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Abstract
Earnings smoothing is concerned with and influenced by various factors. In this regard, managers' properties and traits can
affect the style of making decisions investigating "optimism can result in our better and more precise cognition about the
firms' performance particularly in making decisions regarding purchasing stock.This research studies how managerial
optimism can influence earnings smoothing. In this regard, 107 listed companies in Tehran Stock Exchange in a period of 11
years (2005-2015) were selected as the sample. The index of net income divided to total assests is used to assess the earnings
smoothing, and the index of the number of increase in the price of stock days is used to appraise the management optimism.
Also, effective variables on earnings smoothing (the dependent variable) such as agency problems, asymmetric information,
and corporate governance have been used to investigate the issue in-depth. The obtained data were gathered annually by the
help of "Tadbir Pardaz", "Rahavard Novin", and official site of Tehran Stock Exchange. Multivariable regression model was
applied in order to test the research hypotheses. Data were anaysed by “Eviews8" software. The results present that
optimistic managers are more capabable of earnings smoothing. In other words, the financial manifests and lists of the
companies administered by the optimistic managers present more smooth earnings.
Keywords: Earnings smoothing, Managerial optimism, Tehran Stock Exchange, Behavioral bias.
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چكیده
 سبک تصمیمگیری آنها را پیرامون این موضوع، هموارسازی سود را تحت تأثیر عوامل مختلفی انجام میدهند و خصوصیات مدیران،مدیران
 خوشبینی است که با بررسی این موضوع به شناخت بهتری در زمینۀ عملکرد شرکتها و، یکی از این خصوصیات.تحت تأثیر قرار میدهد
 بررسی چگونگی تأثیر خوشبینی مدیریتی در هموارسازی، هدف این پژوهش.نحوۀ تصمیمگیری دربارۀ خرید سهام آنها میتوان دست یافت
-8313(  شرکت از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادر تهران برای یک دورۀ یازدهساله817  نمونۀ آماری شامل.سود است
 از معیار تغییرات سود خالص به دارایی کل برای سنجش هموارسازی سود و معیار تعداد روزهای افزایش قیمت.) انتخاب شده است8313
 همچنین متغیرهای تأثیرگذار در هموارسازی سود (متغیر وابسته) ازجمله مشکالت.سهام برای خوشبینی مدیریت استفاده شده است
 دادهها با استفاده از نرمافزار تدبیرپرداز. عدم تقارن اطالعاتی و حاکمیت شرکتی برای بررسی دقیقتر مسأله به کار گرفته شده است،نمایندگی
 از رگرسیون چندمتغیره مبتنی.و رهآورد نوین و سایتهای رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و بهصورت ساالنه جمعآوری شده است
 تجزیه و تحلیل دادهها نیز با استفاده از نرمافزار ایویوز انجام.بر دادههای ترکیبی بهعنوان الگویی برای آزمون فرضیۀ پژوهش استفاده شده است
، به هموارسازی سود توجه میکنند؛ به عبارت دیگر، بیش از مدیران منطقی، نتیجۀ این مطالعه نشان میدهد مدیران خوشبین.شده است
. سودهای هموار بیشتری را نشان میدهد،صورتهای مالی شرکتهایی که مدیران خوشبین اداره میکنند
 هموارسازی سود، خوشبینی مدیریتی، تورش رفتاری، بورس اوراق بهادار تهران:واژههای کلیدی
* نویسنده مسؤول
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مقدمه
گسترش فرایندد فعالیدتهدای اقتصدادی ،پیچیددگی

در هددر حددال ،سددط هموارسددازی سددود در میددان

روزافددزون آنهددا و لددزوم توجدده دقیددق بدده اطالعددات

شددرکتهددا متفدداوت اسددت و مطالعددات متعدددد تددالش

ابدداع روشهدای

کرده اند تفاوتهدای سدط هموارسدازی سدود در میدان

تحلیلی و مدیریتی نوین در حسابداری شده است .یکدی

شرکتها را بررسی و تفسیر کنند .پژوهشهدای زیدادی

از ایددن روشهددا ،هموارسددازی سددود اسددت کدده بددهدلیددل

بر ویژگی ها و خصوصدیات خدا

هدر شدرکت تأکیدد

اهمیددت زیدداد آن در سدده دهددۀ گذشددته ،پژوهشددگران

داشددتهانددد کدده از آن جملدده بدده پددژوهش مالنظددری و

کشورهای غربی به آن توجه کردهاند .هموارسازی سود

کریمیزند ( )8318میتوان اشاره کرد .نتای آنها نشدان

بدین معنی است که سرمایه گذران ،سدود پایددارتری را

مددیدهددد بددین اندددازۀ شددرکت و هموارسددازی سددود،

فارغ از صعود و نزول هدای تصدادفی تدرجی مدی دهندد.

همبسددتگی قددوی وجددود دارد و ایددن ارتبددا بددهصددورت

داشتن سود باثبات و هموارتر با درنظرگرفتن نرخ رشد

معکدددوس اسدددت .وردهاندددا 8و همکددداران ( )2184در

افزایش رضایت سهامداران میشود

پژوهشی به این نتیجده رسدیدند کده سدودهای تقسدیمی،

و این موضدوع ،ریسدک سدرمایهگدذاری در شدرکت را

انگیزه و محرک مناسدبی بدرای اسدتفاده از هموارسدازی

کاهش و قیمت سهام را افدزایش مدیدهدد  .]31نتدای

سود است .لی و ریچای )2186( 2اثر هموارسدازی سدود

پژوهش های اخیر نیز نشان مدیدهدد هموارسدازی سدود

را در بازار بدهی بررسی کردندد .نتیجدۀ پدژوهش نشدان

یکی از علتهای کاهش ریسک غیرنظاممند شرکتهدا

مددیدهددد شددرکتهددایی کدده سددط هموارسددازی سددود

است  .]21مدیران که تصمیم گیرندگان اصلی شدرکت

باالتری دارند ،هزینه های بدهی کمتری را ارائه میکنند

هستند ،به هموارسازی سود اقدام مدیکنندد و سدودهایی

و همچنین اثر هموارسازی سود در کاهش هزینۀ بددهی

را گزارش می دهند کده گداهی بیشدتر وگداهی کمتدر از

در شرکتهایی قوی تر است که اطالعات غیرشدفاف و

سودهای اقتصادی است  .]21 ]23نتدای بررسدیهدای

خطر ریسکهای بزرگتری دارند .اعتمدادی و عبددلی

اخیر ،این موضوع را تأیید میکندد کده مددیران بدهطدور

( )8314نشان دادند در شرکتهای بدون بحدران مدالی،

فعال ،سودها را هموار و اصالح مدی کنندد .هموارسدازی

هموارسازی سود با بازده سهام و بازده غیرعادی سدهام،

سود با استفاده از اقالم تعهدی اختیاری انجام می شدود و

رابطدددۀ منفدددی و معنددداداری دارد؛ در حدددالی کددده در

مالیات بر درآمد در فعالیت های عملیاتی ،محرک اصلی

شرکتهدای دارای بحدران مدالی ،هموارسدازی سدود بدا

برای هموارکردن سدود بدوده اسدت  .]32عامدل نسدبت

بازده سهام ،رابطۀ مثبت و معنداداری دارد؛ امدا بدا بدازده

سودآوری شدرکت نیدز عامدل مدؤثری در هموارسدازی

غیرعددادی سددهام ،رابطددۀ معندداداری ندددارد .طال د نیددا و

سود در نظر گرفته میشود  .]8ایدن امدر در مصداحبه بدا

درویش ( )8313هموارسازی سود و ماندۀ وجده نقدد را

یک مدیر مالی ارشد نیز تأکید شدده اسدت« :واحددهای

بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بین ماندۀ وجده

تجاری نسبت به آنچه که ارقام سود آنها نشان می دهدد،

نقد و هموارسازی سود ،رابطدۀ معندادار و مثبدت وجدود

آسی پذیرتر هستند.]84 ».

دارد .ایددن در حددالی اسددت کدده پددژوهشهددای دیگددر،

حسابداری و صورتهای مدالی سدب

سود شرکت ،سب

1 wardhana
2 Li & Richie
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ویژگی ها و خصوصیات تصمیم گیرندگان در شرکت ها

خدددوشبیندددی مددددیریتی در سدددود بودجدددۀ مددددیریت و

را تجزیده و تحلیددل کدردهانددد کدده بده مددواردی همچددون

محافظهکاری حسابداری انجام شده است؛ نظیر پژوهش

هیلددی )8115( 8و برگسددتر و فیلیپددون )2116( 2مددیتددوان

هیربار و یانگ ( )2182که دریافته اند مدیران خوش بدین

اشدداره کددرد کدده تددأثیر پدداداش مدددیران اجرایددی را در

بیش از حد مطمئن ،احتماالً سدود بسدیار خدوش بیناندهای

هموارسازی سود بررسی کرده اند .کلین )2112( 3نیز بر

پددیشبینددی مددیکننددد و سددودهایی دارنددد کدده بدددون

خصوصددیات اعضددای هیددأت مدددیره بددرای درک ایددن

پیشبینیهای آیندده اسدت .اسدکرند و زکمدن)2182( 6

موضوع توجده موضدوع تأکیدد داشدته اسدت و جدی 4و

معتقدنددد مدددیر عددامالن شددرکتهددایی کدده سددودها را

همکاران ( )2188خصوصیات فردی مدیر عامدل ارشدد

به درستی ارائه نمی کنند ،به عملکرد آیندۀ شرکت بسیار

مثل سدن و تحصدیالت را بده هموارسدازی سدود ارتبدا

خوش بین هستند و حتی ممکن اسدت بدا ارائدۀ نادرسدت

دادهاند .ایدهها و عقاید مدیریتی نیز ازجمله خصوصیات

عمدی و تشخیصندادن اینکه پیشبینیهای خوشبینانده

فردی است و اهمیت بسزایی در هموارسازی سود دارد.

هرگز تحقق نخواهد یافت ،سودها را بده طدور غیرعمدد،

مددالی -رفتدداری ،بددا رویکددرد بررسددی نقددش عوامددل

نادرست و غیرواقعی ارائده کنندد .عمدل نزدیدک کدردن

روانشناسددی در محددی هددای مددالی و در رفتددار فعدداالن

سود گزارش شده به سط سود هدف با دستکاری انجام

اقتصددادی ،نشددان داده اسددت افددراد در دنیددای واقعددی از

میشود و یکی از اهداف دستکاری سدود ،هموارسدازی

هیجان ها و خطاهای شناختی متأثر می شدوند و در بیشدتر

سود است .با دنبال کردن روند این مطالعات ،هدف ایدن

موارد ،مدیران در تصمیم های خود از تأثیر تدورش هدای

پددژوهش ،بررسددی ایددن موضددوع اسددت کدده چگوندده

رفتاری مصون نیستند .یکی از این تورش هدای رفتداری،

خدددوشبیندددی مددددیریتی در هموارسدددازی سدددود تدددأثیر

خوشبینی است که بهتازگی در علم حسدابداری بده آن

میگذارد.

توجه شده است؛ برای مثال ،نتای مطالعدات اخیدر نشدان

در این مطالعده سدعی شدده اسدت از روش جدیددی

مددیدهددد خددوشبینددی مدددیریتی کدده در آن خددوشبینددی

برای برآورد هموارسازی سود استفاده شود .همچندین از

عبارتست از تمایل رو به باال در ایده ها و عقاید نسبت به

متغیرهای تأثیرگذار در هموارسازی سود (متغیر وابسدته)

نتای و برآینددها در آیندده ،در مجموعدۀ گسدتردهای از

ازجمله مشدکالت نماینددگی ،عددم تقدارن اطالعداتی و

5

حاکمیدت شدرکتی کده در دیگدر پدژوهشهدای داخلددی

و همکاران ( )2184در پژوهش خدود ،همبسدتگی میدان

وجود ندارد ،برای بررسی دقیق تدر مسدأله اسدتفاده شدده

انتقال کارایی فنی شدرکت هدا و خدوش بیندی مددیران را

است.

تصمیم های فردی و سازمانی تأثیر می گذارد .جداربوی

بررسی کردند و به این نتیجده رسدیدند کده خدوش بیندی
مدددیریتی ،انتقددال کددارایی فنددی شددرکتهددا را کدداهش
مددیدهددد .مطالعددات زیدداد دیگددری در زمینددۀ تددأثیر

مبانی نظری
خوشبینی :مطالعات تجربدی نشدان مدیدهدد دربدارۀ
همدده خصیصددههددای شخص دی مثبددت ماننددد مهددارت در

1 Healy
2 Bergstresser & Philippon
3 Klein
4 Ge
5 Jarboui

راننددددگی ،خدددوشسدددیمابودن ،طبدددع بذلدددهگدددویی،
6 Schrand & Zechman
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خوشاندامی ،امید بده زنددگی زیداد و نظدایر آن ،بیشدتر

آنچه در الگوهای مالی رفتداری سدنتی برایشدان در نظدر

افراد تمایل دارند خود را بهتدر از حدد متوسد ارزیدابی

گرفته شدده اسدت ،عقالیدی رفتدار کنندد .آنهدا معتقدندد

کنند و به همین دلیل ،سرمایه گدذاران نیدز تمایدل دارندد

پددرو ههددای در دسددت اقدددام شددرکتهددا از آنچدده واقعداً

دربارۀ بازارها ،اقتصاد و پتانسیلهدای عملکدرد مطلدوب

هسددتند ،بهترنددد و در ایددن مددوارد ،خواسددت مدددیران

سرمایهگذاری ،بیش از اندازه بهیندهبدین باشدند  .]38در

بازگشت بیشتر از انتظار ایدن پدرو ههدا نسدبت بده ارزش

سال های اخیر ،مطالعات بسیاری در زمینۀ مالی -رفتاری

واقعیشان است .دشماخ 3و همکاران ( )2183معتقدندد

انجددام شددده اسددت کدده ادعددان دارد مدددیران همددواره

مدیران خوشبین در مقایسده بدا سدایر مددیران ،تمایدل

به صورت کامالً عقالیی رفتار نمدیکنندد و تحدت تدأثیر

کمتری بده پرداخدت سدود تقسدیمی دارندد .هواندگ 4و

خوشبینی ممکن است تصدمیمهدای غیرعقالیدی اتخداد

همکاران ( )2181رابطدۀ هزیندۀ نماینددگی ،خدوشبیندی

کنند که تأثیر مهمی در فعالیتهای مالی و سیاستهدای

بیش از حد مددیران و حساسدیت جریدانهدای نقددی را

شرکت مانندد رویدههدای حسدابداری دارد .خدوشبیندی

بررسی کردند و دریافتند هزینۀ نمایندگی و خوشبیندی

یا تلفیق با شدرکتهدایی مدیشدود

بددیش از حددد مدددیران در حساسددیت جریددانهددای نقدددی

که ارزش شرکت را کداهش مدیدهدد و ایدن در حدالی

سددرمایهگددذاری ،تددأثیر معنددادار و مثبتددی دارد .بددومن

5

است که اتخاد تصمیم اشتباه در نحدوۀ سدرمایهگدذاری،

( )2111معتقد است بازار به تغییدرات سدود سدهامی کده

تد دأمین مدددالی و یدددا اسدددتفادۀ ناصدددحی از روشهدددای

مدیران خوش بین اعدالم کدرده اندد واکدنش مثبدت تدری

حسابداری هزینه بر است  .]25براساس مطالعات پیشین،

نشان میدهد تا آنچه مدیران منطقی اعالم کردهاندد .]5

در برخی مواقع ،خوشبینی مدیران باعث ریسکپذیری

باروس و سیلویرا )2111( 6در مطالعدات خدود مشداهده

آنها و عملکرد بهتدر نسدبت بده سدایر مددیران مدیشدود.

کردند شرکتهایی که افدراد خدوشبدین ،آنهدا را اداره

کمپل8و همکاران ( )2188معتقدند خدوشبیندی مددیران

میکنند ،تمایل بیشدتری بده انتخداب سداختارهای مدالی

به پیشبیندی جانبداراندۀ مددیریت منجدر شدده اسدت .در

اهرمیتر از خود نشان میدهند.

مدیران باعث ترکی

الگدددوی هیتدددون )2112( 2مددددیرانی کددده گدددرایش بددده

هموارسازی سود :هد ورث )8153( 7اولدین کسدی

خوشبینی دارند ،بهعنوان تفکری توصیف میشوند کده

بود که پیشنهاد هموارسدازی سدود را بدهعندوان یکدی از

معتقدند مسائل امنیتی بهطور نظام مندد باسدرمایه گدذاران

موضوعات حسابداری مطدرح و تأکیدد کدرد در اصدول

بیرونی ارزیابی خواهد شد؛ از اینرو ،تأمین مالی داخلی

پذیرفتددهشدددۀ حسددابداری ،آزادی بسددیاری در تعبیددر و

کدمهزینددهتدر بدده نظدر مددیرسدد و شددرکتهدا از جریددان

تفسیر روش های تعیدین سدود دورهای وجدود دارد .ایدن

وجددهنقددد داخلددی بددرای تددأمین مددالی فرصددتهددای

آزادی اجدازه مدیدهددد مددیریت بدده هموارسدازی سددود

سرمایهگذاریشان استفاده خواهندد کدرد و ایدن امدر بده

اقدددام کنددد .تکنیددکهددای حسددابداری کدده هدد ورث

یک پدیدۀ سرمایه گذاری جریان نقدی منجر مدیشدود.

( )8153بددرای هموارسددازی مطددرح کددرد ،عبارتنددد از

هیتون خوشبینی مدیران ارشد را به تصمیمگیدری مدالی
ارتبا میدهد و انتظار دارد مدیران خوشبدین کمتدر از
1 Campbell
2 Heaton

3 Deshmuhk
4 Hoang
5 Bouwman
6 Barros & Silveira
7 Hepworth
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دستکاری در درآمد بدرای انتقدال درآمدد بده سدالهدای

کسدداد را کدداهش دهددد .مددارتینز و کاسددترو )2188( 3بددا

آینده با روش قیمتگذاری موجودیها ،روش محاسدبۀ

تقسددیمکددردن شددرکتهددا بدده دو گددروه هموارسدداز و

استهالک و داراییهای نامشهود .در تعریف سدادهای از

غیرهموارساز نشان دادند بتدای شدرکتهدای هموارسداز

هموارسازی سود گفتنی است هموارسازی ،نوعی عمدل

کمتددر از بتددای شددرکتهددای غیرهموارسدداز اسددت و

آگاهانه است که مدیریت با استفاده از ابزارهای خاصی

شرکت های هموارساز ،میانگین بازده بیشدتری را نسدبت

در حسددابداری بددرای کاسددتن نوسددانهددای س دود انجددام

به شرکتهای غیرهموارساز دارند.

میدهد  .]83ایکل )8118( 8هموارسازی سود را بده دو

فرضیۀ پژوهش :پ

از بررسی مبانی نظری و پیشینۀ

نوع هموارسازی طبیعدی (فرایندد تحصدیل سدود بدهطدور

پددژوهش بددرای بررسددی رابطددۀ خددوشبینددی مدددیریت و

داتی ،سود را هموار میکندد) و هموارسدازی مصدنوعی

هموارسازی سود این فرضیه تبیین و آزموده میشود که

سود (سود را مدیریت هموار میکند) تقسیمبندی کدرد.

خوشبینی مدیریتی در هموارسازی سود تأثیر دارد.

بیدددلمن )8173(2دو دلیددل ارائدده مددیکنددد کدده مدددیریت
براساس آن میکوشد سودهای خالص گدزارششدده را
هموار کند .نخستین دلیل بر این فرض استوار اسدت کده
یک جریان ثابت سود ،انتظارات دهنی سدرمایهگدذار را
نسبت به نتدای احتمدالی سدود و سدهام آیندده مدیتواندد
تحددت تددأثیر قددرار دهددد و درنتیجدده ،در ارزش سددهام
شرکت ،اثر مطلوبی میگذارد؛ زیرا میزان ریسدک کدل
شرکت را کاهش میدهد .بیدلمن دومین انگیزه را برای
هموارسازی ،توانایی مقابله با ماهیت ادواریبدودن سدود
و کاهش احتمدالی همبسدتگی بدازده مددننظر شدرکت بدا
بازده مجموعه بازار میداند و مدیگویدد« :تدا آنجدا کده
عددادیسددازی موفقیددتآمیددز باشددد و تددا حدددی کدده
سرمایهگذاران ،کاهش کواریدان

بدازده سدهم و بدازده

بازار را تشدخیص و در فرایندد ارزشیدابیشدان دخالدت
دهنددد ،هموارسددازی ،آثددار سددودمندی در ارزش سددهام
خواهد داشت» .درواقع ،هموارسازی سود ،ناشی از ایدن
احسدداس اسددت کدده مدددیریت مددیخواهددد پدیدددۀ عدددم
اطمینددان محددی را خنثددی کنددد و نوسددانهددای عملکددرد
سازمان ناشی از چرخدۀ میداندورهای مبتندی بدر روندق و

1 Eckel
2 Beidleman

روش پژوهش
گستردۀ زمانی پژوهش از ابتدای سال 8313تا پایدان
سددال 8313اسددت و کلینددۀ متغیرهددا بددهصددورت سدداالنه
محاسبه شده اند .حوزۀ مکانی پژوهش نیز بدورس اوراق
بهددادار تهددران اسددت .دادههددای ضددروری پددژوهش از
اطالعات مالی مندرج در صورتهای مالی شدرکتهدا،
نرمافزار تدبیرپرداز و رهآورد نوین و سایتهای رسدمی
سازمان بورس اورق بهادار تهران استخراج شدده اسدت.
در این پژوهش از نمونهگیری آماری استفاده نمیشدود؛
بلکه کلینۀ شرکتهای جامعۀ آماری کده شدرای زیدر را
داشددتهانددد ،انتخدداب و بقیدده حددذف شدددهانددد :بددرای
همگدددنبدددودن اطالعدددات ،ماهیدددت فعالیدددت آنهدددا
سددرمایهگددذاری و واسددطهگددری مددالی (بانددکهددا و
لیزینددگهددا) نباشددد .همچنددین بددرای مقایسددهپددذیربودن
اطالعات ،پایان سال مالی شرکتها  21اسفندماه باشد و
معامالت سدهام آنهدا در بدورس اوراق بهدادار تهدران در
دورۀ پژوهش بدیش از یدک سدال متوقدف نشدده باشدد.
بهعالوه ،اطالعات مربو به متغیرهدای انتخدابشدده در
این مطالعه دردسترس باشد و در بازه زمانی ،سدال مدالی

3 Martinez & castro
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خود را تغییر نداده باشند .بدا اعمدال شدرای بداال ،تعدداد

و همکدداران ( )2188براسدداس تعددداد روزهددای افددزایش

اعضای نمونۀ این پژوهش شامل  817شرکت است.

قیمت سهام محاسبه میشود؛ بهگونهای که اگر در طول

بددرای بددرآورد آمددارههددای توصددیفی و پارامترهددای

سال مالی ،تعداد روزهای افزایش قیمت سدهام بیشدتر از

الگوی موجود درپژوهش و همچنین تجزیده و تحلیدل و

تعددداد روزهددای کدداهش قیمددت سددهام باشددد ،فددرض

2

خوشبینی مدیریت بیشدتر اسدت و بده آن عددد  8تعلدق

اسددتنبا آمدداری از نددرمافددزارهددای اکسددل 8و ایویددوز1

کمک گرفته شده اسدت .در پدژوهش حاضدر از روش

میگیدرد ،در غیدر ایدن صدورت بده آن عددد صدفر داده

تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر دادههدای

میشود.

تدابلویی اسدتفاده شددهاسدت؛ زیدرا دادههدای تدابلویی

متغیرهددایددی کدده ممکددن اسددت در متغیرهموارسددازی

اطالعات و تغییرپدذیری بیشدتر ،هدمخطدی کمتدر میدان

سدددود تأثیرگذارندددد ،عبارتندددد از ASSESTi,t :انددددازۀ

متغیرهدا ،درجده آزادی و کدارایی بیشدتری را ارائده

شرکت  iدر زمدان  tکده برابدر بدا لگداریتم کدل دارایدی

میکند .دادههای تابلویی ،تأثیراتی را بهتر تعیین میکند

اسددت .از بعددد نظددری ،برخددی پژوهشددگران اسددتدالل

کده بدهسدادگی در دادههدای مقطعدی و سدریزمدانی

کرده اند که شرکتهای بزرگ تر ،انگیزۀ بیشتری بدرای

نمیتوان مشاهده کرد .برای آزمدون فرضدیۀ پدژوهش از

هموارسددازی سددود دارنددد؛ زیددرا نیدداز آنهددا بدده گددزارش

الگوی رگرسیون ( )8استفاده شده است.

سودهای هموار بیشتر است .درواقدع ،منشدأ ایدن نیداز آن

الگوی ()8

است که شرکتهای بزرگتر در معدرض پاسدخگدویی

+
+
+
+

SMOOTHi,t = b0 + b1OPTIMISMi,t
b2ASSESTi,t + b3MTBi,t + b4BOOKLEVi,t
b5PROFITABILITYi,t + b6RETEARN_CSi,t
b7COLLATERALi,t + b8CHSIRMANi,t
b9SYSTRISKi,t + ɛi,t

بیشتری به طیف وسیعی از مدعیان قرار دارندد .همچندین
گفتدده شددده اسددت شددرکتهددای بددزرگتددر در معددرض
رسددیدگیهددای دقیددقتددری قددرار دارنددد و تجزیدده و
تحلیلهای بیشتری که بازار دربارۀ این شرکتهدا انجدام

 SMOOTHi, tهموارسازی سود در شدرکت  iو در

می دهد ،به این نتیجه منجدر مدی شدود کده شدرکت هدای

زمان  tاسدت کده براسداس پدژوهش الندگ و همکداران

بددزرگتددر ،هموارسددازی سددود کمتددری داشددته باشددند

( )2116و مییرز و همکاران ( )2117براساس رابطۀ زیر

 MTBi,t .]27ارزش بددازار حقددوق صدداحبان سددهام بدده

محاسبه میشود:

ارزش دفتری آن در شدرکت  iدر زمدان  tاسدت .ارزش

الگوی ()2

باالی حقوق صاحبان سهام ،انگیزۀ قدوی بدرای مددیران

(NIt-NIt-1)/TAt
که در آن  NIi,tسود خدالص شدرکت  iدرسدال i,t- ،t

 IN1سود خالص شرکت  iدر سدال  TAi,t ،t-1دارایدی
کل مربو به شرکت  iدر سال مالی OPTIMISMi, t .t

خوشبینی مدیریتی در شرکت  iو در زمدان  tاسدت .بدا
تعدیل شاخصهای به کار گرفتهشده در پژوهش کمپل
1 Excel
2 Eview8

ایجاد میکند که سدودی را گدزارش کنندد کده بدازار را
رونق دهدد BOOKLEVi,t .اهدرم دفتدری شدرکت  iدر
زمان  tکه از نسبت کل بدهی به کل دارایدی بده دسدت
مددیآیددد .شددرکتهددا بددا نسددبت بدددهی زیدداد بددرای
اطمینانبخشی به اعتباردهندگان مبنی بر پرداخدت اصدل
و بهره تسهیالت اعتبارات دریافتی ،به هموارسازی سدود
اقددام مدیکنندد PROFITABILITYi,t .سدودآوری
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شرکت  iدر زمان  tکه از نسبت سدود عملیداتی بده کدل

( )3از الگددوی تددکعدداملی بددازار محاسددبه مددیشددود.

دارایی به دست مدیآیدد .توجده مددیران خدوشبدین بده

شرکتها بدا ریسدک نظاممندد بیشدتر ممکدن اسدت بده

هموارسازی سود بیشتر ،به این دلیدل اسدت کده آنهدا در

هموارسازی بیشتر سود توجه کنند.

حدددال اتخددداد تهدددیکدددردن سدددود در تصدددمیمهدددای

الگوی ()3

سددرمایهگددذاری هسددتند؛ بنددابراین بددا کنتددرل سددودآوری
شرکت ،هموارسازی متفاوتی میان مدیران خدوشبدین و
عقالیددددددی وجددددددود خواهددددددد داشددددددت .]6
RETEARN_CSi,tمشددکالت نمایندددگی شددرکت  iدر
زمددان  tکدده برابددر بددا سددود انباشددتۀ شددرکت اسددت.
شرکتهایی که مددالکیت آنها از مددیریت جددا اسدت،
تمایل بیشتری به هموارسازی سود نشان مدیدهندد .]34
دی انجلو و همکاران ( )2116دریافتند شرکتهایی کده
بددا مشددکالت نمایندددگی زیددادی مواجدده هسددتند ،سددود
انباشددتهشدددۀ زیددادی دارندددCOLLATERALi,t .

مشکالت اطالعات نامتقارن شرکت  iدر زمدان  tکده از
نسبت دارایی مشهود به کل دارایدی بده دسدت مدیآیدد.
وجود عدم تقارن اطالعاتی به هموارسدازی بیشدتر سدود
منجر می شدود؛ زیدرا هموارسدازی ،وسدیلهای اسدت کده
اطالعددددات خصوصددددی مدددددیران را از رسددددیدن بدددده
سرمایه گذران محفوظ نگه می دارد .مشکالت اطالعات
نامتقارن اینگونه فرض می شود کده در شدرکت هدایی بدا
دارایدددیهدددای محسدددوس کدددم ،وسدددیعتدددر باشدددد .]6
 CHSIRMANi,tمتغیدر مجدازی حاکمیدت شدرکتی در
شرکت  iو در زمان  tاست؛ بدهگوندهای کده اگدر مددیر
عامل شرکت ،رئی

هیأت مدیره نیز باشد ،برابر یک و

در غیدر ایددن صددورت برابددر صدفر خواهددد بددود .مدددیران
معتقدند هموارسازی سود بهعندوان توزیدعکننددۀ قیمدت
سهام به مقداری بیشتر از قیمت متوس عمدل مدی کندد؛
بنابراین مددیران بدا سدهام و حدق انتخداب بیشدتر ،تمایدل
بیشتری به هموارسازی سود دارند SYSTRISKi,t .]4

ریسک نظاممند شرکت  iدر زمان  tکه براساس الگوی

rit = ai + bi * rmt + ɛi,t
که در آن  ri,tندرخ بدازده شدرکت  iدر سدال rm,t ، t
نرخ بازده بازار در سال  tو  ɛi,tجدز اخدالل شدرکت i

در سال  tاست.
یافتهها
تعداد کل مشاهدات  8877سال -شرکت اسدت کده
برای متغیر هموارسازی سود ،پارامترهای میانگین ،میانده
و انحراف معیدار بدهترتید  1/1112 ،1/1813 ،و 1/112
واحددد اسددت و بددرای متغیددر خددوشبینددی پارامترهددای
دکرشددده  1/11 ،1/432و  1/41واحددد بدده دسددت آمددده
است .از میان متغیرهای کنترلی نیدز حاکمیدت شدرکتی،
کمترین میانگین (  1/187واحد) ،میانه ( 1/11واحدد) و
انحراف معیار ( 1/82واحد) است .یکی از مدواردی کده
در بحث دادهها مطرح است ،پایایی یا ایسدتایی 8دادههدا
اسددت .بددرای بررسددی پایددایی از آزمددون ریشدده واحددد

2

استفاده شده است .در این پژوهش ،برای آزمدون ریشده
واحد ،آزمون فیلیپ

و پرون )PP( 3به کار گرفته شدده

و سط معنیداری آمارۀ  PPبرای همۀ متغیرهدا کمتدراز
 1/15است و بنابراین فرض صفر آزمدون رد مدیشدود؛
یعندی همدۀ دادههدا پایدا هسدتند .بدا توجده بده مقدادیر
بهدستآمده ،از آنجایی که سدط معنداداری آزمدون F

لیمر کمتراز  1/15است؛ فرض صدفر آزمدون مبندی بدر
تلفیقیبودن دادهها رد مدیشدود .همچندین مقددار سدط
معندداداری آزمددون هاسددمن نیددز زیددر  1/15اسددت کدده
نشاندهندۀ مرج بودن الگوی آثار ثابت بر الگوی آثدار
1 Stationary
2 Unit Root test
3 Philips & Perron (PP) test
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تصددادفی اسددت .در آزمددون آرا ،مقدددار آمددارۀ  Fو

مسددتقل و متغیرهددای کنتددرل تبیددینشدددنی اسددت .آمددارۀ

احتمددال آن بددهترتی د  ،برابددر  78/63و  1/1111اسددت؛

دوربین – واتسدون برابدر بدا  2/87اسدت کده چدون ایدن

درنتیجه ،چون مقدار احتمدال آن کمتدر از  1/15اسدت،

مقدار بین  8/5تا  2/5است ،نبود خودهمبستگی از مرتبۀ

مشاهده میشود کده بدرای رفدع ایدن

اول را نشان میدهد؛ درنتیجده ،خودهمبسدتگی از مرتبدۀ

مشکل از روش حداقل مربعات تعمیمیافته استفاده شدده

اول در جز خطای الگو وجود ندارد .آمارۀ عامل تدورم

است .برای بررسی برازنددگی الگدو ،بدهطدور معمدول از

واریان  ،میزان همخطی بین متغیرهای پژوهش را نشان

تعیین تعدیلشدده

م دیدهددد کدده مقدددار مجدداز آن کمتددر از  81اسددت و از

( )Adj. R2و دوربین – واتسون ( )D-Wو برای بررسدی

آنجایی که مقدادیر جددول ()8کمتدر از  81اسدت؛ بدین

معنیداری الگو از آمارۀ  Fاستفاده مدیشدود .همانگونده

متغیرهای پدژوهش هدمخطدی وجدود نددارد .درنهایدت،

کدده در جدددول ( )8مشدداهده م دیشددود ،مقدددار ضددری

مقدار آمارۀ  Fبرابر  6/24و مقدار احتمدال آن نیدز برابدر

تعیددین( ،)R2برابددر  1/521و ضددری تعیددین تعدددیلشددده

 1/1111است و چون مقدار احتمدال آن کمتدر از 1/15

( )Adj. R2برابددددر  1/411اسددددت؛ یعنددددی قدددددرت

است؛ الگو در سط اطمینان  1/15معنیدار است .نتای

توضی دهندگی و بدرازش الگدو در سدط خدوبی قدرار

حاصل از برآورد الگوی رگرسیونی پژوهش در جدول

دارد؛ یعندی  47درصددد تغییددرات متغیددر وابسددته بدا متغیددر

( )8ارائه شده است.

ناهمسانی واریان

معیارهای ضری

تعیین ( ،)R2ضری

جدول ( )1نتایج آزمون الگوی رگرسیونی پژوهش
+
متغیر وابسته :هموارسازی سود ()ΔNI/TA
آمارۀ

متغیر

ضریب

انحراف معیار

C

-1/2822

1/14823

-4/42

OPTIMIST

1/1838

1/11382

3/78

1/11112

ASSETS

1/1382

1/11643

2/88

1/1366

3/1648816

MTB

3/82e-16

2/82e-16

8/18

1/1567

8/711616

BOOKLEV

1/13121

1/18234

2/34

1/1811

8/187111

PROFITABILITY

1/4378

1/18234

22/78

1/1111

2/531715

RETERAN_CS

8/33e-11

3/87e-11

1/33

1/6166

8/661611

COLLATERAL

1/12518

1/18138

8/78

1/1185

3/111133

CHAIRMAN

-1/182854

1/117244

-1/318

1/6115

8/148741

SYSTRISK

1/1182

1/11828

2/51

1/1813

8/111612

ضریب تعیین ()R2

1/521

ضریب تعیین تعدیلشده ()Adj.R2

1/411

همانگوندده کدده از جدددول برمددیآیددد ،ضددری

متغیددر

مستقل برابر  1/1838است .با توجده بده آمدارۀ  tوسدط

تیاستیودنت ()t

احتمال

VIF

1/1111

8/76658

دوربین  -واتسون ()D-W

2/87

آمارۀ F

6/24

سطح معنیدار

1/111

معناداری این متغیر ،نتای  ،نشاندهندۀ معنادار بودن ایدن
ضری

در سط خطای  5درصد است و نشان مدیدهدد
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خدوشبیندی مددیریت و هموارسدازی سدود

هموارسددازی سددود بیشددتری توجدده دارنددد .در پژوهشددی

بین ضدری

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهدران،

دیگر کرمانی و همکاران ( )2184رابطۀ اعتمداد بدیش از

رابطۀ معناداری وجود دارد و بهدلیل مثبتبودن ضدری

حد مددیریتی و هموارسدازی سدود در صدنایع تولیددی،

این متغیدر ،ایدن رابطده مسدتقیم اسدت .از بدین متغیرهدای

مواد شیمیایی و دارویی را بررسی کردند .یافتههدا نشدان

کنترلی نیز احتمال آمارۀ متغیرهای لگداریتم دارایدیهدا،

میدهد اعتماد بیش از حد مدیریتی ،تدأثیر معنداداری در

نسددبت ارزش بدددازار بدده ارزش دفتدددری ،اهددرم مدددالی،

هموارسازی سود ندارد که این نتیجده متفداوت بدا نتدای

سددودآوری و ریسددک نظاممنددد شددرکت کمتددر از 1/15

مطالعۀ حاضدر اسدت .همچندین نتدای آزمدون مطدابق بدا

است؛ از این رو ،رابطۀ مثبدت معنداداری بدا هموارسدازی

مبانی نظری است؛ بهگونهای که یدک مددیر خدوشبدین

سود دارند.

(یددا بددیش از حدددخوشبددین) بددهطددور نظاممنددد ،نتددای و
برآیندددهددای پددرو ههددای آینددده را بددیش از حددد واقعدی

نتایج و پیشنهادها

برآورد می کند و درنتیجه ،با تأخیر به این نتیجه میرسد

طرفداران مدالی -رفتداری بده نقدش روان شناسدی در

که قیمت سهام در آینده ،افزایش بیشتری خواهد داشت

علم مالی هم در سدط اثدر در نوسدان هدای بدازار اوراق

 .]81اثددر ا دهددایی 8شددامل کلینددۀ مدددیرانی اسددت کدده

بهادار و هم در سط نیروی تأثیرگدذار در تصدمیم هدای

هموارسازی سود بیشتری را انجام داده و آنها سدودها را

مالی افراد ،معتقدند آگاهی از تورش های روان شدناختی

در شرای بد (یعنی شرایطی که در آن ،سودهای کس

برای کس

موفقیت در قلمروی تصمیم های مالی بسدیار

مهددم اسددت .هموارسددازی سددود شددامل ایجدداد روابدد

شددده واقعددی ،کددم اسددت) بددیش از مقدددار واقعددی و در
شددرای خددوب (یعنددی شددرایطی کدده در آن ،سددودهای

جانشینی و تهاتر در این مدورد اسدت کده سدود در دورۀ

کس د

جدداری و در آینددده چقدددر گددزارش شددود .ایددن رواب د

گزارش مدی دهندد .مددیران خدوشبدین در شدرای بدد،

تهاتری و جدایگزینی ،بده نظدرات و ایددههدای مددیریتی

نسبت به مدیران منطقی ،سدودها را بدیش از حدد واقعدی

دربارۀ رویدادهای آینده بستگی خواهد داشت .در ایدن

گزارش مدیکنندد و بدهطدور اثدربخش ،بده اسدتقراض از

پژوهش سعی شد شناخت بهتری در زمیندۀ تفداوتهدای

سودهای آینده اقدام میکنند؛ زیرا آنها نسبت به داشدتن

هموارسددازی سددود بددا توجدده بدده سددوگیری شددناختی

سددودهای کددافی در آینددده ،بددرای جبددران ایدن کسددری،

خوشبینی مدیران درمیان شرکتهدای پذیرفتدهشدده در

میشدود سدودی کده

بورس اوراق بهادار تهران کس

شدود و در ایدن راسدتا،

در فرضیۀ پژوهش این موضوع آزموده شد و این نتیجده

شددده واقعددی ،باالسددت) کمتددر از مقدددار واقعددی

خوشبینتر هستند .این امر موج

یک فرد خدوشبدین در شدرای خدوب گدزارش کدرده
است ،کاهش یابد.

با اطمینان  15درصد حاصل شد که مدیران خدوشبدین

باتوجه به نتای حاصل از پژوهش ،به سرمایهگدذران

نسبت بده مددیران منطقدی ،بیشدتر بده هموارسدازی سدود

و تحلیلگددران و بددهویددژه اعتباردهندددگان مددالی پیشددنهاد

توجه دارند .نتای آزمون فرضیۀ پژوهش مشابه پژوهش

مددیشددود در هنگددام خریددد سددهام ،تجزیدده و تحلیددل

بددومن ( )2184بددود کدده شددرکتهددایی بددا مدددیرعامالن

صورتهای مالی و یدا ارزیدابی عملکدرد شدرکتهدا بده

خوشبین ،نسبت به شرکتهایی با مدیرعامل منطقی بده
1 Torpedo effect
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 خدوشبیندی،سوگیریهای رفتاری مدیران (برای نمونده
مطالعۀ حاضر)که باعدث تفداوت درسدط هموارسدازی
 به پژوهشدگران آیندده. توجه خاصی شود،سود می شود
 از آنجایی کده روشهدای مختلفدی،نیز پیشنهاد می شود
 از،برای اندازهگیری خوشبیندی مددیریت وجدود دارد
 در ایدن.دیگر معیارهدای خدوشبیندی نیدز اسدتفاده شدود
 الگوی برآوردشده بهصورت یکجا برای کلیندۀ،پژوهش
 پیشدنهاد، بدر همدین اسداس.صنایع بده کدار گرفتده شدد
 الگوی پژوهش برای صنایع،می شود در مطالعات آینده
 با توجه بده قرارداشدتن.مختلف به تفکیک برآورد شود
هموارسددازی سددود تحددت تددأثیر تددورشهددای رفتدداری
 بهتر است در پژوهشهای آینده به انواع دیگدر،مدیران
.تورشها توجه شود
معیارهددای گوندداگونی بددرای خددوشبینددی مدددیریتی
 از،وجود دارد؛ ولی بهدلیل دردسترس نبدودن اطالعدات
 همچندین دادههدای.آن معیارها نتوانستیم اسدتفاده کندیم
استخراجشده از صورتهای مالی از بابت تدورم تعددیل
 ممکددن اسددت نتددای،نشدددهانددد کدده در صددورت تعدددیل
 انتخاب،متفاوت با نتای کنونی حاصل شود و درنهایت
شرکتهای نمونه از بین شرکتهدای پذیرفتدهشدده در
 تعمیم نتای به شرکتهدای،بورس اوراق بهادار تهران
.خارج از بورس را غیرممکن کرده است
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