاهده نمود  4 و 3شماره  
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. ییـد قـرار نگرفتـه اسـت        مـورد تا    درصـد  95نـان   یباشـد کـه در سـطح اطم         می 187/1معادل  
 ی از فقدان رابطه معن    یز حاک ی ن ی مقطع یها  ه با توجه به داده    ین فرض یج آزمون ا  ی نتا چنین  هم

اد شده بـا توجـه بـه    یه ی، فرضینبنابرا. باشد  می سودی سود و هموارساز   یریر پذ یین تغ یدار ب 
  سـازگار  ]15[ ین غربـ  یج محققـ  یه با نتا  ین فرض یج ا یز رد شده است و نتا     ی ن ی مقطع یها  داده
  .باشد نمی

ر یـ متغ  و بـا توجـه بـه دو        ی تجمعـ  یهـا   ل شده مدل با اسـتفاده از داده       ین تعد ییب تع یضر
 چنـین   هـم  .باشـد   می  درصد 12حدود  ) یاتی عمل یها  فعالیت انحراف در     و ات بر درآمد  یمال(

 یهـا   ن داده ی بـ  ی از عدم وجـود خـود همبـستگ        یباشد که حاک    می 2 ن داتسون حدود  یدورب
. باشـد   می نییپاطور نسبی     به ی مقطع یها  ل شده، با توجه به داده     ین تعد ییب تع یضر. باشد می
  درصـد  11ش از   یباشـد کـه بـ       مـی  1383ل شده مربوط بـه سـال        ین تعد ییب تع ین ضر یشتریب

ق یـ ات تحق ید فرضـ  ییـ ل شده عـدم تا    ین تعد ییب تع ین بودن ضر  ییل پا یاز جمله دال  . باشد می
  . باشد  می)د ید گردیر که تائیک متغیبه استثناء  ( ی مقطعیها  با توجه به دادهویژه به

   یریجه گینت
 از  یاتی عمل یها  فعالیتدرآمد و انحراف در      ات بر ین است که مال   ین مطالعه ا  ی ا یجه اساس ینت

انـدازه  . باشـند   مـی  یرانـ ی ا یهـا   شـرکت  سـود در     ی هموارسـاز  ی مهـم بـرا    یها  زهیجمله انگ 
 ی سـود همگـ    یرینوسان پذ  و ) ی بده یقرار دادها (ها   یی به کل دار   ها  بدهی، نسبت   کتشر

 در ها یزهن انگ ی اما ا  ، قرار گرفتند  ین مطالعه مورد بررس   یباشدکه در ا    می ی مهم یها  زهیاز انگ 
  . یید قرار نگرفت مورد تأیرانی ایها شرکت با رابطه
 ی هموارسـاز یهـا   زهیـ  از انگ  یکـ ید اندازه شرکت را به عنوان       ییل عدم تا  ین دل د بتوا یشا

ز بودن تعداد   یرفته شده در بورس از لحاظ اندازه و ناچ        ی پذ یها  شرکتسود، کوچک بودن    
رفته شده در بـورس اوراق بهـادار تهـران          ی پذ یها  شرکتعمده  . بزرگ دانست  یها  شرکت
  بـزرگ انگـشت شـمار      یهـا   شـرکت داد  باشـند و تعـ      مـی   کوچـک و متوسـط     یهـا   شرکت

د نـسبت   ییـ عـدم تا  . یید قـرار نگرفتـه اسـت       مورد تا   شرکت ه اندازه یجه فرض ی در نت  ،باشند می
 یهــا زهیـ گــر از انگی دیکـ یبــه عنـوان  ) ی بـده یقـرار دادهــا  (هـا  دارایــی بــه کـل  هـا  بـدهی 

ستم یـ ط س ستم پرداخت وام و اعتبار توس     ی و س  سازوکارل  یتوان به دل    می  سود را  یهموارساز
گـر  یاز د . ی دانـست   مـال  یهـا  ل صـورت  یـ د بر تحل  ی تاک یقه به جا  یاخذ وث  د بر ی و تاک  یبانک
  سـود یرید قرار نگرفته است نوسـان پـذ     ییران مورد تا  ی سود که در ا    هموارسازی یها  زهیانگ
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، در  گـردد   مـی  سکیـ ش ر ی سـود سـبب افـزا      یریش نوسان پذ  یکه افزا  ییجا از آن . باشد می
، اقـدام  ی سودری کاهش نوسان پذید که در راستایآ  می دیزه پد ین انگ ین ا رای مد یجه برا ینت

شـود    نمـی  سکیـ  بـه ر   ین که توجه چندان   یل ا یران بدل ی در ا  ،اما. یند سود نما  هموارسازیبه  
د یجه شا ی، درنت یردگ  می سک کمتر مورد توجه قرار    یر ،یه گذار یمات سرما یودراتخاذ تصم 

ه گـذاران  یسک توسط سـرما یسود را در عدم توجه به ر یریه نوسان پذیل رد فرضیبتوان دل 
یق کاهش نوسانات سود    سک از طر  ی کاهش ر  یران در راستا  ی مد یزه برا یو عدم وجود انگ   

  . دانست
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