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 چکيده
هدف صورتهای مالی ارائه اطالعاتی قابل اتکا درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی 

مهمترین خروجی سیستم برای استفاده کنندگان صورتهای مالی در تصمیمات اقتصادی است. 

یریت، گزارش حسابداری به عنوان یک سیستم اطالعاتی و زیر مجموعه سیستم اطالعاتی مد

های مالی است که مهمترین هدف این گزارش ها فراهم کردن اطالعات الزم برای ارزیابی 

عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. یکی از اقالم حسابداری که در گزارش های 

مالی)صورت سود و زیان( تهیه و ارائه می شود، سودخالص است که کاربردهای متفاوتی دارد. 

موال سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاستهای تقسیم سود مع

و راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری صحیح و باالخره عاملی برای پیش بینی به 

حساب می آید. به دلیل اهمیت سود شرکت برای استفاده کنندگان صورت های مالی، مدیریت 

و نحوه ارائه سود شرکت را بهبود بخشد. یکی از روش های بهبود ارائه سعی می کند مبلغ 

سود، مدیریت و هموارسازی سود است. برای جلوگیری و کنترل مدیریت و هموارسازی سود 

باید شناختی کافی در این زمینه کسب نماییم. بنابراین با توجه به تحقیقات زیادی که در این 

تالش میکنیم مروری بر تعاریف فرضیه ها و مدلهای مورد زمینه صورت گرفته است  ما نیز 

 استفاده و همچنین برخی تحقیقات داخلی و خارجی داشته باشیم. 

مدیریت سود، هموارسازی سود، نظریه های مدیریت سود، مدلهای  :يديکل واژگان

 مدیریت سود و هموارسازی سود.
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  2 علی بيات،  1 زینب خدائی قيه چمن
 گروه حسابداری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایران. ی حسابداریدانشجوی دکتر 1
 گروه حسابداری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسالمی، زنجان، ایران. ستادیار حسابداریا 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 علی بيات

 

 نبورس اوراق بهادار تهرا مروري بر مدیریت و هموارسازي سود
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 مقدمه
 ست. ضرورتا اقتصادی واحد عملکرد بینی پیش جهت گذاران سرمایه برای مفید اطالعات آوردن فراهم مالی حسابداری اولیه هدف

 به سود گزارش و دهبو استناد قابل خوبی به گران تحلیل و مدیران گذاران، سرمایه گیری تصمیم برای اولیه منبع یک عنوان به سود گزارش

 سودهای میزان عیینت برای معیاری شرکت، عملکرد موفقیت ارزیابی برای یاریمع مالیات، محاسبه برای مبنایی ارائه مانند مختلف های شیوه

 کند. می مکک جامعه اقتصاد به موارد سایر و اقتصادی واحد یک مدیریت برای معیاری سود، توزیع مدیریت برای معیاری تقسیم، قابل

 مدیران .داراستبرخور سزایی به اهمیت از سود شود،تعیینمی  مرتبط اش آینده و حال سودهای با شرکت یک ارزش اینکه دلیل به همچنین،

 طریق از که ودس مدیریت این کنند. می مدیریت را سود شرکت، واقعی اقتصادی عملکرد به نسبت سهامداران ساختن گمراه منظور به اغلب

 عدم و یسکر دهد، می کاهش را سود رسانی پیام وصحت دقت شود، می انجام واقعی های فعالیت دستکاری یا حسابداری ارقام دستکاری

 گردد. می گذاری ایهسرم کارایی کاهش و اطالعاتی تقارن عدم به منجر احتماالً همچنین و دهد می افزایش را سازمانی برون افراد اطمینان

 شرکت آتی رشد یبین پیش در که را شرکت درآمد و سود رشد واقعی روند بلکه کند می پنهان را شرکت واقعی عملکرد تنها نه سود مدیریت

 (.1392سازد)انصاری و همکاران، می مخفی نیز است مفید

 یا کاریدست امکان ترتیب گیرد. بدین می قرار حسابداری برآوردهای و ها روش تأثیر تحت تجاری واحد یک خالص سود محاسبه

 همسو امدارانسه اهداف با است ممکن تنها نه که است خویش اهداف به رسیدن سود دستکاری از مدیریت دارد. انگیزه وجود سود مدیریت

 و عملکرد گزارشگری فاهدا مهمترین از یکی عنوان به فوق، سود دالیل نمایندگی(. به تضاد است)تئوری در آن با موارد اکثر در بلکه نباشد

 از ناشی سود دستکاری مناسب برای نهزمی وجود.سازد  می مخدوش را آن اعتبار که است شده واقع تردید مورد شرکت ارزش مبانی تعیین

 (2و آتی ردهایبرآو فرآیند در موجود های نارسایی (1جمله  حسابداری از ذاتی های محدودیت برخی وجود علت به همچنین و منافع تضاد

 " شده رشگزا سود " از واحد یک " واقعی سود " که است شده موجب تجاری واحد توسط متعدد حسابداری های روش از استفاده امکان

 تلقی تجاری احدو ارزش کننده تعیین و عملکرد ارزیابی معیارهای مهمترین از یکی سود که آنجایی از . باشد متفاوت های مالی صورت در

مله مواردی که است از ج گرفته قرار گذاران سرمایه و حسابداری حرفه اندرکاران دست و محققان توجه مورد سود کیفیت گردد موضوع می

 ر کیفیت سود تاثیر میگذارد مدیریت سود و هموارسازی سود است.ب

 

 مدیریت سود.  1
ی دارند که یک جنبه م( در این رابطه این گونه بیان 1389در رابطه با مدیریت سود، دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. بهارمقدم وکوهی)

قضاوت شخصی  وحاکمیت شرکتی موجود، فراهم کردن انعطاف پذیری ی مهم استانداردهای حسابداری وضع شده و فرآیند آن با ساختارهای 

د به سهامداران، برای مدیران است. برخی از صالحدیدها و قضاوتهای شخصی در گزارشگری، مدیران را به انتقال موثق اطالعات خصوصی خو

ر اعمال قضاوتهای از سوی دیگر، اشکال وارده ب قادر می سازد؛ چنین کاربردی از صالحدید و قضاوت شخصی، بیانگر مدیریت سودکارا است.

ه ی عملکرد بالقوه شخصی و صالحدیدها در گزارشگری عملکرد مالی، این است که مدیران ممکن است برای جلوگیری از انتقال اطالعات دربار

دهد و بیانگر مدیریت  ی سود را کاهش میضعیف جاری یا آتی، از این توانایی استفاده کنند. چنین رفتاری در گزارشگری، جنبه ی اطالع رسان

ان می باشد)پورحیدری سود فرصت طلبانه است؛ هر چند، نتایج تحقیق آنان حاکی از گرایش مدیریت سود به کارایی در بورس اوراق بهادار تهر

 (.1392و همکاران،

 

 تعریف مدیریت سود 1-1
 هیلی و والن تعریف زیر را از مدیریت سود ارائه می نمایند:

ر نتیجه در دمدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیران از قضاوتهای شخصی خود برای گزارشگری مالی استفاده می کنند و  "

بنگاه اقتصادی می  ساختار مالی تغییراتی به وجود می آید. این تغییرات در گزارشگری مالی موجب گمراهی افراد ذینفع درباره ی عملکرد

ارد)مهرانی و های ناشی از قراردادهای واحد تجاری که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، اثر می گذگردد و یا روی پیامد

 (.1388باقری،

( به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر 2000)1اسکات

دیریت سود را به عنوان دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش داوری های ( م1994و همکاران) 2می نگرد. فرن

                                                           
1 -  Scott 
2 -  Fern 
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( مدیریت سود را به عنوان نوعی دستکاری سود مصنوعی سود توسط 1999و همکاران) 3مربوط به سود مورد انتظار تعریف می کند. دی جورج

ی مقاصد خاص)از جمله حصول پیش بینی تحلیلگران و با برآورد روند سودهای مدیریت جهت حصول به سطح مورد انتظار سود برای برخ

 به حسابداری نتایج در فعال و آگاهانه دستکاری یک سود (، مدیریت2005سالمون )قبلی برای پیش بینی سودهای آتی( تعریف کرده اند. 

 (1392ر وحسینی، )دستگیمیباشد اقتصادی واحد تجاری وضعیت دادن نشان در تغییر ایجاد منظور

 

 نظریه هاي مدیریت سود 1-2

 که ستا اطالعاتی بار یا یک درونه حسابداری افشاهای که کند می فرض اطالعاتی داشت چشم است داشت: معتقد چشم نظریه 

 سود اهداف برآوردن ایبر سود مدیران از داشت چشم این از اگاهی با مدیران بنابراین می کند مخابره را نفعان ذی به را مندی فایده عالئم

 .کنند می استفاده نفعان ذی انتظار مورد

 کوشند می مدیران دارد وجود مدیران و سهامداران بین بالقوه منافعی کارگزاری، تضاد نظریه به سنتی رویکرد طبق کارگزاری: نظریه

 یابد. می افزایش بهتر شغلی موقعیت کسب هام، یاس ارزش یا سهام های نامه اختیار افزایش، ارزش با ثروت این بیشترکنند. را خود ثروت

  است. افزایش ثروت راه ترین کوتاه و بهترین مدت بلند سود کردن فدا و مدت کوتاه سود بر تاکید

 را پایین ودس یکسال در شرکتی اگر اینکه به قائل استحمام یا شویی حساب نظریه گویند: کالرك می و شویی: جوردن حساب نظریه

 چهارچوب در شویی حساب اگر. دهد هزینه(کاهش به آنها ها )تبدیل دارایی استحمام یا شستن با را سال آن سود است ممکن دکن تجربه

 . شوند نمی توبیخ و جریمه اند داده انجام قبال که هایی شویی حساب بابت از بعدا مدیران باشد همگانی پذیرفته اصول

 نظریه اساس این رب کنند می پذیرایی سود به نسبت گذران سرمایه بینی خوش از تعهدی الماق کردن متورم با مدیران پذیرایی: نظریه

 پذیرایی اشتها این زا تعهدی اقالم کردن متورم با مدیران و دهند می نشان کننده گیر غاقل سود برای زیادی بسیار اشتهای گذاران سرمایه

 .کنند می

 به عام یسهام های شرکت مشخص وجه عنوان به را کنترل از مالکیت جدایی ك است این ها رویکرد تمام سنگ بنای شرکت: نظریه

 هر جود دارد.و سهامداران و شرکت مدیران بین بالقوه کنند. تضادی می کنترل مدیران و کنند تملک می سهامداران. شناسند می رسمیت

 به را طرف دیگر فعن لزوما آنکه بی باشد، سودمند خودش منتفع یبرا که دهد می انجام را اقداماتی کنند رفتار عاقالنه که این برای طرف

 (.1395آورد)مرادی،  حساب

 

 فرضيه هایی در مورد مدیریت سود 3-1
در ادبیات موجود، فرضیه ها و نظریه های متفاوتی برای توضیح مدیریت سود توسط مدیران و پیامدهای آن مورد استفاده قرار گرفته 

 .6و نظریه اثباتی 5، فرضیه بازار کارا4مکانیکی که عبارتند از: فرضیه

العات هستند و مطرح گردید، بیانگر آن است که اطالعات حسابداری منبع انحصاری اط 1960فرضیه مکانیکی: این فرضیه که در دهه 

ضیه، سرمایه گذاران طبق این فر هیچ جایگزین دیگری برای گزارشهای حسابداری وجود ندارد؛ و اگر هم وجود داشته باشد، استفاده نمی شود.

ارایی بازار نهاده شده می توانند به طور سیستماتیک بوسیله گزینه ها و روشهای حسابداری گمراه شوند. در حقیقت بنای این فرضیه بر عدم ک

 است.

نعکس می نمایند. در مور کامل فرضیه بازارکارا: فرضیه بازار کارا، بیانگرآن است که قیمتهای بازار تمام اطالعات در دسترس را به ط

شخیص دهد، لذا مدیریت شکل نیمه قوی فرضیه بازار کارا گفته می شود که بازار می تواند اثر تغییرات حسابداری مصنوعی )مدیریت سود( را ت

 نمی تواند با این نوع تغییرات به طور سیستماتیک بازار را گمراه نماید.

هایی به غیر از انگیزه های مرتبط با بازار سرمایه را برای توضیح مدیریت سود توسط مدیران مطرح نظریه اثباتی: نظریه اثباتی انگیزه 

 می نماید. بدین منظور، نظریه اثباتی فرضیه های قبلی را نقض نمی کند، بلکه به جای آن، برای بکارگیری گزینه های متفاوت حسابداری، بر

 (.1392تاکید می کند)دستگیر و حسینی، 7مایندگیانگیزه های قراردادی داخلی شرکت و نظریه ن

 

                                                           
3 -  Degeorge 
4 -  Mechanistic Hypothesis 
5 -  Efficient market Hypothesis  
6 -  Positive Theory  
7 - Agency Theory 
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 انگيزه هاي مدیریت سود 4-1
 انگیزه های مدیریت سود را می توان در دو دسته کلی طبقه بندی کرد.

 

 انگيزه هاي مربوط به منافع شرکت 4-1-1

عد بر بازده سهام و ر تاثیر گذاری مساالف( افزایش بازده سهام: شرکتها می توانند اول جهت ایجاد یک جریان با ثبات سود، به منظو

د انتظار شرکت با کاهش ریسک شرکت؛ و دوم توانایی مقابله با ماهیت ادواری بودن سود و جلوگیری از کاهش احتمالی همبستگی بازده مور

 بازده مجموعه بازار، اقدام به مدیریت سودکنند. 

راجعه به بازار سرمایه دادن تصویری بهینه و بهتر از آینده شرکت، قبل از م ب( شرایط تامین مالی بهتر: شرکتها می توانند برای نشان

سک سرمایه گذاری برای تامین مالی، اقدام به مدیریت سود کنند. با مدیریت سود افزاینده و هموارسازی سود شرکتها خواهند توانست ری

 کاهش خواهد یافت. نع خواهند بود. بنابراین هزینه سرمایه شرکتسرمایه گذاران را کاهش داده و لذا سرمایه گذاران به بازده کمتری قا

( با تجزیه و تحلیلی ثابت کرد اطالعاتی مانند سودخالص می تواند نشانه و 1986)8ج( افزایش قیمت در عرضه نخستین سهام: هیوز

را به ذهن متبادر می سازد که شرکتها می توانند عالمت خوبی برای سرمایه گذاران در تعیین ارزش شرکت باشد. این گونه نتایج، این احتمال 

 (.1392سود گزارش شده در برگه پذیره نویسی سهام را مدیریت نمایند)دستگیر و حسینی،

ختیار شرکت ها قرار د( عدم تخلف از قراردادهای بدهی: معموالً اعتبار دهندگان در مورد بازپرداخت شدن اصل و سود منابعی که در ا

ضع مفادی می وی ریسک هستند. عموماً برای کنترل چنین ریسکی، اعتباردهندگان در قرارداد فیمابین با شرکت خواهان می دهند، دارا

 گردند. به عنوان مثال سرمایه در گردش با نسبت جاری شرکت نباید از حد معینی کمتر شود. 

ب توجه ها به سه دارند. این شرکتها از منظر علت جل ز( انگیزه سیاسی: برخی شرکتها از دیدگاه سیاسی در معرض دید بیشتری قرار

بر عده زیادی از  دسته تقسیم می گردند. دسته اول شرکتهای بسیار بزرگ هستند. علت جلب توجه به این شرکتها این است که فعالیت آنها

ته سوم در نهایت دس د شرکتهای نفت و گاز.افراد اثر می گذارد. دسته دوم شرکتهایی هستند که در صنایع استراتژیک فعالیت می کنند؛مانن

ها در معرض دید شرکتهایی هستند که حالت انحصاری یا شبه انحصاری دارند. شرکتهای فوق خواستار نوعی مدیریت سود هستند که کمتر آن

 مردم قرار دهند.

د که از هر راه ممکن ها انگیزه زیادی دارنه( کاهش مالیات: مسلماً کاهش دادن میزان مالیات برای شرکتها بسیار مطلوب بوده و شرکت

 از جمله مدیریت سود)کاهنده( به این هدف دست یابند. 

ز عملکرد آینده ر( اطالع رسانی به سرمایه گذاران: اقبال عمومی نسبت به سرمایه گذاری در شرکتی خاص بستگی به برداشت عموم ا

ر نظر گرفته اند، تجدید داده از سود دوره جاری در احتماالتی که برای عملکرد آینده آن شرکت بستگی دارد. به عالوه سرمایه گذاران با استف

ارد. مسلماً نظر می کنند. در طرف مقابل منطقی است که بپذیریم مدیر شرکت درباره سودهای خالص آینده شرکت اطالعاتی محرمانه د

خبرها(؛ به عنوان مثال  اطالعات را افشا کنند) البته در صورت خوب بودن شرکتها این انگیزه را دارند که با مدیریت بر سود دوره جاری این

 مدیر می تواند با مدیریت سود، به نوعی توان تداوم سود و یا رشد سود را عالمت دهی کند.

 و( قوانین و مقررات: شرکتها ممکن است جهت شمول یا عدم شمول بعضی قوانین دولتی اقدام به مدیریت سود کنند.
 

 انگيزه هاي مربوط به منافع شخصی  4-1-2

هادی جهت همسو الف( افزایش پاداش: در تئوری نمایندگی برای غلبه بر مشکل تضاد منافع بین مالک و مدیر، یکی از راههای پیشن

ی دریافت رکردن منافع، وضع پاداش است؛ بدین ترتیب که هر چه مدیر بیشتر در جهت اهداف شرکت)سودآوری( تالش کند، پاداش بیشت

 خواهد کرد.

یا عدم موفقیت مدیر  ب( اعتبار، سرمایه انسانی و امنیت شغلی مدیر: بازار کار داخلی و خارجی مدیریت، بسته به برداشتش از موفقیت

ر برداشت ر مستقیم ددر شرکت است که میزان اعتبار، حقوق و پاداش وی را تعیین می کند. از طرفی، ارقام حسابداری به طور مستقیم یا غی

 بازار کار از موفقیت یا عدم موفقیت مدیر در شرکت، اثرگذار است. 

برای مدیریت سود  ج( انگیزه های درون شرکتی: اگر شرایط کاری افراد در درون شرکت متاثر از اعداد حسابداری باشد، انگیزه کافی

ای عملکرد مورد ز انحراف بودجه و دستیابی به استانداردهفراهم می گردد. به عنوان مثال در یک شرکت ممکن است به منظور جلوگیری ا

 نظر، گزارشهای مالی دستکاری شود.
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جود دارد؛ زیرا از طرفی د( تغییر مدیران اجرایی ارشد: در سال آخر حضور مدیر عامل در شرکت، احتماالً انگیزه مدیریت سود افزاینده و

ین کار می خواهد احتمال اواقع، پاداش خود را به حداکثر برساند و از طرف دیگر مدیر با مدیر عامل می خواهد با گزارش نمودن سود بیشتر از 

 (.1392کسب جایگاهی در هیئت مدیره را پس از کناره گیری از سمت مدیر عاملی افزایش دهد )دستگیر و حسینی،

 

 امدهاي دستکاري سودواقعی و پي فعاليتهاي دستکاري و اختياري تعهدي اقالم مدیریت بين هاي تفاوت 1-5

 با قایسهم است. در سود مدیریت بندی زمان در واقعی های فعالیت دستکاری و اختیاری تعهدی اقالم مدیریت بین اساسی تفاوت

 های فعالیت ستکارید بپیوندد. وقوع به سال از ای دوره در باید واقعی فعالیتهای در دستکاری هر حسابداری، ارقام بر مبتنی سود مدیریت

 خواهد مواجه شکست با نظرشان مورد اهداف ساختن برآورده در سود که است آن از حاکی مدیران پیش بینی که دهد می رخ هنگامی واقعی

 )استانداردهایدیگر عوامل برخی که هنگامی یا و می گیرد نشأت شرکت عادی ی رویه از که دهند صورت را اعمالی ها آن که آن مگر شد،

 مدیران سود، با بطمرت اهداف ساختن برآورده برای سازند. می مواجه محدودیت با را اختیاری تعهدی اقالم نه( مدیریتسخت گیرا حسابداری

 در را ریسک این یوهش این کنند. استفاده شده گزارش سود مدیریت برای اختیاری تعهدی اقالم از و بمانند منتظر سال پایان تا توانند می

 اقالم با رابطه در وجودم اختیار زیرا باشد موجود اختیاری تعهدی اقالم از تر بزرگ است نیاز مورد دستکاری برای که سودی مقدار که بردارد

 (.2002سیمکو، و است)بارتون شده محدود حسابداری شده ی پذیرفته عمومی اصول توسط تعهدی

 الف( دستکاري واقعی سود
 سود مدیریت برای اختیاری تعهدی اقالم از و کنند صبر سال پایان تا توانند می مدیران سود، موردنظر سطح به دستیابی منظور به

 از است مدنظر دستکاری برای که سودی مقدار که باشد داشته پی در را ریسک این است ممکن کار راه این اما نمایند. استفاده شده گزارش

 شده محدود 9حسابداری شده پذیرفته عمومی اصول طریق از تعهدی اقالم مورد در اختیار زیرا باشد تر بیش موجود اختیاری تعهدی اقالم

 سود گزارش برای را مدیران توانایی شرکت، یک اساسی اقتصادی رویدادهای که است این بر فرض همچنین (.10،2002سیمکو و است)بارتون

 سال پایان در اختیاری تعهدی اقالم طریق از انندنتو مدیران که دارد وجود امکان این نتیجه، سازد. در می محدودیت شده( دچار معوق)تعهد

 را ریسک این سال طول در واقعی عملیاتی های فعالیت دستکاری طریق از توانند می مدیران کنند. پیدا دست خویش نظر مورد سود به

 دستکاری برای واقعی تهایفعالی کردن جایگزین دیگر مزیت است. محدودیت معرض در تر کم واقعی فعالیتهای دستکاریهای دهند. کاهش

 بدون چندان واقعی فعالیتهای دستکاری وجود، این با کنند. می توجه رفتارهایی چنین به تر کم و  قانونگذاران حسابرسان که است این سود،

 قرار اعمالی یرتأث غیرمستقیم)منفی( تحت طور به آتی دوره های در نقدی نهای جریا که دارد وجود احتمال این که چرا نیست هم هزینه

 .شود می انجام سود افزایش برای حاضر حال در که گیرد

 اختياري اقالم تعهدي در دستکاري ب(

 ابزار ست.ا سود نظر مورد و مطلوب سطوح به دستیابی جهت مدیریت، توسط مناسب حسابداری های روش انتخاب از متأثر روش این

 سود مدیریت که جاآن دهد. از می تغییر خود اهداف جهت در را گزارش مورد سود آن، از استفاده با مدیریت که است ای وسیله سود مدیریت

 تعهدی ند. اقالمباش می اختیاری تعهدی اقالم تعهدی، سود مدیریت اصلی ابزار پس گیرد، می صورت اختیاری تعهدی اقالم طریق از تعهدی

 نقدی جریان بین تفاوت دیگر، بیان به است، آن نقدی اجزای و حسابداری سود بین تفاوت گویای که اند کرده تعریف صورت بدین بیشتر را

 جریان هب نسبت شده گزارش سود فزونی ی دهنده نشان بزرگ، مثبت تعهدی اقالم که معنی بدین  است. معامالت شناخت بندی زمان و

 (.1392اران، است)انصاری و همک حسابداری در یتعهد سیستم بکارگیری دلیل به تفاوت این که باشد می شرکت توسط تولیدشده نقد وجه
 

 سود مدیریت بر قانونی نظارت و مقررات اثر 1-6

  محدودیت و ساخته مشخص را گزارشگری اختیار مجاز سطح مالی، گزارشگری ( بیان می دارند، محیط2014ایوانس و همکارانش)

 برای ابزاری باید محیط این نخست، است؛ بعد دو دارای حدودیتهام این اثربخشی می کند. وضع شرکتها گزارشگری اختیار بر را هایی

 یک دربردارندۀ باید محیط تخلف، یک شناسایی صورت در دوم، و نماید فراهم است داده رخ گزارشگری تخلف یک موقع چه اینکه تشخیص

 نظر در بعد، دو این از یک هر در مناسب رایاج یا و نظارت رهنمود، کمبود یا فقدان باشد. متخلف شرکت برای انتظار مورد مهم پیامد

 شرکت که قوانینی مجموعه می دهد. افزایش را عملکردی اهداف به رسیدن برای گزارشگری اختیارات از استفاده مجاز میزان شرکتها، مدیران

 ابزاری نیز و تخلفات، شناسایی یبرا ابزاری زیرا است گزارشگری محیط مهم عنصر یک می پردازد، گزارشگری و اطالعات افشای به آن تحت

 کلی، طور به سود مدیریت از استفاده میزان در تغییر طریق از میتواند شرکت مدیریت .می سازد فراهم احتمالی تخلفات عواقب تعیین برای
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 و مقررات مختلف مجاز)سطوح گزارشگری اختیار مختلف سطوح به می کند، استفاده که سودی مدیریت روشهای نوع در تغییر طریق از یا

 مقررات آن در که محیط هایی مثالً است، باال نسبتاً مجاز، گزارشگری اختیار آنها در که محیط هایی در دهد. نشان واکنش قانونی(، نظارت

 کار، این ایبر و بزند سود مدیریت به دست که دارد بیشتری تمایل مدیریت نمی شود، اجرا خوبی به مقررات یا و دارد وجود غیردقیقی یا کم

 تعویق به گزارشگری دورۀ پایان تا می توانند و هستند معین و دقیق تعهدی اقالم زیرا می دهد ترجیح واقعی فعالیتهای بر را تعهدی اقالم

 (.1394شوند)ایزدی نیا و همکاران،  انجام سال پایان از پیش باید واقعی فعالیتهای طریق از تعدیالت اما بیفتند؛
 

 سود مدیریت بر آن بالقوه تاثير و بهادار اوراق بازار قانون
 این ودیتهایمحد به دلیل شد. تدوین بورس شکل گیری هدف با تنها و 1345 سال در ایران سرمایه بازار به مربوط قانون نخستین

 تصویب به 1384 ذرماهآ در » اربهاد اوراق بازار قانون «عنوان تحت جدیدی قانون روز، به نیازهای پاسخگویی در آن توانمندی عدم و قانون

 مشخص قانونی ارچوبچ یک جدید، مالی نهادهای و ابزارها توسعۀ برای الزم بستر ایجاد بر عالوه قانون، این در رسید. اسالمی شورای مجلس

 شد. فراهم آنها نویسی پذیره و عام سهامی شرکتهای بر کافی نظارت برای

 مدیریت خاص، طور هب و مالی گزارشگری کیفیت می تواند بالقوه و نظری طور به که بهادار راقاو بازار قانون ویژگیهای و ابعاد برخی

 است: زیر شرح به دهد، قرار تأثیر تحت را سود

 "بورس عالی رایشو" شامل( نظارتی (1بخش  دو به ایران سرمایۀ جدید، بازار قانون ازیکدیگر: در اجرا و نظارت حوزۀ تفکیک کامل

 مرکزی( گذاری سپرده شرکت و کاال بورس شرکت تهران، بهادار اوراق بورس شرکت شامل)( اجرایی2و ،)"بهادار اوراق و ورسب سازمان" و

 بر نظارت و مالتمعا انجام بر کامل نظارت نیاز، مورد مقررات تدوین بازار، کالن سیاستهای تعیین نظارتی، بخش وظیفۀ می شود. تقسیم

 بورسی شرکتهای رب نظارت ادارۀ جمله از خود خارجی و داخلی نظارتی ارکان طریق از بورس سازمان است. الیم نهادهای و ناشران فعالیت

 .می کند نظارت اعمال  "بورس معتمد حسابرسان" همچنین و

 سابداریسودهای ح شود، نظارتی کنترل سیستم های از استفاده با فرصت طلبانه سود مدیریت که زمانی می کند ( بیان1996)11وایلد

 (.1394هستند)ایزدی نیا و همکاران،  حاوی اطالعات مفیدتری و بوده اتکاتر قابل

 

 سود سازي هموار -2
 مدیران. دبرس بنظر عادی سود شرکت که ای گونه به شود می تعریف سود سطح نوسانات آگاهانه کاهش عنوان به سود سازی هموار

 سطح از پشتیبانی رمنظو به تر ثبات با یک جریان ایجاد سود سازی هموار در مالی اهداف از یکی .کنند می هموار را سود مختلف دالیل به

 هزینه و باالتر هامس قیمت به منجر که شود درك تر پایین ریسک عنوان به تواند می تر ثبات با سود جریان باشد. می باالتر پرداختنی سود

 گذاران ایهسرم بینی پیش قدرت افزایش برای تجاری واحد مدیریت تمایل سود هموارسازی دیگر گردد. هدف می تر پایین استقراض های

 آتی سود از تری دقیق پیش بینی توانند می گذاران سرمایه آن کاهش نوسانات و سود ثبات افزایش دلیل به باشد می شرکت ریسک کاهش

 ی، مالیاتسیاس های هزینه مالحظات به توان می ودش می حاصل اقتصادی متون از که سود سازی هموار دیگر اهداف از. باشند داشته

 (.1395)مرادی،  نمود اشاره بدهی قراردادها

 

 تعریف هموارسازي سود 2-1

 در فرهنگ حسابداری کهلر تعریف هموارسازی سود این گونه بیان شده است:

ر معمول ربوط و افزایش و کاهش غیهموارسازی سود عبارت است از هر شیوه ی طراحی شده به منظور حذف بی نظمی داده های م

 در آن ها که می تواند در نتیجه ی شرایط غیرمستمر عملیاتی باشد، است.

 در فرهنگ حسابداری نوروش مفهوم هموارسازی سود این گونه بیان شده است:

زی سود دوره های و هموارسا مدیریت برخی از واحدهای تجاری با استفاده از ابزارهایی مانند روش های حسابداری، نسبت به هم سازی

 مختلف حسابداری اقدام می ورزند و سود واقعی را بدین ترتیب دستکاری و هموار می سازند.

ابداری صورت (، هموارسازی سود عملی سفسطه آمیز و رندانه است که در محدوده ی اصول و استانداردهای حس1953از نظر هپ ورث)

ر قالب اصول سود را تالش اعمال شده توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات غیرعادی در سود و د ( نیز هموارسازی1973می گیرد. بیدلمن)

 حسابداری تعریف می کند.
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 به طور کلی می توان هموارسازی سود را به صورت زیر تعریف کرد:

طحی از سلی در حول هموارسازی سود اقدامی آگاهانه و عالمانه جهت کاهش نوسان های سود گزارش شده در طول دوره های متوا

 (.1394سود که سطح عادی)نرمال( سود شرکت نامیده می شود، است)ثقفی و رضاخانی، 

 

 تاریخچه هموارسازي سود  2-2
محققین متعددی به بررسی منشاء هموارسازی سود پرداخته اند. تعدادی از محققین ورود بحث هموارسازی سود به ادبیات حسابداری 

رز نسبت داده اند. تعدادی دیگر مقاله هپورث را به عنوان اولین توضیح نظری هموارسازی شناخته اند. بنابراین را به گوردون، هورویتز و مای

( شناسایی نشده 1953نویسندگاه جدید غالبا معتقدند که هموارسازی سود در ادبیات حسباداری و بازرگانی قبل از مقاله ی هپورث)

 (.1388است)هاشمی و صمدی، 

کاربردهای نظریه ی هموارسازی را شرح  1942و دوین در سال  1932، پیتون در سال 1924، ورشو در سال 1906 جانسون در سال

 داده اند. همچنین سال ها پیش از گوردون، هاروتیز و همکاران رفتار هموارسازی سود را آزمون نموده اند.

ی مخفی مورد بحث بوده است و در ربع دوم این قرن بررسی  در اوایل قرن بیستم ارتباط هموارسازی سود و حفظ سرمایه و اندوخته

ویژگی های هموارسازی به کمک روش های ارزشیابی مجودی کاال)مانند تفاوت روش اولین صادره از آخرین وارده با دیگر روش ها( رواج 

ان به روش بد حسابداری یعنی ایجاد دلخواه داشته است. بعد از جنگ جهانی دوم، هیئت اصول حسابداری در آمریکا همراه گروهی از پژوهشگر

 اندوخته ها پرداختند. 

( با استفاده 1992( به  استفاده از اقالم تعهدی و تغییر روش استهالك برای هم سطح نمودن سود اشاره دارد و اندرسن)1990پیترن)

همچنین کمیته ی روش های حسابداری، استفاده از  از اندوخته ی جبران زیان های احتمالی به منظور برابرسازی سود به مخالفت برخاست.

 (.1375اندوخته ها را به عنوان ابزار هموارسازی سود تحریم نمود)آقایی و کوچکی، 

 

 روشهاي هموارسازي سود 3-2
ونه قصد اساسا دو نوع متفاوت از جریان سود هموار وجود دارد؛ نوع اول، سودهایی است که به طور طبیعی هموار هستند و بدون هر گ

 آگاهانه ی مدیریت برای تنظیم نوسانات سود اتفاق می افتد.

این نوع هموارسازی به طور طبیعی در فرآیند سودآوری شرکت انجام می گیرد. هموارسازی طبیعی، بیانگر این است که فرآیند سود به 

( بیان می 1981مدیریت ناشی نمی شود. رانن و سادن) طور ذاتی تولید کننده ی جریان هموار شده ی سود باشد و از اقدام ها و تصمیم های

کنند در این نوع هموارسازی سود، فرآیند ایجاد سود یک جریان هموار را پدید می آورد. به عبارت دیگر، به طور طبیعی بدون هر گونه قصد 

سود ایجاد شده ناشی از عملیات، به طور طبیعی آگاهانه ی مدیران برای تنظیم نوسانات سود، اتفاق می افتد. ممکن است ابزار هموارسازی و 

 یا کنترل نشده با هم حرکت کنند.

 نوع دو، آن هایی هستند که به صورت عمدی توسط مدیریت هموار می شود و به دو صورت زیر رخ می دهد:

 الف( هموارسازی واقعی:

ترل می کند و بر آن ها تاثیر می گذارد. این نوع هموارسازی در هموارسازی واقعی سود، مدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کن

 بر جریان وجه نقد اثر خواهد گذاشت.

 ب(هموارسازی مصنوعی:

هموارسازی مصنوعی سود ناشی از یک رویداد اقتصادی نیست، بلکه ناشی از اقداماتی است که اصطالحا به آن دستکاری حسباداری 

ر هموارسازی مصنوعی، موجب جابجایی هزینه ها و درآمدها بین دوره های مالی می شود. این نوع از می گویند. به عبارت دیگر، مدیریت د

 (.1375هموارسازی تاثیری بر جریان های نقدی ندارد)آقایی و کوچکی، 

 

 انگيزه هاي هموارسازي سود 4-2

 متغیر سه این .مرتبط دانست شده استفاده دیاقتصا پیامدهای ادبیات در که متغیر سه با توان می را سود هموارسازی های انگیزه

 شده اقتباس اقتصادی پیامدهای ادبیات از که شده ذکر متغیر سه بر عالوه. باشند می بدهی قراردادهای و درآمد بر مالیات شرکت، اندازه

 فعالیتهای فعالیت در انحراف در و سود پذیری نوسان باشد سود سازی هموار های انگیزه جمله از تواند می که نیز دیگر متغیر است، دو

 .باشد می عملیاتی
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 سود اهمیت با مثبت نوسانات هستند تر حساس سیاسی نظر از کوچک شرکتهای به نسبت بزرگ های شرکت: شرکت ی اندازه (1

  .انحصاری گردد سود مورد در تردید سبب افزایش است ممکن بزرگ های شرکت در

 به بدهی نسبت از که هایی شرکت .نمایند می سود سازی هموار به اقدام ریسک کاهش منظور به ها بدهی: شرکت دادهای قرار (2

 وام بهره و اصل پرداخت توانایی بر مبنی دهندگان اعتبار به بخشی اطمینان منظور به باشند می برخوردار باالیی های دارایی کل

 نماید.  می سود سازی هموار به اقدام دریافتی اعتبارات و ها

 گیرد، انگیزه می فاصله انتظار مورد عملیاتی فعالیتهای از واقعی عملیاتی های فعالیت که زمانی عملیاتی: های فعالیت رد انحراف (3

 (.1395یابد)مرادی،  می افزایش سود سازی هموار

 است مرتبط بازده معیار انحراف شرکت( و مند بتا)ریسک نظام مانند شاخص ریسک بازار با سود پذیری تغییر سود: پذیری تغیر (4

 شرکت توسط استقراض نرخ افزایش و سهام افت قیمت سبب و گردیده باال ریسک ارزیابی به منجر تواند می سود در زیاد نوسانات.

 (.1385حیدری، گردد)پور

 ( برای توضیح انگیزه ی هموارسازی سود چهارفرضیه را بیان کرده است:1966گوردون)

 های گوناگون حسابداری، حداکثر نمودن مطلوبیت یا رفاه مدیریت است. معیار مدیران برای گزینش از بین روش (1

مطلوبیت یا رفاه مدیران به رضایت سهامداران از عملکرد شرکت بستگی دارد، به طوری که با فرض ثبات سایر عوامل، هرچه  (2

 سهامداران راضی تر باشند، امنیت شغلی، مقام، سود و پاداش مدیران بیشتر خواهد بود.

 ر مدیران برای گزینش از بین روشهای گوناگون حسابداری، حداکثر نمودن مطلوبیت یا رفاه مدیریت است.معیا (3

 رضایت سهامداران شرکت به ثبات نرخ رشد سود بستگی دارد. (4

ثقفی و با فرض استحکام قضایای فوق می توان استنباط نمود که مدیران سود ساالنه را به منظور حفظ موقعیت شان هموار می سازند)

 (.1394رضاخانی، 

 

 اندازه گيري هموارسازي سود 2-5
ابزارها یا وسایل هموارسازی متغیرهایی هستند که با استفاده از آن ها می توان یک شاخص نشان دهنده عملکرد را هموار ساخت. 

 کاپلند برای یک ابزار یا وسیله مورد نیاز برای هموارسازی پنج شرط بر می شمارد:

 متغیر مورد استفاده قرار گرفت، آن نباید شرکت را به یک اقدام خاص در آینده متعهد سازد. پس از این که (1

 آن باید بر پایه قضاوت حرفه ای قرار گیرد و نباید خارج از اصول پذیرفته شده حسابداری باشد. (2

انجام دهد و تنها باید مانده حساب هنگام کاربرد چنین روشی، مدیریت نباید الزامی داشته باشد با طرف دیگر یک معامله واقعی  (3

 ها را)در داخل سازمان( دوباره طبقه بندی کرد.

 باید طی چند دوره، از این ابزار به تنهایی)یا همواره با روش های دیگری( استفاده کرد. (4

 بیلدمن دو شاخص متفاوت پیشنهاد کرد که از توان کمتری برخوردارند:

آن ابزار یا وسیله باید به مدیریت اجازه دهد تغییرات سودخالص گزارش شده را کاهش دهد و به گونه ای وانمود کند که می کوشد  (1

 به یک هدف بلند مدت)رشدخالص در بلند مدت( دست یابد.

 شرکت پس از استفاده نمودن از چنین ابزاری نباید نسبت به اقدام خاصی متعهد شود. (2

 ابزارهای مورد استفاده برای هموارسازی سود عبارتنداز:نمونه هایی از 

 تغییر دادن روش استهالك، کاربرد روش خط مستقیم به جای روش مضاعف نزولی. (1

 انتخاب از میان یکی از دو روش بهای تمام شده یا ارزش ویژه. (2

 هزینه های بازنشستگی. (3

 سود تقسیمی. (4

 ر.سودوزیان غیر عملیاتی ناشی از فروش اوراق بهادا (5

 (.1385معافیت ناشی از سرمایه گذاری)پورحیدری و افالطونی،  (6
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 مدلهاي مورد استفاده در مدیریت سود و هموارسازي سود  -3
 آن گیری اندازه و کشف برای مناسب مدلی تبیین اهمیت نیست گیری اندازه قابل مستقیم بطور سود مدیریت ی پدیده که آنجا از

 های مدل نخست؛ دانست: گروه دو شامل توان می را سود مدیریت گیری اندازه و کشف های مدل کلی بندی طبقه یک در شود. می آشکار

 شده تعدیل مدل ،1991 جونز مدل ،1986 آنجلو دی مدل ، 1985 هیلی مدل ،1988 12ویلسون و نیکولز مک تعهدی)مدل اقالم بر مبتنی

 های مدل دوم و (2004کوتاری مدل صنعت، مدل ،1998 نیکولز مک و بیور و ،1997 بینش، 1996 اَنگِل و بیور ،1992 پت رونی جونز،

 و حسابداری تغییرات مدل (،1999اسکینر و مِیر ،1997 دیگران و جورج دی ،1997 چف دی و توزیع)بروگستِلر مدل شامل، که غیرتعهدی

 باشند. می 13هشدار عالئم مدل

 ،1985 )هیلیاختیاری اقالم تعهدی بر مبتنی های الف(مدل شود: می تفکیک گروه دو به نیز خود تعهدی اقالم بر مبتنی های مدل

 ب( (.2004،کوتاری 2002چف و دی چاو ، دی1995 ریشنان ،کَنگ و سیوارامک1995جونز تعدیل شده ، مدل1991، جونز1986 آنجلو دی

 و مک نیکولز وربی و ،1997 بینش ،1996 لاَنگِ و ، بیور1992 رونی پت، 1988 ویلسون و نیکولز تعهدی خاص)مک بر اقالم مبتنی مدلهای

 چاو، دی ،1995 ونگگران)ی پژوهش از برخی باور به اند. بوده روبرو اقبال بیشتری با نخست گروه های مدل گروه؛ دو این بینِ از (.1998

 (.1388هاست)نیکومرام،  سایر مدل از بیش تعهدی اقالم بر مبتنی های مدل تبین توان (2000اسوینی و اسلون،

 

 الگوهایی براي تعهدات
سپس درباره  واز دیدگاه الگوهای تعهدات اختیاری نخست باید کل تعهدات را محاسبه کرد. از این رو، نخست درباره کل تعهدات 

 الگوهای تعهدات اختیاری بحث کنیم.

 الف( الگوهاي کل تعهدات
وش ترازنامه ای ، رزنامه ای و روش جریان های نقدی. در اجرای معموال برای محاسبه تعهدات از دو الگو استفاده می کنند؛ روش ترا

 ( را بدین گونه محاسبه می کنند:TAکل تعهدات)

𝑇𝐴t = ∆CAt − ∆casht − ∆CLt − ∆DCLt − DEPt 

غییرات رخ داده در نشان دهنده ت casht∆است؛  tنشان دهنده تغییرات رخ داده در دارایی های جاری در سال  CAt∆در این رابطه 

نشان دهنده تغییرات رخ داده در بدهی ها که شامل بدهیهای  DCLt∆؛ tنشان دهنده تغییرات در سال  CLt∆؛ tصندوق)وجوه نقد( در سال 

 است.  tنشان دهنده هزینه استهالك دارایی های مشهود و نامشهود در سال  DEPtهم می شود و همچنین  tجاری در سال 

 

 لگوي تعهدات اختياريب( ا
 در کتاب های حسابداری شش الگوی تعهدات اختیاری مطرح اند. در زیر آنها را شرح می دهیم:

 14الگوی دی آنجلو (1

( که با توجه به کل tدر الگوی دی آنجلو تعهدات اختیاری برابر است با تفاوت بین کل تعهدات در سالی که رویداد رخ داده است )

 و تعهدات الزامی محاسبه می شود.(، TA+1داراییها )

( محاسبه می شود. At−2( بستگی دارد که با منظور کردن کل دارایی)TA+1به کل تعهدات سال قبل ) (𝑁𝐷𝐴tمقدار تعهدات الزامی)

 به بیانی دیگر؛

𝑁𝐷𝐴t =
TA+1

At−2
 

 

 15الگوی هیلی (2

( محاسبه می کنند. به At−1( که با توجه به کل دارایی ها)TAtانگین کل تعهدات)در الگوی هیلی تعهدات الزامی برابر است با می

 بیانی دیگر، 

                                                           
1 2 -  McNichols &   
1 3 -  Red flag 
1 4 - DeAngelo 
1 5 - Healy 
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𝑁𝐷𝐴t =
1

n
∑(

TAγ

Aγ−1
)

γ

 

نشان دهنده مدت زمان بر حسب  nاست. با منظور کردن کل تعهدات؛  tنشان دهنده تعهدات الزامی در سال  𝑁𝐷𝐴tدر این رابطه 

نشان دهنده سال هایی که عدد برای آن مدت زمان محاسبه می شود. تعهدات اختیاری برابر است با تفاوت بین کل تعهدات در  γسال و 

.  تفاوت عمده بین الگوهای دی آنجلو و هیلی این است که در الگوی دی آنجلو 𝑁𝐷𝐴tو  At−1سالی که رویداد رخ داده است. بر مبنای 

 صورت یک فرآیند تصادفی است و در الگوی هیلی باید میانگین را محاسبه کرد.تعهدات الزامی به 

 

 16الگوی جونز (3

ا تحت کنترل در هدف اصلی الگوی جونز این است که بتوان با توجه به تعهدات الزامی تغییرات رخ داده در شرایط حاکم بر شرکت ر

 ی از این فرمول استفاده می شود:آورد. در سالی که رویداد رخ می دهد برای محاسبه تعهدات الزام

NDAt = α1 (
1

At−1
) + α2(

∆REVt

At−1
) + α3(

PPEt

At−1
) 

نشان  REVt∆است که با توجه به کل دارایی ها محاسبه می شود؛  tنشان دهنده تعهدات الزامی در سال  NDAtکه در این رابطه 

نشان دهنده کل  At−1؛  tنشان دهنده ناخالص دارایی های ثابت در پایان سال  PPEt؛ t-1رآمد در سال دهنده تغییرات رخ داده در کل د

پارامترهای خاص شرکت هستند. با استفاده از الگوی زیر می توان پارامترهای خاص شرکت را  α3و  α1  ،α2و  t-1دارایی ها در پایان سال 

 م می شود، تعیین کرد:در دوره ای که محاسبه انجا
𝑇𝐴t

At−1
= α1 (

1

At−1
) + α2 (

∆REVt

At−1
) + α3 (

PPEt

At−1
) + Et 

نشان دهنده آن بخش از تعهدات  Etاست. عدد  α3و  α1  ،α2از  olsنشان دهنده برآوردهای  α3و  α1  ،α2که در این رابطه 

 (.2004ک شرکت خاص( نسبت به کل تعهدات است) بلکویی،اختیاری)ی

 

 الگوی تعدیل شده جونز (4

ختیاری مدیر را ادر زیر یک الگوی تعدیل شده)بر اساس الگوی جونز( ارائه شده است که می توان با استفاده از آن میزان تعهدات 

 محاسبه کرد

NDAt = α1 (
1

At−1
) + α2[

∆REVt − ∆RECt

At−1
] + α3(

PPEt

At−1
) 

. در معادله t-1است منهای خالص مطالبات در سال  tنشان دهنده خالص مطالبات)دریافتنی ها( در سال  RECt∆که در این رابطه 

 و نیز تعهدات الزامی را محاسبه کرد.  α3و  α1  ،α2قبل می توان مقادیر 
 

 الگوی صنعت (5

د که در رابطه با عهدات الزامی در طول زمان ثابت می ماند رعایت نمی شود. بلکه به عواملی توجه می شودر الگوی صنعت این فرض ت

دات الزامی امری تعهدات الزامی، به صورت مستقیم، مطرح اند. در الگوی صنعت فرض می شود در هر صنعت تغییرات در عوامل مطرح در تعه

 بدیهی است.

NDAt = β1 + β2𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛[
TAt

At−1
] 

عددی است که در الگوی جونز محاسبه شده است و  NDAtکه در این رابطه 
TAt

At−1
است)با  tبیانگر میانگین کل تعهدات در سال  

را از مجرای  β2 و β1منظور کردن کل دارایی های مطرح در شرکت های که در نمونه قرار ندارند. می توان پارامترهای خاص شرکت، 

 رگرسیون اقل مربعات در مشاهدات دوره مربوطه تعیین کرد. 

 

 

 

                                                           
1 6 - Jones 
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 الگوی کانگ و شیواراما کریشنان (6

 الگوی کانگ و شیوا راما کریشنان بر پایه روشی قرار دارد که الف( می توان با استفاده از مبلغ دارایی های جاری)و نه تغییرات رخ داده

دات مدیریت شده)تحت کنترل مدیریت( را محاسبه کرد، و آن شامل ب( بهای تمام شده کاالی فروش در آنها( و بدهی های جاری مقدار تعه

 رفته و سایر هزینه های جاری یا دوره هم می شود، و ج( اقدام به تشکیل معادله و رسم نمودار)استفاده از روش رگرسیون( نمی شود.
𝐴𝐵i,t = Qt − Q1[δ1,jREVi,t] − Q2[δ2,jEPPi,t] − Q3[δ3,jGPPEi,t]ui,t 

 که در این رابطه

𝛿1,𝑖 =
𝐴𝑅𝑖,𝑡 − 1

𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 − 1
 

𝛿2,𝑖 =
𝑁𝑉𝑖,𝑡−1 + 𝑂𝐶𝐴𝑖,𝑡−1 − 𝐶𝐿𝑖,𝑡−1

𝐸𝑋𝑃𝑖,𝑡−1
 

𝛿3,𝑖 =
𝐷𝐸𝑃𝑖,𝑡 − 1

𝐺𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡−1
 

𝐴𝐵i,tا در سیستم تعهدی؛: مانده حساب ه𝐴𝑅i,tحسابها و اسناد دریافتنی منهای مالیت استردادی؛ : 

 
𝐴𝑅i,t = INVi,t + OCAi,t − CLi,t − DEPi,t 

 INVi,tموجودی کاال : 

OCAi,tسایر داراییهای جاری غیر از وجوه نقد)صندوق(، حسابهای دریافتنی و موجودی کاال؛ : 

:CLi,t  جاری منهای مالیات ها و حصه جاری بدهی های کوتاه مدت؛بدهیهای 

:DEPi,t استهالك دارایی های مشهود و نامشهود؛ 

:𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡 خالص درآمد ناشی از فروش؛ 

:𝐸𝑋𝑃𝑖,𝑡−1 هزینه های عملیاتی)بهای تمام شده کاالی فروش رفته، هزینه های فروش و اداری پیش از استهالك(؛ 

:𝐺𝑃𝑃𝐸𝑖,𝑡−1 ناخالص اموال و تجهیزات)دارایی های ثابت(؛ 

نسبت های گردش هستند نشان دهنده واقعیت های هر شرکت موید این که معادله بر اساس ویژگی  δ3و  δ1  ،δ2پارامترهای مقادیر 

 (.2004های متعلق به شرکت های موجود در نمونه مورد آزمون قرار دارد) بلکویی،

 

 مدل ایکل (7

( انجام گرفته برای سنجیدن هموارسازی سود از مدل ایکل استفاده شده است. در 1382در تحقیقی که توسط قائمی و همکارانش)

 مدل ایکل شرکتی به عنوان هموارسازی معرفی می شود که:
𝐶𝑉∆𝐼

CV∆S
< 1 

:∆𝐼تغییرات یک دوره سود 

:∆S تغییرات یک دوره فروش 

:𝐶𝑉 انحراف همبستگی 

ی که تشخیص شرکت های هموارساز و غیرهموارساز در سه سطح سود شامل سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص در نظر به طور

گرفته می شود و چنانچه شرکتی در هر یک از سطوح سود همارسازی انجام داده باشد به عنوان شرکت هموارساز معرفی می شود)قائمی و 

 (.1382همکاران، 

 

 مدل مک لئوز (8

ازیی سود به وسیله نسبت انحراف معیار جریان های نقد عملیاتی)که بر اساس کل دارایی های ابتدای دوره همگن شده است( هموارس

 به انحراف معیار سودخالص قبل از اقالم غیر مترقبه)که بوسیله مجموع دارایی هایی اول دوره همگن می شود( محاسبه می گردد.

Smooth =
σ(𝐶𝐹𝑂j−t)

σ(NIBEj−t)
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 پيشينه  -4

 تحقيقات داخلی 4-1
ارتباط بین هموارسازی سود و اندازه شرکت و نوع صنعت »در مقاله ای تحت عنوان  88مهنار مالنظری و ساناز کریمی زند در سال  -

جود دریافتند که بین اندازه شرکت و هموارسازی سود، همبستگی قوی و« در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 دارد و این ارتباط معکوس است. همچنین تفاوت قابل مقایسه ای بین شرکتهای هموارسازی سود ار لحاظ نوع صنعت وجود ندارد. 

بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده غیر عادی شرکتهای پذیرفته شده در »تحت عنوان  89موسوی در پایان نامه خود در سال  -

این نتیجه رسید که هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود  به« بورس اوراق بهادار تهران

داشته و هموارسازی سود تاثیر معنی داری بر کسب بازده غیرعادی سهام شرکتها ندارد. همچنین نوع صنعت و اندازه شرکتها بر 

 کسب بازده موثر نمی باشند.

 متغیرهایی داد که نشان تحقیق نتایجارائه الگویی برای اندازه گیری مدیریت سود پرداختند.  ( به1390یعقوب نژاد و همکاران) -

 شاخص با قبل سال سود مدیریت شاخص و داراییها( سودآوری)بازده شاخص مدیریت، تغییر شرکت، اندازه بدهی، نسبت مثل

 تغییر حسابرس، نوع مالکیت، نوع مالیات، مثل متغیرها دیگر بعضی طرف از دارند. مستقیم رابطه جاری سال سود مدیریت

 .ندارند سود مدیریت بر اثری صنعت نوع و حسابرس

( به بررسی مدیریت سود و اطالعات صورت های مالی پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که مدیریت 1390محمدی و همکاران) -

از طریق اقالم تعهدی اختیاری بلند مدت در مقایسه با اقالم تعهدی  سود بر مربوط بودن تاثیرگذار است. عالوه بر این، مدیریت سود

 اختیاری کوتاه مدت تاثیر بیشتری بر مربوط بودن سود و ارزش دفتری دارد.

( به بررسی رابطه بین مدیریت سود و فرصتهای سرمایه گذاری با تاکید بر نوع مالکیت پرداختند. 1391مجتهد زاده و سعادت) -

 نسبت بین که، حالی ندارد. در وجود معناداری رابطه سود مدیریت و ها دارایی هندسی رشد بینان نشان داد که نتایج تحقیق آن

 دیده شد. معناداری مثبت رابطه سود مدیریت و رشد شاخص دو عاملی تحلیل و آن دفتری ارزش به ها دارایی ارزش بازار باالی

 سهامداران دیگر، به عبارت  نداشت. گذاری سرمایه های فرصت و سود ریتمدی رابطه بر موثری نقش مالکیت تمرکز چنین، هم

 .نمی کنند استفاده سهامداران از حمایت جهت خود قدرت و نظارتی نقش از کننده کنترل

 (، به بررسی رابطه بین جریان های نقدی آزاد و مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی پرداختند، نتایج1391فخاری وعدیلی) -

 های فعالیت مبتنی بر سود مدیریت معیارهای و پایین رشد با های شرکت آزاد نقدی های جریان بین که نشان داد پژوهش

 ها یافته این دارد. وجود معناداری مثبت رابطه غیرعادی( اختیاری های هزینه و غیرعادی تولید غیرعادی، نقدی واقعی)جریان

 و ان گذار سرمایه بوده، برای ایرانی های شرکت در واقعی های فعالیت طریق از ودس مدیریت وجود بر مجددی تواند تایید می

 .کند ارائه سود مدیریت از جدیدی های شاخص نیزحسابرسان و کنندگان ه استفاد

ایج ( به بررسی رابطه میان سرمایه گذاران نهادی موقت و بلند مدت با مدیریت موثر سود پرداختند. نت1391علیقلی و جلیلیان) -

 اقالم سطح با بلندمدت نهادی گذاران نمی کنند، سرمایه مدیریت مؤثر بطور را سود که شرکتهایی تحقیق آنها نشان داد که در

 اقالم سطح با منفی بطور میکنند مدیریت مؤثر بطور را سود که شرکتهای در و هستند مرتبط درآمد افزاینده اختیاری تعهدی

 .هستند مرتبط عملکرد با همساز شده درآمد افزاینده اختیاری تعهدی

 ی رابطه بررسی ( طی تحقیقی به بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی پرداختند. برای1392ایزدی نیا وهمکاران) -

 ایجنت کردند؛ استفاده ترکیبی های داده روش به متغیره چند رگرسیون تحلیل از واقعی سود مدیریت معیارهای و مالی اهرم بین

 .دارد وجود دار معنا و معکوس رابطه ی واقعی، سود مدیریت معیارهای و مالی اهرم بین که داد نشان بررسی

( به بررسی انگیزه های مدیریت سود پرداختند . نتایج نشان داد که با توجه به تفاوت در شرایط و محیط 1393مشایخی و همکاران) -

توان چنین اظهار کرد که ها در بورس ایران و سایر کشورها میساختار و اندازه شرکتاقتصادی ایران و سایر کشورها و تفاوت در 

 های مدیریت سود در ایران و سایر کشورها مشابه و نزدیک است.تقریبا انگیزه

بین ( به بررسی رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام پرداختند. نتایج نشان داد که 1393مهرانی و همکاران) -

شاخص کیفیت سود و ریسک سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین بین شاخص هموارسازی سود و ریسک سهام رابطه 

مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحقیق آنان نشانداد که ریسک شرکتهایی که سودهای با کیفیت خود را هموار می نمایند، 

 کیفیت خود را هموار می کنند.بیش از شرکتهایی است که سودهای بی 

http://www.joas.ir/


 65 -82، ص 1396، پاییز 7هش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره پژو
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

دی سهام اندازه ( به بررسی هموارسازی سود و عملکرد قیمت سهام که بر اساس بازده سهام و بازده غیرعا1394اعتمادی و عبدلی) -

وارسازی سود با گیری شده در شرایط بحران مالی پرداختند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که در شرکت های بدون بحران مالی، هم

هموارسازی سود با  بازده سهام و بازده غیرعادی سهام رابطه منفی و معناداری دارد، در حالی که در شرکت های دارای بحران مالی

 بازده سهام رابطه مثبت و معناداری دارد اما با بازده غیرعادی سهام رابطه معناداری ندارد.

و  مثبت طه ایری سود پرداختند. نتیجه پژوهش آنان نشان داد راب( به بررسی پاداش مدیریت و پایدا1394نیکومرام و پازوکی) -

 نیز مدیریت پاداش یابد، افزایش سود پایداری هرچه دیگر، عبارت به دارد. وجود سود پایداری و مدیریت پاداش میان مستقیم

 می یابد. شافزای نیز دیرانپاداش م شرکت، اندازه افزایش با که دهد می نشان پژوهش دیگر شواهد همچنین یابد. می افزایش

 ندارند. تاثیر مدیریت بر پاداش بدهی نسبت دارد. مدیریت پاداش بر معکوس و منفی اثری تعهدی اقالم کیفیت

اختند. نتایج ( به بررسی رابطه مدیریت سود عملکردجاری و عملکرد آتی با امنیت شغلی مدیر عامل پرد1395مهام و بک محمدی) -

لکرد جاری و سود و دوره تصدی مدیرعامل رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین مدیریت سود و عم نشان داد، بین مدیریت

 آتی شرکتها نیز رابطه معنی داری وجود دارد.

رداختند. ( به بررسی تشخیص مدیریت سود با استفاده از تغییرات در گردش دارایی و حاشیه سود پ1395حجازی و همکارانش) -

غیراختیاری  نسبت حاشیه سود/گردش دارایی در شناسایی مدیریت سود اطالعات بیشتری نسبت به اقالم تعهدی نتایج نشان داد،

 ارائه می کند و همچنین تغییر حاشیه سود و گردش دارایی در جهت مخالف به علت مدیریت سود می باشد.

 

 تحقيقات خارجی 2-4

ه شرایط طبقه بندی در هر دو گروه غیرعادی و غیرمستمر یا غیرمترقبه ( در کشور آمریکا اقالم واجد ک2001)17بارنی و همکاران -

ساله و در مورد صنایع مختلف آمریکا انجام شد.  20و تاثیر آنها بر هموارسازی سود بررسی شدند این تحقیق در یک دوره زمانی 

از تغییر طبقه بندی اقالم غیرمترقبه  نتایج تحقیق حاکی از آن بود که مدیریت در جهت هموارسازی روند سود طی دوره زمانی،

 استفاده می کند.

( در تحقیقی درباره ی هموارسازی سود از طریق اقالم غیرمترقبه، محتوای اطالعاتی اقالم برای پیش بینی 2002)18الین و گینس -

ساله را بررسی سود و تفاوت میزان و تعداد این اقالم در شرکت های بزرگ و کوچک در کشور هنگ کنگ طی یک دوره پنج 

کردند. نتایج بدست آمده از تحقیق آنان حکایت از عدم وجود شواهد هموارسازی و فقدان محتوای اطالعاتی اقالم غیر مترقبه 

داشت. افزون بر این، میزان اقالم در شرکت های بزرگ بیش از شرکتهای کوچک بوده است. اما بین تعداد اقالم و اندازه شرکت 

 وجود نداشت.ارتباط معنی داری 

( تحقیقی با موضوع طبقه بندی اقالم تحت عنوان اقالم استثنایی یا اقالم غیرمترقبه برای هموارسازی سود 2006)19بتی و همکاران -

شرکت انگلیسی انجام دادند و نتیجه گرفتند که ارتباط مستقیمی بین انگیزه های هموارسازی و اهمیت انتخاب  163در مورد 

 سودمورد انتظار وجود دارد.طبقه بندی در مورد 

 .دادند قرار بررسی مورد پاکستانی های شرکت در را سود مدیریت و مدیره هیات پاداش بین رابطه (2009)20همکاران و علیشاه -

 که حالی در بوده سود مدیریت و نهادی مالکیت بین منفی رابطه وجود بیانگر عمومی اثرات مدل از استفاده با تحقیق های یافته

 .نکرد بیان سود مدیریت و مدیره هیات پاداش بین داری معنی ی رابطه تحقیق جنتای

 مالکان نقش و قرار دادند بررسی مورد سود مدیریت بر را شرکت ارزش و رشد متفاوت (، تاثیر2009)21کهرز و ساتون مادهوگارهیا، -

 با مقایسه در ها شرکت رشد که داد نشان ها هفرضی آزمون .کردند رابطه این وارد را شرکت پوششی نسبت اثر و داخلی نهادی،

 تقارن عدم و شرکت رشد و ارزش تفاوت از ناشی امر این که گیرد؛ می کار به سطح باالیی در را سود مدیریت شرکت ارزش

 با حضور شرکت رشد بین معنادار مثبت رابطه وجود از حاکی نتایج است. شرکت ارزش به نسبت شرکت در رشد زیاد اطالعاتی

 رشد و ارزش سود، مدیریت ی بین رابطه در سهام صاحبان حقوق به بدهی نسبت بود. سود مدیریت با داخلی و نهادی مالکان

 .نبود معنادار شرکت

                                                           
1 7 -  Barnea  et al 
1 8 -  lynn &  Guinness 
1 9 -  Beattie &  Brown 
2 0 - Ali shah, et al. 
2 1 - Madhogarhia, Sutton & Kohers 
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، با بررسی هردو نوع مدیریت سود دریافتند که مدیران در زمان عرضه فصلی سهام، اغلب درگیر مدیریت (2010) 22کوهن و زاروین -

وکاهش عملکرد در زمان عرضه فصلی سهام بیشتر در نتیجه مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی است تا  سود واقعی هستند

 مدیریت سود از طریق اقالنم تعهدی. زیرا دستکاری فعالیت های واقعی نتایج اقتصادی واقعی به همراه دارد.

 نقش رابطه این در ها آن .پرداختند گذاری مایهسر های فرصت و سود مدیریت رابطه بررسی (، به2010)23هانگ و الدر چن، -

 رابطه ها یافته دادند. قرار آزمون مورد شرکتی نظام راهبری سازوکار عنوان به را کننده کنترل سهامداران مالکیت سلب و انگیزه

 کننده کنترل دارانسهام نقد وجه جریان حق چنین، هم داد. نشان گذاری فرصت سرمایه و سود مدیریت بین را معناداری و مثبت

 گذاری فرصت سرمایه با های شرکت در پژوهشگران، دید از داشت. رشد شرایط تحت عادی غیر تعهدی اقالم با خالص منفی رابطه

 .است تر قوی سود مدیریت کنترل، حق و نقد جریان حق بین زیاد انحراف و

 مدیریت بین بطهرا روی بر را سهام حقوق صاحبان برمبنای شپادا انگیزه تعدیلی اثر تحقیقی در (2011) همکاران و ژیان وی چون -

 مقامات به هک زمانی است مرتبط سرمایه گذاری با کمتر سود مدیریت که نشان دادند آنها کردند. بررسی سرمایه گذاری و سود

 اداشپ نگیزه هایاست. بنابراین ا شده اعطا سهام صاحبان حقوق برمبنای پرداخت از بزرگ بخش ( یکCEOsارشد ) اجرایی

 بهبود را سرمایه گذاری تصمیم گیری کارایی و کاهش دهد را سود مدیریت برای تمایل می تواند سهام صاحبان حقوق برمبنای

 .می بخشد

 بین ابطهر تحقیق دادند. در این انجام عامل مدیر شغلی امنیت و سود مدیریت عنوان با تحقیقی (2012بااویین) و چارفدین -

 این، رب است. عالوه گرفته قرار بررسی سال مورد 11 طی در آمریکایی شرکت 271 در عامل مدیر تصدی دوره و سود مدیریت

 دوره و سن یرنظ عامل مدیر های ویژگی از برخی عامل، مدیر دوره تصدی ویژه، به و شغلی امنیت بر سود مدیریت ارزیابی برای

 تصدی ورهد افزایش با سود مدیریت رابطه کننده تایید آنان توسط آمده دست به یافته های و است. نتایج شده آزمون تصدی،

 .است عامل مدیر

 بر رکتیش تاثیر حاکمیت بررسی به سود، مدیریت بر شرکتی حاکمیت تاثیر عنوان با پژوهشی ( در2012همکاران) و کورمییر -

 بهتر، شرکتی حاکمیت با مکانیزم های رکتش که دریافتند ها آن پرداختند. اولیه عرضه عمومی های شرکت در سود مدیریت

 .دارند شده بینی سودهای پیش به یابی دست جهت سود مدیریت از برای استفاده کمتری احتمال

 بر مبتنی سود بر مدیریت کاری محافظه تاثیر بررسی به امریکایی های شرکتهای داده از استفاده ( با2012همکاران) و 24گارسیا -

 بر مبتنی سود مدیریت کاهش باعث کاری بیشتر محافظه که داد نشان آنها نتایج پرداختند. واقعی سود مدیریت و تعهدی اقالم

 .میشود سود واقعی مدیریت افزایش و اقالم تعهدی

 وابسته اشخاص با معامالت از ناشی سود مدیریت بر افشا قوانین تأثیر بررسی به پژوهشی ( در2013)25نین چن، جینگ و یینگ -

 رسیدند نتیجه این به بردند. آنها کار به را جونز شده تعدیل مدل سود، مدیریت گیری اندازه برای خود پژوهش در آنها پرداختند.

 معامالت دارای که تایوانی های شرکت سود مدیریت ، در2000نوامبر در تایوان کشور شده تصویب ی افشا قوانین دنبال به که

 را سود مدیریت افشا، قوانین کردند بیان ها آن کلی طور به است. داده رخ کاهشی د،ان بوده چینی های شرکت با وابسته اشخاص

 دهد. می کاهش

الکیت سهامداران ( به بررسی سهامداران عمده و مدیریت واقعی سود در کره پرداختند. نتایج نشان داد که م2013گوه و همکاران) -

. نتیجه نشان قش مثبت تنها در دوره بحران اقتصادی آسیا موثر استعمده نقش مثبتی در کاهش مدیریت سودواقعی دارند. این ن

واقعی کمک می داد که در دوران بحران اقتصادی کره سهامداران نهادی به آگاهی بیشتر از هزینه های بلند مدت مدیریت سود س

 کند. همچنین نتایج از فرضیه همگرایی منافع حمایت کرد.

دهد که مدیریت  ی تاثیر مدیریت سودواقعی بر نوآوری شرکت را بررسی کردند. نتایج نشان می( به بررس2014برسکین وهمکاران)   -

 واقعی سود مانع پیشرفت تکنولوژیکی شرکتها می شود و بر ارزش بازار تاثیر منفی می گذارد.

ختند. برای اندازه گیری ( به بررسی رابطه بین مدیریت سود و کارایی تصمیمات سرمایه گذاری پردا2016)26براندون و یونگسوك -

سود از اقالم تعهدی اختیاری استفاده کردند و همچنین برای اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری از کیوتوبین استفاده کردند. 

نتیجه پژوهش نشان داد که تاثیر مدیریت سود بر ریسک سرمایه گذاری با میزان مدیریت سود کاهش می یابد. مدیریت بیش اندازه 

                                                           
2 2. Cohen and Zarowin .2010 
2 3 - Chen, Elder & Hung 
2 4 -  García 
2 5 - Nen-Chen, et al 
2 6 - Brandon & youngsuk 
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باعث بهبود کارایی سرمایه گذاری نمی شود بلکه مقدار متوسط مدیریت سود می تواند تصمیمات سرمایه گذاری را بهبود  سود

 بخشد ومقدار بیش از حد آن منافع مدیریت سود را از بین می برد.

ای پیش بینی ورشکستگی ( به بررسی تاثیر دو نوع مدیریت سود تعهدی و مدیریت سود واقعی بر مدله2017)27وگانزونس و سورین -

پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد زمانی که دستکاری اقالم تعهدی صورت می گیرد به بهبود شرکت های ورشکسته کمک می 

کند در حالیکه دستکاری فعالیت های واقعی به ویژه دستکار ی فروش بهبود پیش بینی شرکت های غیر ورشکسته را افزایش می 

خورده احتمال بیشتری برای دستکاری اقالم تعهدی دارند در حالیکه شرکت های  سالم این کار را با دهد. شرکت های شکست 

 دستکاری های اقالم واقعی انجام می دهند.

( به بررسی تاثیر انحراف سرمایه گذاران بر مدیریت سود پرداختند. آنان برای اندازه گیری انحراف سرمایه 2017)28گارل و همکاران -

اندازه شرکت استفاده کردند، زمانی که سرمایه گذران نهادی توجه خود را به بخش های غیرمرتبط از اوراق بهادار خود  گذاران از

معطوف می کنند سرمایه گذاران منحرف به طور موقت سبب کاهش شدت نظارت و مدیریت سود می شوند. یافته های پژوهش 

ن با مدیریت دستمزدها و فعالیت های واقعی بیشتر دست به مدیریت سود می نشان داد وقتی سهامداران پریشان می شوند، مدیرا

 زنند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
2 7 - Veganzones & Severin 
2 8 - Garel et al 
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 نتيجه گيري
مهمترین خروجی سیستم حسابداری به عنوان یک سیستم اطالعاتی و زیر مجموعه سیستم اطالعاتی مدیریت، گزارش های مالی است 

 گزارش یابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. ضرورتکه مهمترین هدف این گزارش ها فراهم کردن اطالعات الزم برای ارز

 شیوه به سود گزارش و بوده استناد قابل خوبی به گران تحلیل و مدیران گذاران، سرمایه گیری تصمیم برای اولیه منبع یک عنوان به سود

 قابل سودهای میزان تعیین برای معیاری شرکت، عملکرد قیتموف ارزیابی برای معیاری مالیات، محاسبه برای مبنایی ارائه مانند مختلف های

کند.  از آنجابی  می کمک جامعه اقتصاد به موارد سایر و اقتصادی واحد یک مدیریت برای معیاری سود، توزیع مدیریت برای معیاری تقسیم،

 مدیریت یا دستکاری امکان ترتیب گیرد. بدین می قرار حسابداری برآوردهای و ها روش تأثیر تحت تجاری واحد یک خالص سود که محاسبه

دارد. برخی از اهداف و انگیزه های مدیریت و هموارسازی سود همسو با منافع شرکت و برخی هم همسو با منافع مدیرهست،  وجود سود

ا و انگیزه های مدیریت و همچنین محدودیت ها و قوانین و مقرراتی وجود دارد که مانع از مدیریت  می شود. در مقاله حاضر به فرضیه ه

هموارسازی سود و همچنین قوانین و مقررات محدود کننده با تاکید بر مقاالت داخلی و خارجی انجام شده پرداخته شد. در زمینه مدیریت  و 

ان بیشتر به هموارسازی تحقیقات کمی صورت گرفته و انتظار می رود بدلیل اهمیت سود برای تصمیم گیری سرمایه گذاران و واهم دهندگ

 این موضوع پرداخته شود.
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