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بررسی ارتباط بین اندازه شرکت و عدم تقارن اطالعاتی با هموارسازی سود در 

 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 

 3،مرضیه السمی ایمن2ن غالمی، روح االمی1محمدرضا پورعلی
 

در این تحقیق مسأله اصلی بررسی رابطه میان اندازه شرکت و عدم تقارن اطالعاتی با هموارسازی  -چکیده

حجهم  « سیسهتماتیک »گیهری   های لحاظ شده بهه روش نمونهه   با توجه به تعاریف و محدودیتباشد. سود می

 5شده در بورس اوراق بهادار تههران، بهرای یهک دوره    شرکت از بین شرکت های پذیرفته  87نمونه بالغ بر 

دوره مالی در مجموع برای انجام آزمون های  435گردید یا به عبارتی  1391-1387های ساله مربوط به سال

این تحقیق از نظر هدف کاربردی است که داده های آن بهه روش کتابخانهه ای    آماری جمع آوری گردید.

محاسبه و طبقه بنهدی گردیهده و بها نهرم افزارههای        EXCELتفاده از نرم افزار استخراج گردیده است. با اس

EVIEWS 6  وStata 11       از طریق رگرسهیون چندگانهه خطهی و آزمهون ههایF  وT     مهورد تحلیهل قهرار

دهد که در طی دوره مورد مطالعه، رابطهه معکهوس و معنهاداری    گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می

ه شرکت ها با سودهای هموارشده منتج از همان شرکت ها وجود دارد بطوری که با بزرگتر شدن میان انداز

اندازه شرکت ها، هموارسازی سود در آنهها کاسهته مهی شهود. همچنهین مشهخص گردیهد کهه عهدم تقهارن           

اطالعاتی نیز با سودهای هموارشده دارای رابطه معکوس و معنهاداری بهوده بطهوری کهه بها افهزایش درصهد        

 شکاف قیمتی خرید و فروش سودهای هموار شده کاهش می یابند.

 هموارسازی سود، اندازه شرکت، عدم تقارن اطالعاتی، بورس اوراق بهادار تهران. واژه های کلیدی:

 

  

                                                           

 دکترای حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری،  دانشگاه آزاد اسالمی، چالوس  - 1

 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه عالمه محدث نوری - 2

 ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران کارشناس - 3
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 مقدمه

گیری های اقتصادی و پیچیدگی روز افزون آنها و به دنبال آن شکلگسترش فزاینده فعالیت

-از یک طرف و لزوم توجه به اطالعات دقیق حسابداری و صورت های بزرگموسسات و شرکت

-های مالی از سوی دیگر دانش حسابداری را دستخوش تحوالتی شگرف کرد و سبب ابداع روش

های تحلیلی و مدیریتی نوین در حسابداری گردیده است. تشکیل موسسات بزرگ دو پیامد 

ت تفکیک بین مالکیت و مدیریت و از اساسی با خود به همراه داشته است، از یک سو ضرور

هت گزارشگری بیش از پیش های حسابداری یکسان و یکنواخت جسوی دیگر وجود روش

 شد.احساس می

رایج شدن صورت حساب سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از  1920در اواخر دهه 

ای و دانشگاهیان از حرفه سوی افراد خارج از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست اندرکاران

های جاری، تغییرات نهادی مهمی را در تفکر و نظریه حسابداری بوجود آورد. یکی از روش

تر معطوف به ترازنامه مهمترین این تغییرات تاکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان که پیش

ریت سود به عنوان متولد و مطرح شود. مدی "مدیریت سود"بود، سبب شد تا مقوله ای به نام 

های آگاهانه در محدوده پذیرفته شده حسابداری برای برآوردن سود گزارش فرآیند برداشتن گام

شده به سطح مورد نظر تعریف شده است. اگرچه مدیریت سود در ادبیات حسابداری پیشنهاد شده 

ز طریق است ولی قطعیت نیافته است. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف ا

شود. یکی از اهداف دستکاری سود، هموارسازی سود گزارش شده است، دستکاری انجام می

توان بخشی از مدیریت سود دانست. هموارسازی سود به عنوان بنابراین هموارسازی سود را می

ای سود گزارش شده یا سود مورد های دورهاقدامی آگاهانه و عامدانه برای کاهش تغییرها و نوسان

ای حسابداری در چارچوب اصول پذیرفته شده عمومی های گزینهبینی از طریق استفاده از فنپیش

 (1386)مالنظری وکریمی زند، حسابداری تعریف شده است
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گیری قابلیت سازی هستند، اندازهدر جوامعی چون ایران که در آغاز فرآیند خصوصی

بط با سود گزارشی طور اساسی، مرتها که به گذاری صحیح شرکتسودآوری واقعی و ارزش

های دولتی به کند، زیرا منصفانه نبودن آن منجر به انتقال نادرست سرمایهمی است حیاتی جلوه

شود، بخش خصوصی، اثر بر بازار نوپای سرمایه که از آن به عنوان دارایی اجتماعی یاد می

شود و به ن از این نوع بازار میگذاراشکست شرکت ها در بازارهای جهانی و سلب اعتماد سرمایه

-نمای اقتصادی که نقش مهمی در بازارهای آزاد متقبل است میناکارآمد شدن این شاخص تب

انجامد. بنابراین باید تهدیدات و ابهامات موجود در سود گزارشی را برطرف ساخت و با شفاف 

مساله  (1388ادی و ایمانی،)اعتم گذاری را هموار ساخت.کردن اطالعات موجود، راه های سرمایه

اصلی تحقیق حاضر، این است که آیا رابطه معناداری بین اندازه شرکت و عدم تقارن اطالعاتی با 

 هموارسازی سود وجود دارد؟

 

 مبانی نظری تحقیق
 تعاریفی از هموارسازی سود و انواع آن

سهازی سهود را برپایهه    بعنوان یکی از نخستین محققین این رفتهار، انگیهزه هموار   (1953)1هپ ورث

دارد کهه ایهن عمهل از طریهق     دهد و بیهان مهی  بهبود در رابطه با اعتبار دهندگان و کارکنان قرار می

( 1973)2ههها و نوسههانات تجههاری را کههاهش دهههد. بیههدلمنتوانههد چرخهههاقههدامات روانشناسههانه مههی

کاسهتن از نوسهانات   اقدام آگانهه ای بهرای   "هموارسازی سود را به بهترین شکل تعریف می نماید: 

 ."ای که در زمان کنونی برای شرکت عادی جلوه کنهد ناشی از تغییر در سطح سود خالص به گونه

(، در تحقیق خود هموارسازی را سود عملهی دانسهته اسهت کهه اسهباب      1994) 3اشاری و همکاران

                                                           

1-Hepworth 

2- Beidelman 

3- Ashari et al 
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لی بایهد بهه   ههای مها  کنندگان صورتآورد و استفادهسوء استفاده در گزارشگری مالی را فراهم می

 .این امر واقف باشند

 

 انواع هموارسازی سود

شود که از این نوع از هموارسازی سود، به جریانات نقدی گفته می الف( هموارسازی طبیعی:

آید. نظیر: صنایع آب برق و گاز که قیمت نسبتاً فرآیندهای عملیاتی ذاتاً هموار و واقعی بدست می

 ثابتی دارند.

ایهن نهوع از هموارسهازی     ی یا ساختگی )هموارساازی حساابداری(:  ب( هموارسازی مصنوع

گیرد و در واقع مدیریت برخی از رویدادها و وقهایع اقتصهادی را   سود، توسط مدیریت صورت می

های زودرس یا بهرعکس آن یعنهی بهه تهاخیر     گذارد. نظیر فروشکند یا روی آنها اثر میکنترل می

یگهر، ایهن نهوع هموارسهازی سهود تنهها موجهب جابجهایی         انداختن فروش واحد تجاری. بعبارت د

 شود.های مالی میها و درآمدها بین دورههزینه

ایهن نهوع هموارسهازی سهود، ناشهی از یهک        ج( هموارسازی واقعی )هموارسازی معامالتی(: 

شود که اصطالحاً بهه آن دسهتکاری حسهابداری    اقتصادی نیست، بلکه از اقداماتی ناشی می رویداد

توانهد بهر   یند و تاثیری بر جریانات نقدی واحد تجاری ندارند. هموارسازی واقعهی سهود مهی   گومی

جریانات نقدی شرکت هم بطور مستقیم و هم بطور غیرمستقیم تهاثیر بگهذارد. بهرای تهاثیر مسهتقیم      

توان به افزایش تقاضا برای یک محصول و بهدنبال آن افهزایش فهروش و متقهابال افهزایش سهود       می

توان به انتخاب یک روش از بین دو یا چند روش پذیرفتهه  د اما، برای تاثیر غیرمستقیم میاشاره کر

 ها اشاره کرد.شده حسابداری و طبقه بندی درآمدها و هزینه
 

 اندازه شرکت

های بزرگ در معرض در ارتباط با متغیر اندازه شرکت محققین معتقدند، از آنجایی که شرکت

های کوچکتر ی قرار دارند ممکن است انگیزه کمتری نسبت به شرکتتوجه و نقد و بررسی بیشتر
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های برای هموارسازی سود داشته باشند. به بیان دیگر احتمال کمی وجود دارد که مدیران شرکت

بزرگ بتوانند از طریق گزارش سودهای هموار، ارزش اضافی بدست آورند، زیرا سایر منابع بطور 

 (.1994)اشاری و همکاران، کنندرا به بازار منتقل میمستمر عالیم اطالعاتی مربوط 

اندازه شرکت از جمله عواملی است که اغلب در تحقیقات به آن اشاره شده است. اندازه شرکت 

تواند نمایانگر اهرم شرکت، برتری رقابتی شرکت، توانایی مدیریت، کارایی اطالعات و در می

اشد. مشارکت بین هموارسازی سود و اندازه تواند نمایانگر ریسک کلی شرکت بنهایت می

 (1378شرکت مورد توجه برخی از تحلیل گران حسابداری بوده است.) عالمه حائری،
 

 عدم تقارن اطالعاتی

اطالعات مناسب و مرتبط با موضوع  گیری،یکی از عوامل موثر در تصمیمعدم تقارن اطالعات 

گیرنده درپی شود اثرات منفی برای فرد تصمیمکه اگر به درستی فراهم و پردازش ن تصمیم است.

در خواهد داشت. از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطالعات نیز حائز اهمیت است. 

)انتقال اطالعات به  صورتی که اطالعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود

را نسبت به موضوع واحد سبب می شود. نتایج متفاوتی  صورت نابرابر بین ذینفعان صورت گیرد(،

گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطالعات بنابراین قبل از اینکه خود اطالعات برای تصمیم

زمانی که عدم تقارن اطالعاتی در رابطه با  است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

گذاران در بازارهای زشی که سرمایهارزش ذاتی آن با ار یابد،سهام یک شرکت افزایش می

در نتیجه ارزش واقعی سهام شرکت  شوند متفاوت خواهد بود.سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می

 (.1991)دیاموند و ورچیا، با ارزش مورد انتظار سهامدارن متفاوت خواهد بود

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 1393ماه  و آبان ره، مچهارم و پنجمشماره             های مدیریت و حسابداری       پژوهشماهنامه 

 

 

 

21 

 مروری بر تحقیقات پیشین
 تحقیقات داخلی

 (1384نوروش و همکاران،) های بزرگ در ایران اقدام پژوهشی نشان دادند که شرکت در

 شود. همچنینبه مدیریت سود کرده اند و انگیزه اعمال این مدیریت نیز با افزایش بدهی بیشتر می

 های بزرگ از اقالم تعهدی برای کمتر کردن مالیات استفادههای پژوهش نشان داد که شرکتیافته

 شود.ها تمایل مدیران به هموارسازی سود بیشتر میکنند و با بزرگتر شدن شرکتمی

 (درتحقیقی با عنوان 1386قائمی و وطن پرست ،)« بررسی نقش اطالعات حسابداری در کاهش

دریافتند که در بورس اوراق بههادار تههران نیهز    « عدم تقارن اطالعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

، دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فهروش سههام   افزایش عدم تقارن اطالعاتی بین معامله گران

 کند.تر میرا وسیع

 (در تحقیقی با عنوان 1388پورکریم ،)«از درآمهدها و   بررسی رفتار هموارسازی سود با استفاده

بدین نتیجه دست یافتند که تنها عامل انحراف از سود مورد انتظار به عنهوان  « های غیرعملیاتیهزینه

 ه شده و عامل اندازه موثر شناخته نشده است.عامل موثر شناخت

 (در تحقیق خود با عنوان 1391رحیمیان و همکاران ،)«   بررسی ارتباط بین کیفیت سهود و عهدم

پرداخته و به ایهن نتیجهه   « های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانتقارن اطالعاتی درشرکت

العاتی ارتباط معنهاداری وجهود دارد و کهاهش    رسیدند که بین میزان کیفیت سود و عدم تقارن اط

 کیفیت سود منجر به افزایش عدم تقارن اطالعاتی می شود.

 تحقیقات خارجی

  برنهدگان جهایزه    3و اسهتیلیتز  2، اکرلهوف 1دانشمند به نام های اسهپنس  3میالدی  1970در دهه(

ی کردند که به نظریه عدم گذارای پایه( در زمینه اقتصاد اطالعات نظریه2001نوبل اقتصاد در سال 

                                                           

1- Spence 

2- Akerlof 

3- Stiylitz 
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توانهد موجهب افهزایش    تقارن اطالعات مرسوم شد. اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطالعاتی مهی 

آیهد. اسهپنس   گزینش مغایر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله بهرای افهراد بوجهود مهی    

ههای  ت محرمانه خهود بهه واسهطه   انتقال اطالعا توانند باهای مطلع میکند که واسطهمی خاطر نشان

کشهد کهه درآن   اطالع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند. اکرلوف نوعی بازار را بهه تصهویر مهی   کم

فروشنده نسبت به خریدار اطالعهات بیشهتری را در اختیهار دارد. البتهه حسهابداران ایهن موضهوع را        

 د.اند تا میزان اطالعات را در اختیار عموم افزایش یابپذیرفته

 از تغییههرات « هههای آنهموارسههازی سههود و انگیههزه»(، در تحقیقههی بهها عنههوان 1987) 1مههوزس

 کننهد بها ایهن توجیهه کهه انتخهاب      اختیاری حسابداری به عنوان ابزار هموارسازی سود اسهتفاده مهی  

تواند سود را تغییر دهد. نتایج تحقیق موزس بیانگر وجود ارتباط معناداری های حسابداری میروش

رفتار هموارسازی سود و فاکتورهایی مثل اندازه شرکت، پاداش مدیریت، انحهراف از سهود از    بین

قبل از تغییرات حسابداری و شاخص میزان تأثیر تغییرات حسابداری در سهطح سهود مهی باشهد. در     

تواند یهک انگیهزه بهرای    های پاداش در شرکت مینتایج موزس به روشنی بیان شده است که طرح

های سیاسی )که همان اندازه شهرکت و سههم از   نوسان در سود باشد. فاکتورهای هزینهعدم وجود 

 باشد( دارای ارتباط معناداری با هموارسازی می باشد.بازار شرکت می

 هموارسازی سود به وسیله بخهش  »ای تحت عنوان (، در مقاله1990)2آلبرچت و ریچاردسون

براساس نگرش اقتصادی دوگانه قرار دادنهد. آنهها    مطالعه خود را روی هموارسازی سود« اقتصادی

ای را متشهکل از دو بخهش اقتصهادی )بخهش صهنایع محهوری و       سیستم تجاری کشورهای سهرمایه 

دانستند و ارتباط بخش اقتصادی، اندازه شرکت و رفتار هموارسهازی را  بخش صنایع پیرامونی( می

-های بزرگتر نسبت بهه شهرکت  ند که شرکتمورد تحلیل و آزمون قرار دادند و به این نتیجه رسید

ههای  گران را به خود معطوف می دارند، بهه همهین دلیهل شهرکت    های کوچکتر توجه بیشتر تحلیل

                                                           

1- Moses 

2- Albercht & Richardson 
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تر هستند و در نتیجه نیاز کمتری به هموارسازی سود دارند. بخهش اقتصهادی و   بزرگتر شناخته شده

های بزرگ، در بخش پیرامونی رفتار با هموارسازی سود مرتبط هستند. شرکت اندازه شرکت متفقاً

 دهد.هایی به اندازه مشابه در بخش مرکزی نشان میهموارسازی بیشتری را نسبت به شرکت

 

 هافرضیه

-به منظور تحقیق به اهداف پژوهش، این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می

 باشد:

اطالعاتی با هموارسازی سود رابطه معناداری بین اندازه شرکت و عدم تقارن :  فرضیه اصلی تحقیق

 وجود دارد.
 فرضیات فرعی تحقیق:

 سازی سود رابطه معناداری وجود دارد.بین اندازه شرکت با هموار .1

 سازی سود رابطه معناداری وجود دارد.بین عدم تقارن اطالعاتی با هموار .2

 

 نوع پژوهش و روش گردآوری داده ها

-آوری دادهروابط همبستگی است. به منظور جمع ی با تاکید برپژوهش حاضر مطالعه ای کاربرد

های های مورد نیاز پژوهش از نرم افزارهای تدبیرپرداز، ره آورد نوین و بانک اطالعات شرکت

استفاده  codal.ir وirbourse.com،  rdis.irپذیرفته شده در بورس و همچنین از سایت های 

 شده است.

 

 ندازه گیری آنهامتغیرهای پژوهش و نحوه ا
 مدل برای آزمون فرضیه های پژوهش

( استفاده 1986های پژوهش از رگرسیون چندگانه زیر )ونکاتش و چیانگ،برای آزمون فرضیه

شود. در این مدل، متغیر هموارسازی سود به عنوان متغیر وابسته، متغیرهای اندازه شرکت و عدم می
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و متغیرهای اهرم مالی، رشد شرکت، ریسک فروش و تقارن اطالعاتی به عنوان متغیرهای مستقل 

 زیان به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند.

𝑆𝑀𝑇𝐻𝑖𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡

+ 𝛽4 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽4 𝛿 𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖𝑡 + 𝛽5𝐴𝑉𝐺𝑂𝐶𝐹
+ 𝛽6 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 

 
:𝑆𝑀𝑇𝐻𝑖𝑡  هموارسازی سود شرکتi  ساله 5برای یک دوره 

:𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 های پایان دوره شرکت لگاریتم طبیعی داراییi  در سالt 

:𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑖𝑡  عدم تقارن اطالعاتی شرکتi  در سالt 

:𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡  اهرم مالی شرکتi  در سالt 

:𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡  رشد شرکتi  در سالt 

:𝛿 𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖𝑡  ریسک فروش شرکتi  ساله 5برای یک دوره 

 : 𝐴𝑉𝐺𝑂𝐶𝐹𝑖𝑡 میانگین جریان نقد عملیاتی شرکتi  ساله 5برای یک دوره 

:𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡  زیان شرکتi  در سالt 

:휀𝑖𝑡 ی مدلخطا 

 

 مدل اندازه گیری سایر متغیرها

 هموارسازی سود 

 آن محاسبه از مدل ونکاتش و چیانگ  برای که باشد( میSmoothingهموارسازی ) التین معادل

 دارد. هرچه قرار ویک صفر بین همواره آمده بدست گردد. مقدارمی استفاده ساله 5 دوره یک از

 سود هموارسازی دهنده نشان SMTHباشد،  تر(کنزدی یک به تر )یعنیبزرگ کسر این حاصل

باشد،  تر(صفر نزدیک به کوچکتر )یعنی مقادیر برعکس، و باشدمی کمتر سود کیفیت و بیشتر

SMTH می بیشتری سود کیفیت دهنده نشان همینطور و کمتر سود هموارسازی دهنده نشان-

 .باشد
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SMTHit =
δ (OCFit)

δ (NIit)
 

:δ (OCFit) عملیاتی هایفعالیت از ناشی نقد وجه خروج یا ورود انحراف استاندارد جریان 

 tدر سال  iنقد شرکت  وجوه گردش صورت در موجود

:δ (NIit) مالیات شرکت  کسر از پس خالص سود انحراف استاندارد معادلi  در سالt 

 اندازه شرکت- Size : های بیعی داراییاندازه شرکت، که مبنای محاسبه آن لگاریتم ط

 شرکت در پایان دوره مالی می باشد.

 اهرم مالی 

LEVERGEit =
TDit

TAit
 

TDit های شرکت : مجموع بدهیi  در سالt 

TAit های شرکت : مجموع داراییi  در سالt 

  ( زیانLOSS برای :) آن یا عدم سود برای و 1 عدد باشند داشته خالص زیان که مشاهداتی 

 .باشد می 0 ددع

 رشد شرکت 

GROWTH =
ارزش بازار هر سهم ) ∗ ( تعداد سهام منتشره

حقوق صاحبان سهام
 

 ( انحراف استاندارد فروش𝛅 𝐒𝐀𝐋𝐄): مجموع بر تقسیم فروش استاندارد انحراف معادل 

 باشد. ساله می 5 دوره یک برای دوره، ابتدای دارایی

 الگوی زیر  از گذارانسرمایه بین اطالعاتی نتقار عدم سنجش برای: عدم تقارن اطالعاتی

 حاکی باشد، بزرگتری عدد سهام فروش و خرید پیشنهادی قیمت تفاوت هرچه الگو این که طبق

 مورد الگو این از حاصل عدد مطلق قدر ها، فرضیه آزمون است. در اطالعاتی بیشتر تقارن عدم از

 (:1386گیرد )قائمی و  وطن پرست؛ می قرار استفاده
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SPREAD =
(AP − BP) × 100

(AP + BP) ÷ 2
 

𝐴𝑃  :شرکت  سهام فروش پیشنهادی قیمت میانگین i  در سالt 

𝐵𝑃  :شرکت  خرید پیشنهادی قیمت میانگینi  در سالt 

 

 نمونه آماری ی وجامعه

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری مورد نظر در تحقیق حاضر، شرکت

باشند و با اعمال محدودیت مشغول به فعالیت می 1391لغایت  1387های طی سال می باشند که

 شوند: های ذیل به روش حذف سیستماتیک، نمونه آماری انتخاب می

 پایان سال مالی آن ها پایان اسفند باشد. .1

 گذاری نباشند.های سرمایهموسسات بیمه( و شرکت ها،)مثل بانک های مالیجزء شرکت .2

 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شده باشند. 1387که قبل از سال  شرکت هایی .3

 در طی دوره بررسی تغییر سال مالی نداده باشند. .4

 داده های مورد نیاز در دسترس باشند. .5

 شرکت گردید.  87با اعمال تمام پنج محدودیت، حجم نمونه بالغ بر 

 

 قلمرو تحقیق 

 باشد.می 1391لغایت  1387ی قلمرو زمانی تحقیق سال هاقلمرو زمانی: 

 باشد.مکان انجام این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می قلمرو مکانی:

ایهن تحقیهق بهه بررسهی رابطهه بهین انهدازه شهرکت و عهدم تقهارن اطالعهاتی بها             قلمرو موضوعی: 

 پردازد.هموارسازی سود می
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 یافته های تحقیق

ی کاربردی توسعه دانش کاربردی در یهک زمینهه   هااز آنجا که هدف تحقیق روش و نوع تحقیق:

ها به سمت کاربرد عملهی دانهش   خاص است، تحقیق حاضر از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق

-توصهیفی  تحقیقهات شود. همچنین این تحقیق پس رویدادی و از لحاظ ماهیت از نهوع  هدایت می

 آزمهون  مهورد  متغیرههای  بین طهراب و نوع میزان وجود، تعیین آن اصلی هدف و بوده همبستگی

کند و بهه توصهیف مهنظم و نظامهدار وضهعیت      ، زیرا از یک طرف وضع موجود را بررسی میاست

پردازد و از طرف دیگر رابطه بین متغیرهای مختلف را با استفاده از تحلیهل رگرسهیون،   قبلی آن می

 کند.کشف یا تعیین می

 

 یافته های حاصل از آزمون فرضیه اصلی

:𝐻0 ندارد وجود معناداری رابطه سود سازی شرکت و عدم تقارن اطالعاتی با هموار اندازه بین. 

:𝐻1 دارد وجود معناداری رابطه سود سازی شرکت و عدم تقارن اطالعاتی با هموار اندازه بین. 

 اصلی فرضیه رگرسیون ( آزمون1) جدول

 معناداریسطح  tآماره  انحراف برآورد  ضریب تاثیر نام متغیر

 *006/0 145/2 245/0 345/0 ثابت

 *011/0 -996/1 521/0 -275/0 اندازه شرکت

 *008/0 -128/2 326/0 -414/0 عدم تقارن اطالعاتی

 241/0 996/0 441/0 154/0 اهرم مالی

 062/0 475/1 285/0 022/0 رشد شرکت

 *001/0 226/2 166/0 352/0 ریسک فروش

 *043/0 629/1 432/0 -224/0 جریان نقد عملیاتی

 296/0 662/0 296/0 115/0 زیان شرکت

 درصد 5سطح خطای *
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 معناداری مدل فرضیه اصلی و تبیین قابلیت (2) جدول
R 

 واتسون -دوربین 
ANOVA 

 .F Sig ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین

478/0 469/0 611/1 307/9 000/0** 

 درصد 1سطح خطای **

 فرض دارد قرار 2.5 تا 1.5 فاصلة در واتسون دوربین آزمون آمارة مقدار چون 2با توجه به جدول 

با توجه به  .کرد استفاده رگرسیون از توان می و پذیرفته می شود خطاها بین همبستگی وجود عدم

، می توان نتیجه گرفت 01/0در سطح خطای کوچک تر از  F (307/9)معنی داری مقدار آزمون 

حقیق مرکب از متغیرهای مستقل، کنترل و وابسته، مدل خوبی بوده و که مدل رگرسیونی ت

 ضریب را تبیین کنند. مقدار سود مجموعه متغیرهای مستقل و کنترلی قادرند تغییرات هموارسازی

 متغیر تغییرات کل از درصد 9/46 که دهدمی نشان باشد،می 469/0 با برابر شده تعدیل تعیین

همچنین، ضریب تاثیر  .باشد در این مدل می متغیرهای مستقل و کنترلی به وابسته تحقیق، وابسته

است، که حکایت از تاثیر منفی و معکوس  -275/0سود برابر با  هموارسازی بر شرکت متغیر اندازه

 بر عدم تقارن اطالعاتی متغیر تاثیر دارد و ضریب سود هموارسازی بر شرکت ولی ناقص اندازه

عدم تقارن  معکوس ولی ناقص و منفی تاثیر از حکایت که است، -414/0 با برابر سود هموارسازی

 متغیر اندازه tدارد. از طرفی، با توجه به سطح معناداری آماره  سود هموارسازی بر اطالعاتی

درصد  5سود، به دلیل کمتر بودن از سطح خطای  سازی هموار بر شرکت وعدم تقارن اطالعاتی

 شرکت اندازه پذیرفته نمی شود، به عبارتی بین H0بیان کرد فرضیه  درصد 95می توان با اطمینان 

مدل رگرسیونی تحقیق را  .دارد وجود معناداری رابطه سود هموارسازی با اطالعاتی تقارن عدم و

 می توان به شرح زیر نوشت:

𝑆𝑀𝑇𝐻𝑖𝑡 =  0.345 − 0.275 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 − 0.414 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑖𝑡

+ 0.154 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 0.022 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡

+ 0.352 𝛿 𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖𝑡 − 0.224 𝐴𝑉𝐺𝑂𝐶𝐹 + 0.115 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡

+ 휀𝑖𝑡  
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 یافته های حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول

:𝐻0 ندارد وجود معناداری شرکت رابطه هموارسازی سود با اندازه بین. 

:𝐻1  دارد وجود معناداری شرکت رابطه اندازه بابین هموارسازی سود. 

 

 اول فرضیه رگرسیون آزمون (3) جدول
 سطح معناداری tآماره  انحراف برآورد  ضریب تاثیر نام متغیر

 007/0* 415/2 386/0 254/0 ثابت
 000/0* -623/2 536/0 -449/0 اندازه شرکت

 026/0* 748/1 274/0 195/0 اهرم مالی
 145/0 -748/0 654/0 -077/0 رشد شرکت

 075/0 247/1 115/0 326/0 ریسک فروش
 048/0* -623/1 412/0 -009/0 جریان نقد عملیاتی

 002/0* 332/2 328/0 487/0 زیان شرکت
 درصد 5سطح خطای *

 
 معناداری مدل فرضیه فرعی اول و تبیین قابلیت (4) جدول

R 
 واتسون -دوربین 

ANOVA 

 .F Sig دیل شدهضریب تعیین تع ضریب تعیین

514/0 502/0 524/1 265/9 **000/0 

 درصد 1سطح خطای **

 

 دارد قرار 5/2 تا5/1 فاصلة در واتسون-دوربین آزمون آمارة مقدار ( چون4با توجه به جدول )

با  .کرد استفاده رگرسیون از توانمی و شود پذیرفته می خطاها بین همبستگی وجود عدم فرض

توان نتیجه ، می01/0در سطح خطای کوچک تر از F (265/9 )قدار آزمون توجه به معنی داری م
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گرفت که مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از متغیرهای مستقل، کنترل و وابسته، مدل خوبی بوده و 

 ضریب را تبیین کنند. مقدار سود مجموعه متغیرهای مستقل و کنترلی قادرند تغییرات هموارسازی

 وابسته متغیر تغییرات کل از %2/50 که دهدمی نشان باشد، می 502/0 اب برابر شده تعدیل تعیین

همچنین، ضریب رابطه متغیر  .باشددر این مدل می متغیرهای مستقل و کنترلی به وابسته تحقیق،

است، که حکایت از رابطه منفی و معکوس ولی  -449/0سود برابر با هموارسازی بر شرکت اندازه

متغیر  tدارد. از طرفی، با توجه به سطح معناداری آماره  سود موارسازیه بر شرکت ناقص اندازه

توان درصد می 5(، به دلیل کمتر بودن از سطح خطای 000/0) سود هموارسازی بر شرکت اندازه

 با شرکت اندازه شود، به عبارتی بینپذیرفته نمی H0درصد بیان کرد فرضیه  95با اطمینان 

توان به شرح زیر میمدل رگرسیونی تحقیق را  .دارد وجود عناداریم رابطه سود هموارسازی

 نوشت :

 
𝑆𝑀𝑇𝐻𝑖𝑡 =  0.254 − 0.449 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 0.195 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡

− 0.077 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 0.326 𝛿 𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖𝑡

− 0.009 𝐴𝑉𝐺𝑂𝐶𝐹 + 0.487 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡 
 

 حاصل از آزمون فرضیه فرعی دومهای یافته

:𝐻0 نداردوجود  معناداری رابطه سود سازی اطالعاتی با هموار تقارن عدم بین. 

:𝐻1 دارد وجود معناداری رابطه سود سازی هموار با اطالعاتی تقارن عدم بین. 

 

 فرض دارد قرار5/2 تا 5/1فاصلة در واتسون دوربین آزمون آمارة مقدار چون 6با توجه به جدول

با توجه به معنی  .کرد استفاده رگرسیون از توان می و پذیرفته ها خطا بین همبستگی وجود عدم

، می توان نتیجه گرفت که 01/0( در سطح خطای کوچک تر از 352/9) Fداری مقدار آزمون 

مدل رگرسیونی تحقیق مرکب از متغیرهای مستقل، کنترل و وابسته، مدل خوبی بوده و مجموعه 

 را تبیین کنند. سود سازی متغیرهای مستقل و کنترلی قادرند تغییرات هموار
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 دوم فرضیه رگرسیون آزمون (5) جدول
 سطح معناداری tآماره  انحراف برآورد  ضریب تاثیر نام متغیر

 *012/0 005/2 226/0 415/0 ثابت
 *019/0 -956/1 369/0 -518/0 اطالعاتی تقارن عدم

 *005/0 165/2 441/0 126/0 اهرم مالی
 084/0 -226/1 596/0 -278/0 رشد شرکت

 057/0 523/1 378/0 106/0 ریسک فروش
 *004/0 -265/2 623/0 -059/0 جریان نقد عملیاتی

 *032/0 774/1 305/0 198/0 زیان شرکت
 درصد 5سطح خطای *

 

 مدل فرضیه فرعی دوم معناداری و تبیین قابلیت (6) جدول

R 
 سونوات -دوربین 

ANOVA 

 .F Sig ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین

623/0 612/0 665/1 352/9 000/0** 

 درصد 1سطح خطای **

 کهل  از درصهد  2/61 کهه  مهی دههد   نشان  باشد، می 612/0 با برابر شده تعدیل تعیین ضریب مقدار

همچنهین،   .دل می باشهد در این م متغیرهای مستقل و کنترلی به وابسته تحقیق، وابسته متغیر تغییرات

است، که حکایهت از   -518/0برابر با  سود سازی هموار بر اطالعاتی تقارن ضریب تاثیر متغیر عدم

دارد. از طرفی، با توجه  سود هموارسازی بر اطالعاتی تقارن رابطه منفی و معکوس ولی ناقص عدم

، به دلیهل کمتهر   (019/0) سود هموارسازی بر اطالعاتی تقارن متغیر عدم tبه سطح معناداری آماره 

تهوان بیهان   شهود و مهی  پذیرفته نمی H0درصد فرضیه  95درصد، با اطمینان  5بودن از سطح خطای 

مهدل رگرسهیونی    .دارد وجهود  معنهاداری  رابطه سود هموارسازی بر اطالعاتی تقارن عدم کرد، بین

 تحقیق را می توان به شرح زیر نوشت :
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𝑆𝑀𝑇𝐻𝑖𝑡 =  0.415 − 0.518 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑖𝑡 + 0.126 𝐿𝐸𝑉𝐸𝑅𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡

− 0.278 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑇𝐻𝑖𝑡 + 0.106 𝛿 𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖𝑡

− 0.059 𝐴𝑉𝐺𝑂𝐶𝐹 + 0.198 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡  
 

 نتیجه، بحث و مقایسه
 فرضیه های تحقیق حاضر و نتایج حاصل از آن به شرح زیر می باشد:

 فرضیه اصلی 

 بهر  عهدم تقهارن اطالعهاتی    و شهرکت  حاصل از آزمون فرضیه اصلی نشان داد که بهین انهدازه  نتایج 

سود رابطه معناداری به صورت معکوس ولی ناقص وجود دارد. با بزرگتر شدن اندازه  هموارسازی

شرکت ها از میزان هموارسازی سود کاسته می شود و به عبارت دیگر شرکت های کوچک بیشتر 

سود خود هستند؛ همچنین بین عدم تقارن اطالعهاتی )گسهترش دامنهه قیمتهی      درصدد هموارسازی

خرید و فروش پیشنهادی( با هموارسازی سود، رابطه همبستگی معکوس و ناقص وجود دارد. نتایج 

دهد با کاهش کیفیهت سهود )افهزایش هموارسهازی(، میهزان درصهد       آزمون رگرسیون نیز نشان می

( 1391یش می یابد که مشابه نتایج تحقیق رحیمیان و همکهاران ) شکاف قیمتی خرید و فروش  افزا

 باشد.می

 فرضیه فرعی اول 

اسهت، کهه حکایهت از تهاثیر      -449/0سود برابر با  هموارسازی بر شرکت ضریب تاثیر متغیر اندازه

دارد. از طرفهی، بها توجهه بهه سهطح معنهاداری        سهود  هموارسازی بر شرکت منفی و معکوس اندازه

 5به دلیل کمتر بهودن از سهطح خطهای    (، 0.000) سود هموارسازی بر شرکت تغیر  اندازهم tآماره 

 بها  شهرکت  انهدازه  ا پهذیرفت و بیهان کهرد، بهین    ر 1Hدرصهد فرضهیه    95توان با اطمینان درصد می

دهد که در ایران، اندازه شرکت ها دارد. نتایج باال نشان می وجود معناداری رابطه سود هموارسازی

زیاد( با هموارسهازی سهود بطهور معکهوس ارتبهاط دارد. همهانطور کهه مالحظهه مهی شهود           )کم یا 

مورد تأیید قهرار مهی گیهرد.    % 95همبستگی هموارسازی سود با اندازه شرکت ها با ضریب اطمینان 
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بنابراین  می توان نتیجه گرفت که با افزایش اندازه شرکت میزان هموارسازی سود کاهش می یابد 

 ( می باشد.1386یج مالنظری و کریمی زند)که مشابه نتا

 فرضیه فرعی دوم 

است، کهه حکایهت از    -518/0برابر با  سود هموارسازی بر اطالعاتی تقارن ضریب تاثیر متغیر عدم

دارد. از طرفی، بها توجهه بهه سهطح      سود هموارسازی بر اطالعاتی تقارن تاثیر منفی و معکوس عدم

، به دلیل کمتهر بهودن از   (0.019) سود سازی هموار بر اطالعاتی تقارن متغیر عدم tمعناداری آماره 

را پذیرفت و می تهوان بیهان کهرد،     1Hدرصد فرضیه  95درصد می توان با اطمینان  5سطح خطای 

دارد. به عبارتی می تهوان بیهان    وجود معناداری رابطه سود سازی هموار با اطالعاتی تقارن عدم بین

ائهه شهده توسهط واحهد     فزایش هموارسازی سود، عدم اطمینهان نسهبت بهه اطالعهات ار    کرد که با ا

 (، گهوش و اولسهون  2009) (، چهن 2006) یابد که مشهابه نتهایج تهاکر و زارویهن    تجاری کاهش می

 باشد.( می1391) ( و رحیمیان و همکاران2009)

 

 گیرینتیجه

بود.  تقارن اطالعاتی با هموارسازی سود این پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین اندازه شرکت و عدم

های پژوهش این نتیجه حاصل شد که بین اندازه شهرکت )لگهاریتم   پس از طراحی و آزمون فرضیه

ها در پایان دوره( و هموارسازی سود همبستگی قهوی وجهود دارد و ایهن ارتبهاط بهه      طبیعی دارایی

هها از میهزان هموارسهازی سهود     باشد. با بزرگ شهدن انهدازه شهرکت   صورت معکوس و ناقص می

کاسته می شود و به عبارت دیگر شرکت ههای کوچهک بیشهتر درصهدد هموارسهازی سهود خهود        

هستند. از طرف دیگر میان عدم اطمینان نسبت به اطالعات با هموارسهازی سهود رابطهه همبسهتگی     

ر هرچهه  قوی وجود دارد و این ارتباط نیز به صورت معکوس و ناقص  می باشهد. بهه عبهارت دیگه    

هموارسازی سود در شرکت ها افزایش یابد عدم تقهارن اطالعهاتی کهاهش یافتهه و مهی تهوان ایهن        
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موضوع را عنوان کرد که با بزرگتر شدن اندازه شرکت عدم تقارن اطالعاتی نیهز در آنهها افهزایش    

 می یابد.
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