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چكيده
امروزه مدیران برای جلب نظر سرمایه گذاران سعی در حداکثر نشان دادن درآمد و سود به عنوان یکی از
معیارهای ارزیابی عملکرد خود دارند .آنها امکان دارد از طریق انتخاب سیاستهای خاص حسابداری ،برآوردهای
حسابداری و مدیریت اقالم تعهدی ،سودهای گزارش شده را هموار کنند .از این رو ممکن است سود گزارش شده
متفاوت با نتیجة عملکرد واقعی شرکت باشد .هدف این پژوهش ،بررسی ارتباط بین خوش بینی مدیریت و
هموارسازی سود در بانکهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران بین سالهای  9831الی
 9818می باشد .جامعه تعدیل شده پژوهش نیز شامل  56سال-بانک می باشد .برای پاسخ به سواالت پژوهش
دو فرضیه از طریق رگرسیون حداقل مربعات معمولی و لوجیت باینری به شکل خطی چند متغیره با دادههای
تلفیقی (پولد) مورد بررسی و آزمون قرار میگیرد .یافتههای پژوهش نشان میدهد مدیران خوشبینتر بانکها به
نسبت سایر مدیران تمایل بیشتری جهت گزارش سود های هموار شده از طریق اقالم تعهدی و شاخص
هموارسازی سود ایکل دارند .همچنین ،نتایج پژوهش نشان می دهد بانک های بزرگتر و قدیمی تر نیز به
احتمال زیاد جهت گزارش سودهای هموار شده از طریق اقالم تعهدی و شاخص هموارسازی ایکل اقدام می
کنند .یافته های پژوهش نشان می دهد بانک هایی که ارزش بازار به ارزش دفتری باالیی دارند کمتر تمایل به
هموارسازی سود طبق مدل ایکل دارند.
واژههای كليدی :خوشبینی مدیریت ،هموارسازی سود ،کل اقالم تعهدی ،تغییرات دادههای حسابداری
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 -1مقدمه
یکی از مهمترین و اصلی ترین عوامل بهبود عملکرد شرکت ،رفتار مدیر و تصمیمگیری او است .طبقق نظریقه
انتظارات منطقی و عقالیی و فرضیه مباشرت (نظارت) مسئولیت مقدیریت واحقد تجقاری فقراهم کقردن نظقارت
مستقل بر عملکرد شرکت و همچنین پاسخگویی در قبال سهامداران و ذینفعان اسقت .شقاید اصقلی تقرین ابقزار
نظارت بر عملکرد شرکت ها تهیه و ارائه مجموعه صورت های مالی واحد تجاری باشقد .متتقوای اطالعقاتی داده
های حسابداری خصوصاً سود حسابداری در تتقیقات بسیاری به اثبات رسیده اسقت (واالس .)9811 ،در بیانیقه
شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی  9بیان شده است که سرمایه گذاران ،بستانکاران و دیگران از سود
برای ارزیابی توانایی سودآوری ،پیشبینی سودهای آتی ،ارزیابی ریسک سرمایهگذاری در شرکت یقا دادن اعتبقار
به شرکتی استفاده می کنند .از دیدگاه اطالعاتی ،مفهقوم سقود نتیجهی فعالیتهای اقتصادی را بیقان میکقنقد.
ولی به عنوان معیار اساسی اندازه گیری ،همچنان مورد تردیقد قققرار دارد .بققر مبنقای مفققروضات بقازار کقارای
سقرمایه ،تتقیقات تجربی مؤیقد آن هسقتند کقه سقود حسقابداری دارای متتقوای اطالعقاتی مقیباشقد .البتقه
حسابقداران حقرفقهای چه برای اندازهگیری سود و چه برای شناسایی اطالعات انعکاس یافته در متاسبهی سقود
حسابقداری ،همچنان بر نقش اندازهگیری سود تأکید ورزیده و تتلیلگقران مالی نیقز خواهقان انققدازهگیققری و
انتشار آن میباشنقد (هندریکسون و ونبردا .) 9118 ،همقوارسازی سقود عبارت است از تقالش مقدیققریت واحقد
تجقاری بقرای کاستقن نوسقانقات غیرعادی سود ،تا آن اندازه که اصول مستدل و منطقی حسابداری و مدیقریت
اجازه داده باشنقد .پدیدهی هموارسازی سود بطور بالقوه میتواند در رفتار استفادهکنندگان از صورتهقای مقالی
مؤثر واقع گردد (بیدلمن .) 9198 ،مبانی نظری و تتقیق های تجربی گذشته نشان می دهد مدیران شقرکت هقا
برخی مواقع سود را پایین تر و در برخی مواقع سود را باالتر از سود اقتصادی واقعی گزارش مقی کننقد (بقاومن،
 .) 8192پژوهشهای اخیر انجام شده در این زمینه نشان می دهد مدیران عامل به طور فعال دست به هموارسازی
سود می زنند (گراهام و همکاران.)8116 ،
دربارهی انگیزه های هموارسازی سود ،رویکرد تتریف در مقابل رویکرد اطالعات مطقرح شده اسقت .رویکقرد
تتقریف بیان می کنقد که مدیقران به منظور دستیققابی بقه پقاداش یقا حفقع موقعیقت شقغلی خقود اقققدام بقه
هموارسازی سود می کننقد .در مقابل ،رویکرد اطالعات از هموارسازی سود به عنوان ابقزاری بقرای مدیققران یقاد
میکند که اطالعات مترمانهی آنها دربارهی سودهای آتی را آشکار میسازد (حقیقت و رایگان.)9839،
با این وجود سطح هموارسازی سود در بین شرکت های مختلف متفاوت بوده و بستگی بقه عوامقل متعقددی
دارد .متفاوت بودن سطح هموارسازی سود در بین شرکت ها باعث شده تا پژوهش گران حوزه مالی و حسابداری
به شناسایی عوامل شناخته نشده موثر بر هموارسازی سود بپردازند .اکثر پژوهشهای قبلی بر ویژگیهای خقاص
شرکتها تمرکز داشتند این در حالی است که پژوهشهای اخیر بر تتلیل ویژگی های تصمیم گیرنقدگان و افقراد
دخیل در هموارسازی سود تمرکز دارند .برای مثال هیلی ( )9136و برگسترسر و فیلیپون ( )8115تاثیر پقاداش
مدیران را بر هموارسازی سود مورد بررسی قرار دادند .کلین ( )8118و بوون و همکاران ( )8113نققش ویژگقی
های هیئت مدیره بر هموارسازی سود را مطالعه نموده اند .جی و همکاران ( )8199به بررسی رابطه ویژگی های
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شخصیتی مدیران عامل (همچون سن و سطح تتصیالت) و هموارسازی سود پرداخته اند .باور ها و عقاید مدیران
نیز می تواند یکی از عوامل مهم در تبیین هموارسازی سود باشد (باومن .)8192 ،زمانی که باور خقوشبینقی بقه
عنوان یک باور جهت دار و رو به باال درباره مسائل آینده تعریف می شود ،بنابراین به طور گسترده بقر تصقمیمات
شرکت ها و اشخاص نیز در رابطه با آینده موثر خواهد بود .هریبار و یانگ ( )8198نشقان دادنقد مقدیران خقوش
بین تر عالقمند به پیش بینی خوشبینانه سود دارند ،سودی که اغلب متقق نمی شود.
یک فرد خوش بین بیش از یک فرد منطقی احتمال دارد که بقه درآمقدهای بقاالتر در آینقده دسقت یافتقه و
درآمدهای فعلی را افزایش دهد ،که بدان معنا است که یک فرد خوش بین میتواند درآمدهای جاری بقاالتری را
نسبت به یک مدیر منطقی گزارش دهد .گرچه متدودیت حاکم بر افزایش موقتی به این معنا است کقه احتمقال
بیشتری وجود دارد که فرد خوشبین آزادی عمل کمتری برای گزارش درآمدهای باال در آینده داشته باشقد .بقه
عبارت دیگر با توجه به توزیع یکسان درآمدهای حقیقی،یک مدیر خوشبین نمیتواند به طور پیوسته درآمدهای
باالتری از یک مدیر منطقی گزارش کند ،که باعث میشود هموارسازی مفهوم خوشبینی به اندازه ایقن مشقاهده
آشکار نباشد که یک فرد خوش بین نسبت به یک مدیر منطقی گرایش طبیعی بی شتری به افزایش درآمدها دارد،
در حالی که سایر مسائل برابر هستند .بنابراین به صورت تجربی به پرسش هموارسازی پاسخ میدهیم ،اما توضیح
نظری احتمالی دیگری نیز برای این یافتهها وجود دارد (باومن.)8192 ،
در سال های اخیر که مبتث نتوه مدیریت در ارزیابی عملکرد ،مسئولیت پاسخگویی و دیگقر مقوارد جایگقاه
ویژهای یافته است ،این سؤال مطرح میشود که آیا سود خالص گزارش شده یقک بنگقاه اقتصقادی کقه متقأثر از
روش ها و برآوردهای حسابداری است ،امکان ارزیابی عملکرد و مسئولیت پاسخگویی را فراهم نموده و مقیتوانقد
توان سودآوری یک بنگاه اقتصادی را نشان دهد؟ آیا بازار به کیفیت سود نیز توجه دارد و اگر چنین اسقت نققش
مدیریت در ارتباط با آن چگونه است؟ بنابراین دسقتیابی بقه شاخصقی کقاربردی از خقوشبینقی مقدیریت بقرای
شناسایی ،مقایسه و تعدیل (هموارسازی) سودهای گزارش شده در شرایط کنقونی از اهمیقت فراوانقی برخقوردار
می باشد به خصوص که تا کنون چنین پژوهشی با انتخاب صنعت بانکداری در ایران انجام نشقده اسقت .بقه تبقع
مبانی نظری ذکر شده این پژوهش با نگرشی متفاوت نسبت به اندازه گیری هموارسازی سود (با اتکاء بر تغییرات
معیارهای حسابداری) و انتخاب صنعت مهم و تاثیر گذار بانکداری به بررسی رابطه بقین خقوشبینقی مقدیریت و
هموارسازی سود میپردازد.
 -2مبانی نظری و مروری بر پيشينه پژوهش
 -1-2خوش بينی مدیریت
اطمینان بیش از اندازه ،یکی از مهمترین یافتههای علم روانشناسی در حوزه قضاوت و تصمیمگیری است .افراد
هم در مورد توانایی خود در پیش بینی و هم در مورد دقت ،اطالعاتی که در اختیار آنها قرار می گیقرد ،بقرآوردی
بیش از اندازه دارند ،اغلب مردم خود را از آنچه واقعا هستند ،باهوشتر میپندارند و بر ایقن باورنقد کقه اطالعقات
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بهتری نیز در اختیار دارند .اطمینان بیش از اندازه بیانگر تمایل به برآورد بیش از حد تواناییها و خالقیتهقای خقود
می باشد (دانیل و هیرشلیفر.)8118،
اطمینان بیش از اندازه مدیر عامل معموالً به صورت توانایی مدیر عامل در پیش بینی نتایج مثبت تر یا دست
باال گرفتن احتمال نتایج تعریف می شود (مالمیندر و تیت .)8113 ،مدیر عامل فرا اطمینان به وسیلهی دست باال
گرفتن نتایج مطلوب و دست کم گرفتن خطای نتایج متتمل تعریف می شود .بنابراین استدالل شقده اسقت کقه
اطمینان بیش از اندازه مدیرعامل نوعی از تشخیص پیش از وقوع است که جایگاه گزارش مالی نادرست را توجیه
می کند که می تواند به ارائه مجدد ختم شود .عالوه براین ادعا شده است که چون مدیر عامل بیش از حد مطمئن
ممکن است از تعصب خود آگاه نباشد ،در ذهن خود به صورت ناخواسته صورتهای مالی را بیش از حد خوش بینانه،
غلط و غیر واقعی ارائه دهد (پرسلی و ابوت.)8198،
ادبیات تئوریک دو دیدگاه متضاد پیرامون خوش بینی مدیر بر عملکرد شرکت ارائه نموده است .دیقدگاه اول
بیان می دارد که خوش بینی بیشتر باعث ارتقای عملکرد شرکت میگردد .هنگامی که مدیر از اعتمقاد بقه نفق
باالی مدیران باالتری برخوردار باشد برقراری ارتبقاط مقوثر بقا دیگقران رو بقه افقزایش خواهقد بقود (هرمقالین و
ویسبک ،)8191،به نظر لیپتین و پورچ ( )9118زمانیکه خوش بینی و اعتماد به نف مدیر کم باشقد ،کنتقرل و
نظارت بر عملکرد کارمندان و به تبع آن عملکرد شرکت بصورت کارا صورت نمیپذیرد .همچنین از نظقر جنسقن
( )9118ضمن آنکه طرحریزی ،هماهنگی تعمیم ،تصمیمگیری و برگزاری جلسات منظم به جهت نظارت بر امور
به قوت و قدرت خود برگزار نمیشود .به عبارتی یک مدیر با اعتماد به نف پایین ،توانایی خود را به نتو احسقن
از دست میدهد و بیشتر در یک جایگاه نمادین قرار میگیرد (هوانگ و همکاران.)8191،
دیدگاه دوم بیان میدارد که یک مدیر با تواناییهای رفتقاری بقاال از مزیتهقا و منقافع نظقرات و پیشقنهادات
تخصصی و متنوع برخوردار است ،همچنین مدیری که از خوشبینی باالتری برخقوردار اسقت در زمینقههقایی از
قبیل تجربه ،مهارت و غیره مزیت دارد (هوانگ و همکاران.)8191،
به جهت اندازه گیری اطمینان بیش از حد مدیریت معیارهای شامل :معیارهای مبتنقی بقر مالکیقت اختیقار
معامله (توسط مدیران) به مدت طوالنی  ،8نگهداری اختیار معامله (توسط مدیران) تا زمان سررسید  ،8اعتیقاد بقه
خرید سهام  ،2پوشش رسانه ها  6پیش بینی سود و میزان حقوق مدیران معرفی و توسقط متقققین مختلقف بکقار
گرفته شده است.
لین و همکاران ( )8116از سودهای پیش ب ینی شقده توسقط مقدیران ،بقه عنقوان معیارهقای انقدازه گیقری
اطمینان بیش از حد مدیران استفاده کردند .در صورتی که تعداد دفعاتی که مدیران سود را بیش از واققع پقیش
بینی می کنند بیش از تعداد دفعاتی باشد که سود را کمتر از واقع پیش بینی می کنند ،مدیران دارای اطمینقان
بیش از اندازه شناسایی می کردند .هریبار و یانگ ( )8199نشان دادند کقه سقودهای پقیش بینقی شقده توسقط
مدیران دارای اطمینان بیش از حد ،خوش بینانه تر از سودهای پیش بینی شده توسط سایر مدیران است .معیقار
سودهای پیش بینی شده جهت اندازه گیری اطمینان بیش از حد مقدیران در پقژوهشهقایی از جملقه هوانقگ و
همکاران ( ،)8199بن دیوید و همکاران ( )8119و لی و تانگ ( )8191استفاده شده است.
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 -2-2هموارسازی سود
مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گامهای آگاهانه در متدوده ی اصول پذیرفته شده حسابداری جهقت
آوردن سود گزارش شده به سطح سود مورد نظر تعریف شده است .یکی از اهداف دسقتکاری سقود ،هموارسقازی
سود میباشد .لذا هموارسازی سود را میتوان بخشقی از مقدیریت سقود دانسقت .فرضققیه هموارسققازی سققود
پیشنهاد می کند که سود برای کاهش نوسقانهقای آن حول سطتی که برای شرکت نرمال به نظر میرسقد ،بقه
طور آگاهانه دستکاری میشود (رونن و سیمچا )9139 ،و مقدیران در متدوده اصول پذیرفته شده حسابداری از
روشهایی استفاده می کنند که واریان سود گزارش شده را کاهش دهنقد (سوک و میلر .)8118 ،وجود این نوع
دستکاری نیازمند آن است که شرکت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر الزم را برای منظم کردن جریانهقا
در هنگام نیاز تامین کند .متققان هموارسازی سود از این باور تبعیت میکنند که انتصار بازار بقا جریقان ثابقت
سود گمراه می شوند .این باور براساس مشاهدات علی و روش تخمین ریسک است .تغییرات سقود معیقاری بقرای
ریسک است .بنابراین ،اگر برای کل سود ،تغییرات را کاهش دهیم ،تصور بازار نسبت به ریسک تغییر خواهد یافت
(اعتمادی و جوادی .) 9833 ،پیرو مدیریت سود ،هموارسازی سود نیز از دو طریق هموارسازی واقعقی و تصقنعی
سود انجام می گیرد.
هموارسازی واقعی ،نوعی از هموارسازی سود است که مدیریت با تغییر زمانبندی برخی از رویدادها و وققایع
اقتصادی را کنترل می کند .این نوع هموارسازی سود معموالً از طریق سه عامل شامل (افقزایش تولیقد و کقاهش
هزینههای ثابت سربار ،کاهش هزینههای اختیاری نظیر تبلیغات و تسریع در زمان بندی فروش از طریق اعطقای
تخفیفات بیشتر با شرایط اعتباری آسانتر) انجام شده و بر جریان وجه نقد ورودی و خروجقی شقرکت تاثیرگقذار
است .از آنجایی که کنترل رویدادهای اقتصادی مستقیماً بر سودهای آتی موثر واقع می شود ،هموارسازی از ایقن
نوع را هموارسازی واقعی می نامند .هموارسازی تصقنعی نقوعی از هموارسقازی اسقت کقه ناشقی از یقک رویقداد
اقتصادی نمی باشد بلکه از اقدام هایی است که اصطالحاً به آن دستکاری اختیارات حسابداری میگویند .این نوع
از هموارسازی تاثیری بر جریان وجه نقد ندارد؛ به عبارت دیگر هموارسازی تصنعی صرفاً موجب جابجایی هزینه-
ها و درآمدها بین دورههای مالی میشود (ایکل.)9139 ،
 -3-2خوش بينی مدیران و هموارسازی سود
تتقیقات نشان میدهد که مدیران شرکتها جهت حفع موقعیت شغلی انگیزه دارند تا عملکرد خود را با بقه
تاخیر انداختن اخبار بد ،بیش از واقع نشان دهند به امید آنکه عملکرد ضعیف آنها با عملکردهای بهتقر در آینقده
پوشیده شود (فوالد وهمکاران .) 9819 ،مهم ترین پدیده ای که در زمینه خود فریبقی در بقین مقدیران اجرائقی
بتث میشود ،خوش بینی مدیران می باشد .شواهد زیادی وجود دارد که نشقان مقیدهقد اشقخاص بقه دانقش و
توانایی هایشان بیش تر از آن چیزی که هست اعتماد دارند ،معموال پیش بینی افراد از احتمال وقوع پدیدههقا یقا
خیلی افراطی یا خیلی تفریطی است و همچنین زمانی که قابلیت پیش بینی کم است یا شواهد و مدارک مقبهم
هستند ،مدیران و متخصصان بیشتر از افراد عادی در معرض خوش بینی قرار میگیرند ،به طوری که خوش بینی
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باعث می گردد که مدیران به دنبال راههایی باشند که پیامدهای تصمیم گیریهای خود را توجیه کننقد و بقه ایقن
ترتیب بتوانند احترام دیگران را به خودشان جلب کنند (مالمندیر و همکاران .)8199 ،در ایقن راسقتا ایقنسقوال
مطرحمیشود که آیا مدیران خوشبین در مواقعی که نمیتوانند به پیشبینیهای خوشبینانه خقود دسقت یابنقد
چه اقداماتی انجام می دهد؟ آیا هموارسازی سود یکی از این اقدامات میباشد؟
 -4-2پيشينه تجربی پژوهش
اغلب پژوهش های مرتبط با موضقوع ایقن مقالقه بقه بررسقی مقواردی همچقون دالیقل تمایقل مقدیران بقه
هموارسازی سود ،تشخیص تجربی هموارسازی سود و تبیین عواملی که منجر تفاوت سطوح هموارسازی سود در
بین شرکت ها می شود ،پرداخته اند.
باومن ( ) 8192طی پژوهشی با عنوان بیش اعتمادی و هموارسازی سود نشان دادنقد مقدیران خقوش بقین،
بیش از مدیران منطقی و عقالیی اقدام به هموارسازی سود نموده و در نتیجه قدر مطلق اخقتالف سقود واقعقی و
پیش بینی شده آنها پایین تر می باشد.
هریبار و یانگ ( ،) 8198در پژوهشی تتت عنوان اعتماد بیش از حقد مقدیر عامقل و پقیش بینقی مقدیریت،
دریافتند به احتمال زیاد مدیران خوشبین ،پیش بینی درآمدهای بیش از حد خوش بینانهای دارنقد و همچنقین
این مدیران خطای بیشتری را در پیش بینی سود نیز دارند.
احمد و دوئلمن ( ،) 8198در پژوهشی با عنوان اعتماد بیش از حقد مقدیریتی و متافظقهکقاری حسقابداری،
پیشبینی کردند که مدیران با اعتماد به نف زیاد ،تمایل دارند شناسایی سقود را تسقریع بخشقیده و شناسقایی
زیان را به تأخیر بیاندازند؛ چنین مدیرانی ،عموماً از متافظقهکقاری حسقابداری کمتقر اسقتفاده مقیکننقد .آنهقا
دریافتند که بین مدیرعامل دارای اعتماد بیش از حد و متافظهکاری حسابداری ،رابطه منفی وجود دارد.
جی و همکاران ( ) 8199ویژگی های شخصی مدیر عامل (برای مثال سقن و تتصقیالت) را بقا هموارسقازی
درآمدها مورد بررسی قرار دادند .آنها نشان دادند خوش بینی مدیریتی ،که در آن خوش بینی بقه عنقوان تمایقل
روبه باال در باورهای راجع به وقایع آینده تعریف می شود ،بر گستره وسیعی از تصمیمات جمعقی و فقردی افقراد
تصمیم گیرنده اثر می گذارد.
پورحیدری و افالطونی ( )9836در پژهشی به بررسی انگیزههای هموارسازی سود در شقرکتهقای پذیرفتقه
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت اند .نتایج این مطالعه نشان می دهد که هموارسازی سود با اسقتفاده از
اقالم اختیاری توسط مدیران شرکتهای ایرانی صورت میگیرد و مالیقات بقر درآمقد و انتقراف در فعالیقتهقای
عملیاتی مترکهای اصلی برای هموار نمودن سود با استفاده از اققالم تعهقدی اختیقاری مقیباشقند .بقر خقالف
یافتههای متققین غربی اندازه شرکت ،نسبت بدهی به کل داراییها (قرار دادهای بدهی) و نوسان پذیری سود به
عنوان مترکهای هموارسازی سود از اهمیت چندانی برخوردار نمیباشند.
هاشمی و صمدی ( ) 9833تأثیر هموارسازی سود بر متتوای اطالعاتی آن را بررسقی کردنقد .سقؤال مطقرح
شده در این تتقیق این است که آیا هموارسازی سود ،سود را تتریف می کنقد و یقا منجقر بقه بهبقود متتقوای
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اطالعاتی آن؛ جهت پیش بینی سود ،جریان های نقدی عملیاتی و اقالم تعهدی آتی می شود؟ نتایج نشان مقی-
دهد که هموارسازی سود ،توانایی سود در پیش بینی سود و جریانهای نقدی عملیاتی آتی را افزایش مقیدهقد.
در حالیکه توانایی مذکور در پیش بینی اقالم تعهدی از طریق هموارسازی سود افزایش نمی یابد.
کردستانی و لطفی ( )9811به بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی مقدیریت از سقود سقال آتقی شقرکت و
اقالم تعهدی سال جاری پرداختند .آنها معتقدند که؛ به دلیقل عقدم اطمینقان در متقیط عملیقاتی ،برآوردهقای
مدیران از چشم انداز تجاری شرکت کامل نیست .با توجه به اینکه برآوردهای ناقص مقدیران هقم فرآینقد ایجقاد
اقالم تعهدی و هم فرآیند پیش بینی سود را تتت تأثیر قرار می دهد ،فقرض کردنقد هنگقامی کقه سقطح اققالم
تعهدی نسبتاً باال  /پایین است ،پقیش بینقی مقدیریت از سقود دربردارنقده خوشقبینی /بقدبینی بیشقتری اسقت.
یافته های حاصل از تتقیق آنها نشان دهندهی ارتباط مثبت بین اقالم تعهدی و خطای پقیش بینقی مقدیریت از
سود است .همچنین نتایج حاصل از تتقیق نشان می دهد ایقن ارتبقاط مثبقت در شقرکتهایی کقه دارای نوسقان
بیشتری در جریانهای نقدی عملیاتی هستند ،بیشتر است.
علینژاد و صبتی( ،)9818در پژوهشی تتت عنوان تأثیر بیشاعتمادی بر خطای مدیریت در پیشبینی سود
شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران را مورد آزمون قرار دادند .نتایج پقژوهش نشقان داد کقه بقیشاعتمقادی
مدیران بر خطای پیشبینی سود مدیریت تأثیر دارد.
فروغی و نخبهفالح ( ،)9818تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر متافظهکاری شقرطی و متافظقهکقاری
غیرشرطی را مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که اثر اطمینان بیش از حقد مقدیریتی بقر متافظقهکقاری
شرطی و غیرشرطی ،منفی و معنی دار است .به عبارتی ،وجود ویژگی اطمینقان بقیش از حقد در مقدیران ،سقبب
کاهش متافظهکاری در فرآیند گزارشگری مالی میشود.
 -3روششناسی پژوهش
هدف اصلی این تتقیق بررسی ارتباط بین خوش بینی مدیریت و هموارسازی سود میباشد ،بنابراین پژوهش
حاضر از لتاظ هدف جزء تتقیقات کاربردی بوده و از لتاظ روش شناسی از نوع تتقیقات همبستگی علی پق
از وقوع میباشد .همچنین این تتقیق به لتاظ ارتباط با متیط پیرامونی از نوع تتقیقات شبه تجربی مقیباشقد.
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران میباشد .برای
انتخاب جامعه آماری بانکهایی که طی سالهای  9839تا  ،9818در بورس یقا فرابقورس پذیرفتقه شقده بقوده و
اطالعات مالی آنها در دسترس می باشد به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است.
پ از غربالگری جامعه تتقیق و اعمال متدودیت های فوق تعداد  56سال-بانک به عنقوان نمونقه انتخقاب
گردیده است .قلمرو زمانی پژوهش شامل پنج دوره مالی ( )9818 -9831مقی باشقد .همچنقین بقرای متاسقبه
متغیرهای هموارسازی سود از طریق اقالم تعهدی و شاخص ایکل از اطالعات سالهای ( t-1و  )t-2نیقز اسقتفاده
شده است .در گردآوری داده ها از نرم افزار ره آورد نوین و اطالعات منتشر شده بانک ها در شبکه کدال اسقتفاده
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شده است .تتلیل داده ها و آزمون فرضیهها نیز پ
نسخه  9انجام شده است.

از گردآوری دادههای مورد نیاز از طریقق نقرم افقزار ایویقوز

 -4فرضيه های پژوهش
در این تتقیق با توجه به مبانینظری پژوهش دو فرضیه به شرح زیر مورد آزمون قرار می گیرد:
 )9بین خوش بینی مدیریت و هموارسازی سود از طریق کل اقالم تعهدی ارتباط وجود دارد؛
 )8بین خوشبینی مدیریت و هموارسازی سود طبق مدل ایکل ارتباط وجود دارد.
 -5مدل پایه و نحوه اندازهگيری متغيرهای پژوهش
در این پژوهش بر اساس تتقیق باومن ( )8192برای بررسی ارتباط بین خوش بینی مدیریت و هموارسازی سود،
از مدل رگرسیونی خطی زیر استفاده می شود.
رابطه )9

ESi ,t    1 (MOi ,t )  2 (SIZEi ,t )  3 (M / Bi ,t )  4 ( LEVi ,t )  5 ( i ,t )  6 ( Agei ,t )   i ,t

در رابطه )9؛  ES i ,tهموارسازی سود (در فرضیه اول از طریق اقالم تعهدی و در فرضقیه دوم از طریقق شقاخص
ایکل)؛  MOi ,tخوش بینی مدیریت؛  SIZEi ,tانقدازه شقرکت؛  M / Bi ,tنسقبت ارزش بقازار بقه ارزش دفتقری
 LEVi ,tاهرم مالی؛   i,tریسک سیستماتیک؛ و  Agei ,tعمر بانک می باشند.
 -1-5نحوه اندازهگيری متغيرهای پژوهش
الف) متغير وابسته (هموارسازی سود)
در این پژوهش هموارسازی سود بر پایه تغییرات دادههای حسابداری و از طریق دو رویکرد به شرح زیر متاسقبه
می شود.
 .9هموارسازی سود از طریق کل اقالم تعهدی :در این رویکرد هموارسقازی سقود از طریقق نسقبت انتقراف
استاندارد سه ساله (سال tتا سال  )t-2جریان نقد عملیاتی بانکها به انتراف استاندارد سه ساله (سال tتا سقال t-
 )2سود (زیان) خالص متاسبه می شود .هر چه حاصل این نسبت بزرگتر باشد بدین معنی است که هموارسازی
سود بیشتری صورت گرفته است .اساس این رویکرد بر برابری انترافات سود خالص و جریان نققد عملیقاتی مقی
باشد .در صورتی که سود خالص با دستکاری در اقالم تعهدی نوسان کمتری به نسبت جریان های نقد عملیقاتی
داشته باشد نشان دهنده هموارسازی در سود توسط مدیریت می باشد.
 .8هموارسازی سود از طریق مدل ایکل :طبق این مدل بانک هایی به عنوان بانک هقای هموارسقاز شقناخته
میشود که ضریب پراکندگی تغییرات یک دوره سود خالص بر ضریب پراکندگی تغییرات یک دوره فروش کوچکتر
باشد.
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i
S

رابطه )8

CV
CV

IAi ,t 

در رابطه ( CVi )8ضریب تغییرات سود و  CVSضریب تغییرات فروش میباشد.
نتوه تفکیک شرکت های هموارسازو غیر هموارساز بدین شکل است که اگر  IAکوچکتر از یک باشد هموارسازی
سود انجام گرفته و بانک مورد نظر هموارساز شناخته می شود ،و در غیراینصورت غیرهموارساز شقناخته خواهقد
شد .اساس این مدل بر این است که هموارسازی سود زمانی اتفاق می افتد که ضریب تغییقرات سقود بقه نسقبت
فروش پایین تر باشد.
ب) متغير مستقل (خوش بينی مدیریت)
برای متاسبه خوشبینی مدیریت از تفاوت سود (زیان) پیشبینی شده و سود و (زیان) واقعی بر قدر مطلقق
سود و (زیان) پیش بینی شده بانک ها استفاده شده است (هوانگ و همکقاران .)8191،ایقن مقدل خقوش بینقی
مدیریت را از دیدگاه پیش بینی مدیریت اندازه گیری می کند .بدین شکل که اگر مدیریت بانک سود را فراتقر از
سود واقعی پیش بینی کند ،مدیری خوش بین یا بیشاعتماد دارد.
ج) متغيرهای كنترلی
در این پژوهش مطابق تتقیق باومن ( ) 8192از پنج متغیر کنترلی به شرح زیر که تاثیر خوش بینی مقدیریت را
بر هموارسازی سود کنترل می کنند استفاده می شود.
 )9اندازه شرکت :از طریق لگاریتم مجموع داراییهای بانک ها متاسبه می شود.
 )8نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام :از طریق نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری در پایان دوره مالی
متاسبه می شود.
 )8اهرم مالی :از طریق نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها در پایان دوره مالی متاسبه می شود.
 )2ریسک سیستماتیک :ضریب بتا عددی برای مقایسه شدت همسویی تغییرات بازده شرکت مقورد نظقر بقا
بازده شاخص کل بازار می باشدکه از طریق رابطه زیر متاسبه می شود.
)COV ( Zp, Zm

رابطه )8
در رابطه( COV (Zp, Zm) ،)8کوواریان

 m2

بازده بازار و بازده بانک و   m2واریان

 )6عمر بانک :عمر بانک از حاصل تفریق سال مورد بررسی و سال تاسی
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بازده بازار میباشند.
متاسبه می شود.
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 -6یافتههای پژوهش
نتایج تتلیل توصیفی در جدول ( )9درج شده است .مجموع مشاهدات در این پژوهش برابر با  56سال-بانک
طی سال های  9831الی  9818می باشد .نتایج تتلیل توصیفی متغیرهای پژوهش نشقان مقی دهقد میقانگین
هموارسازی سود از طریق کل اقالم تعهدی در بانک های نمونه برابر با  98/359می باشد .هر چقدر مقدار نسبت
ذکر شده بیشتر باشد نشان دهنده هموارسازی بیشتر سود میباشد .میانه این متغیر نیز برابقر بقا  1/216بقوده و
نشان میدهد  61درصد مشاهدات پژوهش هموارسازی بیشتر از  1/216دارند .متوسقط معیقار بقیش اعتمقادی
مدیران بانک ها نیز منفی بوده و برابر با  -1/198می باشد که ایقن موضقوع نشقان مقی دهقد مقدیران بانکهقای
پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران به طور متوسط سود پیش بینی شده پایین تری به نسبت سقود واقعقی
گزارش نموده اند .حداقل و حداکثر مقدار بیش اعتمادی مدیران بانکها نیز به ترتیب برابقر بقا  -9/183و 1/156
می باشد .متوسط نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری نیز برای بانک های مورد مطالعه برابر با  9/596می باشد که
نشان میدهد ارزش بازار بانکهای قرار گرفته در نمونه حدوداً  9/5برابر ارزشدفتری آنها میباشد .نتایج تتلیقل
توصیفی همچنین نشان می دهد بانک های قرار گرفته در نمونه به طقور متوسقط از  11درصقد اهقرم مقالی در
ترکیب تامین مالی خود بهره گیری می کنند .کمترین مقدار و بیشترین مقدار اهرم مالی نیز به ترتیقب برابقر بقا
 1/695و  1/191می باشد .متوسط ریسک سیستماتیک (بتا) بانکهای قرار گرفته در نمونه نیز برابر با  1/518می
باشد که نشان می دهد بازده بانکهای قرار گرفته در نمونه به طور مالیم همسو با بقازده کقل بقورس و فرابقورس
اوراق بهادار تهران است .ضریب بتای معادل یک ،بزرگتر از یک و کوچکتر از یک ،بقه ترتیقب نشقان دهنقده هقم
شدت بودن ،شدیدتر بودن و مالیم تر بودن بازده سهام شرکت (بانقک) مقورد نظقر ،بقا بقازده شقاخص کقل بقازار
میباشند .ضریب بتای صفر نیز نشان دهنده بیتفاوتی و استقالل تغییرات بازده شرکت مورد نظر ،نسبت به بقازده
شاخص کل بازار می باشد .در نهایت عالمت مثبت ضریب بتا ،هم سو بودن و عالمت منفی این ضریب ،غیرهمسقو
بودن تغییرات بازده شرکت مورد نظر با تغییرات بازده شاخص کل را نشان می دهد .متوسط عمر بانک های ققرار
گرفته در نمونه نیز برابر با  96/559سال می باشد و میانه عمر بانکها نیز  91سال است .این بدین معنی است که
 61درصد بانک های قرار گرفته در نمونه سنی باالتر از  91سال دارند .کمترین سن بانک قرار گرفته در نمونه 8
سال و بیشترین سن  58سال است .نتایج تتلیل فراوانی متغیرکیفی هموارسازی سود ایکل نیز نشقان مقیدهقد
تعداد  82سال-بانک توسط شاخص ایکل هموارساز شناسایی شده اند که  68/8درصد از کل مشاهدات می باشد.
 -1-6مانایی متغيرهای كمی پژوهش
به جهت بررسی مانایی متغیرهای پژوهش از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته استفاده شده و نتقایج در جقدول ()8
درج شده است.
با توجه به نتایج ارائه شده در جدول ( )8متغیرهای کمی پژوهش در سطح اطمینقان  16درصقد از مانقایی الزم
برخوردار می باشند
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جدول  -1نتایج تحليل توصيفی داده های پژوهش
نام متغير

عالمت

ميانگين

ميانه

انحراف معيار

حداقل

حداكثر

هموارسازی از طریق کل اقالم تعهدی

TAS

98/359

1/216

98/569

1/853

69/953

خوش بینی مدیریت

MO

-1/198

-1/188

1/616

-9/183

1/156

اندازه بانک

SIZE

93/388

93/968

9/812

95/168

89/119

ارزش بازار به ارزش دفتری

M/B

9/596

9/819

1/115

1/691

5/118

اهرم مالی

LEV

1/111

1/182

1/198

1/696

1/151

ضریب بتا

B

1/518

1/651

1/522

-9/189

8/295

عمر بانک

Age

هموارسازی سود مدل ایکل

IA

8
82

58
68/8

89

29/9

96/559
بانک هموارساز

91

95/812
فراوانی-درصد

بانک های غیرهموارساز فراوانی -درصد

جدول  -2نتایج آزمون مانایی متغيرهای كمی پژوهش
آزمون مانایی

نام متغير

عالمت

هموارسازی از طریق کل اقالم تعهدی

TAS

-3/662

خوش بینی مدیریت

MO

-1/228

اندازه بانک

SIZE

-3/181

1/111

ارزش بازار به ارزش دفتری

MB

-9/969

1/111

اهرم مالی

LEV

-3/686

1/111

ضریب بتا

B

-8/331

1/112

عمر بانک

Age

-1/211

1/111

آماره آزمون

Prob.

1/111
1/111

 -2-6آزمون فرضيه های پژوهش
برای آزمون فرضیههای تتقیق طبق مدل رگرسیونی (رابطه  )9از رگرسیون حداقل مربعقات معمقولی بقرای
فرضیه اول و از رگرسیون لوجیت باینری برای فرضیه دوم بهرهگیری شده است .در این پژوهش به دلیل عقدم در
دسترس بودن بانک های نمونه در طول دوره پژوهش به شکل کامل امکان تشکیل داده های تابلویی (پانل دیتا)
میسر نبوده و آزمون های مربوط به تتلیل انتخاب مدل (شامل آزمون های  Fلیمر و  Hهاسمن) انجام نگردیقده
است .چون در بین مشاهدات برای مثال یک بانک از سال  9819به جمع نمونه اضافه شده و بانک دیگر از سال
های متفاوت وارد نمونه پژوهش شده اند ،فلذا امکان تشکیل داده های تابلویی میسر نمی باشد.
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الف) آزمون فرضيه اول
فرضیه اول بیان میدارد :بین خوش بینی مدیریت و هموارسازی سود از طریق کل اققالم تعهقدی ارتبقاط وجقود
دارد .برای آزمون فرضیه فوق مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است.
Log  TASi ,t  1 (MOi ,t )  2 (SIZEi ,t )  3 (MBi ,t )  4 ( LEVi ,t )  5 (i ,t )  6 ( Agei ,t )  Ci ,t

جدول  -3نتایج آزمون فرضيه اول پژوهش
نام متغير

نماد متغير

ضریب

آماره t

Prob.

آزمون همخطی

خوش بینی مدیریت

(β 9 )MO

1/811

8/252

1/195

9/258

اندازه بانک

(β 8 )SIZE

1/939

8/595

1/111

8/951

ارزش بازار به ارزش دفتری

(β 8 )MB

1/182

1/296

1/591

8/183

اهرم مالی

(β 2 )LEV

1/161

1/363

1/819

8/811

ضریب بتا

(β 6 ) β

1/182

1/895

1/919

9/825

عمر بانک

(β 5 )Age

1/113

8/198

1/123

9/931

مقدار ثابت

C

-1/688

-1/261

1/529

-

سطح معنی داری ()Prob.

8/982
()1/111

آماره F

آماره دوربین واتسون

8/918

آزمون خود همبستگی سریالی (آزمون )Breusch-Godfrey
سطح معنی داری ()Prob.

1/688
()1/615

آزمون ناهمسانی واریان (آزمون )White
سطح معنی داری ()Prob.

1/819
()1/118

ضریب تعیین ()R2
ضریب تعیین تعدیل شده ()AdjR2

1/826
()1/819

نتایج آزمون نشان می دهد ،سطح معنی داری آماره آزمون وایت برابقر بقا ( )1/118بقوده و بیشقتر از سقطح
خطای مورد پذیرش می باشد بنابراین ناهمسانی واریان در مدل رگرسیونی وجود ندارد .همچنین بقا توجقه بقه
باال بودن سطح معنی داری آماره آزمون براش گادفری از سطح خطای مورد پذیرش ( 6درصد) ،نتایج نشقان مقی
دهد خود همبستگی سریالی در مدل رگرسیونی وجود ندارد .آماره دوربین واتسون نیز در دامنه قابل قبول (9/6
و  ) 8/6قرار دارد ،که نشان می دهد همبستگی بین اجزای خطای مدل وجود ندارد .نتایج آزمقون همخطقی نیقز
نشان می دهد بین متغیر های وارد شده در مدل همخطی وجود ندارد .سطح معنیداری آماره  )1/111( Fکمتر
از سطح خطای مورد پذیرش ( 6درصد) بوده و کل مدل رگرسیونی معنیدار است .با توجه به پایین بودن سقطح
911
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احتمال ( )Prob.آماره  tاز سطح خطای مورد پذیرش برای ضریب  9نتایج آزمون نشان می دهقد ،بقین خقوش-
بینی مدیریت و هموارسازی سود از طریق کل اقالم تعهدی ارتباط مثبت و معناداری وجقود دارد .بنقابراین ،مقی
توان نتیجه گرفت مدیران خوشبین تر به نسبت سایر مدیران تمایل بیشتری جهت گزارش سودهای هموار شقده
دارند .همچنین نتایج تتقیق نشان می دهد از متغیرهای کنترلی وارد شده در رگرسیون ،اندازه و عمر بانکها نیز
با هموارسازی سود رابطه مثبت و معناداری دارند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت بانکهای بزرگ و ققدیمی تمایقل
بیشتری به نسبت سایر بانکها جهت هموارسازی سود نشان می دهند .بین سایر متغیرهای کنترلی و هموارسقازی
سود از طریق کل اقالم تعهدی نیز رابطه آماری معناداری مشاهده نگردید .ضریب تعیین و ضریب تعیین تعقدیل
شده نیز نشان میدهد که متغیرهای وارد شده در مدل  82/6درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکنند.
ب) آزمون فرضيه دوم
فرضیه دوم بیان میدارد :بین خوش بینی مدیریت و هموارسازی سود طبق مدل ایکل ارتباط وجود دارد.
برای آزمون فرضیه فوق مدل خطی به شرح زیر استفاده و نتایج در جدول ( )2ارائه شده است.
.

IAi ,t  1 ( MOi ,t )   2 ( SIZEi ,t )  3 ( MBi ,t )   4 ( LEVi ,t )  5 ( i ,t )  6 ( Agei ,t )  Ci ,t

نتایج آزمون نشان می دهد ،سطح معنی داری آماره  )1/111( LRکمتر از سطح خطقای مقورد پقذیرش (6
درصد) بوده و کل مدل رگرسیونی معنیدار است .با توجه به باال بودن سطح معنقی داری در نتقایج آزمقونهقای
نیکویی برازش (آزمونهای  HLو اندروز) نتایج نشان می دهد الگوی رگرسیونی مزبور از برازش مطلوبی برخوردار
است .نتایج آزمون ضرایب مدل رگرسیونی با توجه به پایین بودن سطح احتمال ( )Prob.آماره  Zاز سطح خطای
مورد پذیرش ( 6درصد) برای ضریب  ،9نشان می دهد بین خوشبینی مدیریت و هموارسازی سود طبقق مقدل
ایکل رابطه مثبت و به لتاظ آماری معناداری وجود دارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت مقدیران خقوشبقین تقر
تمایل بیشتری به گزارش سودهای هموار شده طبق مدل ایکل دارند .همچنین نتایج تتقیق نشقان مقیدهقد از
متغیرهای کنترلی وارد شده در رگرسیون ،اندازه بانک و عمر بانک ها نیقز بقا هموارسقازی سقود رابطقه مثبقت و
معناداری دارند .بنابراین میتوان نتیجه گرفت بانکهای با عمر زیاد و همچنین بزرگ تمایل بیشتری بقه نسقبت
سایر بانکها جهت هموارسازی سود نشان می دهند .همچنین بین نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بانقک هقا و
هموارسازی سود طبق مدل ایکل رابطه منفی و معناداری مشاهده می شود .بین سقایر متغیرهقای کنترلقی وارد
شده و متغیر هموارسازی سود طبق مدل ایکل نیز رابطه آماری معناداری مشاهده نگردید .ضقریب تعیقین مقک
فادن نیز نشان می دهد که متغیرهای وارد شده در رگرسیون توانستهاند  82/3درصد از تغییرات متغیر وابسقته را
توضیح دهند.
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جدول  -4نتایج آزمون فرضيه دوم پژوهش
نام متغير

نماد متغير

ضریب

آماره Z

Prob.

خوش بینی مدیریت

(β 9 )MO

2/192

8/185

1/118

اندازه بانک

(β 8 )SIZE

9/689

8/312

1/116

ارزش بازار به ارزش دفتری

(β 8 )MB

-9/695

-8/981

1/182

اهرم مالی

(β 2 )LEV

99/312

9/898

1/818

ضریب بتا

(β 6 )β

1/865

1/282

1/552

عمر بانک

(β 5 )Age

1/192

8/283

1/183

مقدار ثابت

C

-99/118

-9/115

1/125

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

89/899
()1/111

آماره HL
سطح معنی داری ()Prob.

98/119
()1/923

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

92/889
()1/992

ضریب تعیین مک فادن

McFadden R-SQ

1/823

 -7بحث و نتيجه گيری
سرمایهگذاران به طور عام به رقم سود توجه ویژهای دارند .آنها سودهای بدون نوسقان و یقا کقم نوسقان را بقا
کیفیت تر تلقی می کنند به عبارت بهتر ،آنها در بانکهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که روند سود آنها دارای
ثبات بیشتری است .بنابراین سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مقالی ،دارای
اعتبار ویژهای است و اغلب تتلیل گران مالی سود را به عنوان یک عامل اساسی در بررسی ها و قضاوت های خود
مدنظر قرار می دهند .مدیران انگیزه قوی دارند که سود را مدیریت کنند .مدیران واحدهای تجاری سعی می کنند
در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش شود .و این مسقئله خقوش
بینی آنها نسبت به دیدگاه سرمایه گذاران نسبت به سود گزارش شده است چرا که؛ بنظر مدیران ،سرمایه گذاران
و سهامداران به سود کم نوسان نسبت به سود پر نوسان دیدگاه بهتری دارند لذا می توان گفت این خقوش بینقی
مدی ران می تواند در جهت ابعاد مثبت هموارسازی سود باشد .نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشقان مقی دهقد
مدیران خوشبین تر تمایل بیشتری به هموارسازی سود دارند.
مدیران جهت رسیدن به ثبات سودآوری در طی دوره های مالی به درآمد پیش بینی شده و همچنین درآمد
واقعی توجه خاصی دارن د و زمانیکه از تتقق درآمد واقعی و یا انتظار برآورده شده در درآمقد پقیش بینقی شقده
اطمینان بدست می آروند به هموارسازی سود اقدام می نمایند تا با ثبات سودآوری در طی دوره های مقالی هقم
عملکرد مطلوب خود را نشان دهند و هم به سرمایه گذاران و سهامداران با توجه به ثبقات سقود ،اطقالع رسقانی
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نمایند تا نظر آنها را نسبت به مدیریت و عملکرد آن جلب نمایند بنابراین می توان یکی از سیاست های مقدیران
بانکها در زمینه هموارسازی را به درآمدهای پیش بینی شده و تتقق یافته مرتبط نمود که این ارتباط را بایستی
از ابعاد مثبت هموارسازی سود تلقی نمود  .چرا که با لتاظ نمودن موارد فوق می توان گفت خوشقبینی مقدیران
باعث وفق دادن مدیران به ارائه اطالعات غیرواقعی و در بعضی موارد به دستکاری یا مدیریت سقود منجقر شقود.
مدیریت سود برآیند درجه هایی از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند.
مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطالعات مترمانه درباره عملکرد
آتی بانک استفاده نمایند.
اطالعات ارائه شده توسط بانک و در نتیجه سود ،مبتنی بر رویدادهای گذشته بانک است اما سقرمایهگقذاران،
نیازمند اطالعاتی راجع به آینده بانک میباشند .یکی از دیدگاه های موجود درایقن مقورد ،ارائقه صقرفا اطالعقات
تاریخی و جاری توسط بانک است البته به نتوی که سرمایه گذاران بتوانند خود پیش بینی های مربوط به آینده را
انجام دهند .همچنین ،می توان گفت که مدیریت با در دست داشتن منابع و امکانات به انجام پیشبینیهای قابل
اعتماد بپردازد و با انتشار عمومی این پیش بینیها ،کارایی بازارهای مالی را افزایش دهد پیش بینقی بقه سقرمایه
گذاران کمک میکند تا فرایند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیمهای خود را کاهش دهند .آنهقا
عالقه دارند ،منافع آینده سرمایه گذاری خود را برآورد نمایند تا بتوانند درباره دریافت سود نقدی آینده و نیز ارزش
سهام خود داوری کنند ولی این پیش بینی ها بایستی واقع نگرانه و براساس وضعیت بازار و رقباء پیش بینی شود
چرا که ارائه اطالعات و پیش بینی های غیرواقعی می تواند ضرر و زیان به سهامداران و در نتیجه زیان هنگفتی به
بانک وارد نماید.
همچنین ،نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که اندازه بانک و عمر بانکها نیز با هموارسازی سود رابطه مثبقت
و معناداری وجود دارد لذا هموارسازی سود نسبت به اندازه بانک و عمر بانکها نیز واکنش نشقان داده اسقت و بقا
افزایش عمر بانکها و همچنین داراییهای بانک ،هموارسازی سود نیز بیشتر شده است از این رو ،مقی تقوان گفقت
که بانکهای با عمر بیشتر نیز نسبت به ابعاد مثبت هموارسازی سود معتقدند و مدیران این بانکها نیقز نسقبت بقه
سودهای پر نوسان دیدگاه مثبتی ندارند به طور کلی نتیجه این فرضیه نشان دهنده جلوه مثبت هموارسازی سود
می باشد و از حبابی نمودن اطالعات و یا غیر واقعی بودن اطالعات چشم پوشی نمودهاند از این رو ،خوش بینقی
مدیران منجر به افزایش کل اقالم تعهدی و در نهایت با سازی سود مرتبط است.
در پژوهش حاضر مشاهده گردید که بین خوشبینی مدیریت و هموارسازی سود از طریق کل اقالم تعهدی و
هموارسازی سود مدل ایکل ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد بنابراین نتیجه فرضیه فوق با نتایج پژوهشهای
کردستانی و لطفی ( ،)9811جو ( ،)9119سقانکار و سقامبرامانیام ( ،)8119کرسقچین هیتقر و ملومقد (،)8118
هوانگ و همکاران ( ،)8191سان ( ،)8199جی و همکقاران ( ،)8199وی و بالجیقت ( )8198و بقاومن ()8192
همسو بوده و با نتایج پژوهشهای حقیقت و رایگان ( ،)9839هاشمی و صمدی ( )9833و عبدی ( )9818همسو
نمی باشد.
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش می توان پیشنهاد های زیر را ارائه نمود:
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الف) به کلیه سرمایه گذاران پیشنهاد می شود هنگام تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری در سهام بانک هقا
یا فروش سهام به تاثیر مثبت خوش بینقی مقدیریت بقر هموارسقازی سقود از طریقق کقل اققالم تعهقدی و
هموارسازی سود طبق مدل ایکل توجه نمایند .هر چند هموارسازی سود جنبه های مثبت و منفی دارد ولی
برای کسب بازدهی می تواند تاثیرات با اهمیتی داشته باشد.
ب) به کلیه سرمایه گذاران پیشنهاد می شود هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری به نقش مهقم انقدازه و عمقر
بانک ها توجه نموده و در تصمیم های خود لتاظ فرمایند .در نظر گرفتن این نکته مهم که بانک های بزرگ
تر و قدیمی تر سودهای هموار شده تری گزارش می کنند برای کلیه سرمایه گذاران مهم می باشد.
ج) در نهایت همچنین پیشنهاد می شود سرمایه گذاران به نقش منفی نسبت ارزش بقازار بقه ارزش دفتقری بقر
شاخص هموارسازی سود ایکل توجه نمایند .بدین معنی که شرکت های با ارزش بازار باال بقه ارزش دفتقری
سودهای غیر هموار شده ارائه می کنند.
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