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 چکیده

تواند در معرض  تعهدی حسابداری محاسبه شده و می  ترین اقالمی است که بر مبنای روش از مهمسود خالص یکی 
دهد مدیران تمایل دارند با استفاده از اقالم تعهدی،  دستکاری مدیران و قضاوت تحلیلگران باشد. تحقیقات نشان می

، هموار کنند. پژوهش حاضر به دنبال شده را با اهداف گوناگون از جمله کاهش نوسانات قیمت سهم سودهای گزارش
الوصول  یافتن شواهدی مبنی بر مدیریت سود در صنعت بانکداری ایران با استفاده از ذخیره )هزینه( مطالبات مشکوک

است. بر پایه پیشینه  1394تا  1385ساله  10ها، در بازه زمانی  ترین قلم تعهدی گزارشگری مالی بانک عنوان مهم به
بینی عملکرد ضعیف )قوی( اقدام به ذخیره  های با عملکرد واقعی قوی )ضعیف( و پیش رود بانک ر میپژوهشی انتظا

ویژه، ذخیره  به -الوصول  )مصرف( سود آتی، با کاهش )افزایش( سود واقعی از طریق ذخیره مطالبات مشکوک
بر ذخیره مطالبات منظور ارزیابی اثر عملکرد جاری و آتی  کنند. به -الوصول خاص  مطالبات مشکوک

های مدیریت سود نظیر  بودن سایر روش الوصول خاص از جمله نیاز به تأمین مالی خارجی، در دسترس مشکوک
ای و ارتباط ذخیره مطالبات  شناسایی سود و زیان غیرعملیاتی و پایش نهادهای ناظر در ارتباط با الزامات سرمایه

ستفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مدیران در الوصول خاص با ریسک از رگرسیون خطی ا مشکوک
صورت عملکرد جاری قوی )سود باال( اقدام به ذخیره سود کرده و در صورت عملکرد جاری ضعیف )سود پایین(، 

الوصول خاص با نوسان  دهد، ذخیره مطالبات مشکوک کنند. نتایج همچنین نشان می اقدام به مصرف سود آینده می
 ها رابطه معنادار منفی دارد بانکقیمتی سهام 

 سود یریتمد یسک،الوصول، ر مطالبات مشکوک یرهبانک، ذخ :یدیکل واژگان
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 مقدمه
محققان و گذاران،  سرمایهترین اقالم موردتوجه  سود خالص همواره یکی از مهم

است.  بازار موثر اینها در  گذاری سهام شرکت که  بر قیمت گران بازار سرمایه بوده تحلیل
دارند، مستقیماً بر  1های مالی که جنبه تعهدی این درحالی است که اقالمی از صورت

ها نیز با  رود مدیران بانک . از آنجا که احتمال میگذارند شده اثر می کیفیت سود اعالم
اقدام به دستکاری آن کنند و در عین حال،  انگیزه مدیریت سود با استفاده از اقالم تعهدی

کاناگارتنام، لوبو الوصول است ) ها ذخیره مطالبات مشکوک ترین قلم تعهدی بانک بزرگ 
ها و اثر آن در بازار  پژوهش حاضر به بررسی کیفیت سود اعالمی بانک  (،2003 2و متیو

قوی  واقعیی با عملکرد ها رود مدیران بانک انتظار میپردازد. بدین ترتیب،  سرمایه می
( سود مصرف) ذخیرهعملکرد موردانتظار ضعیف )قوی(، اقدام به  بینی پیش)ضعیف( و 

)و به طور الوصول  از طریق ذخیره مطالبات مشکوک سود واقعیکاهش )افزایش(  آتی با
 (. 19954فودنبرگ و تیرول ) کنند( 3الوصول خاص ویژه، ذخیره مطالبات مشکوک

های مقطعی ذخیره مطالبات  تواند تفاوت ی که میهایمتغیر ،حاضر در پژوهش
همچنین  شود. منظور هموارسازی سود را توضیح دهد بررسی می الوصول به مشکوک

و تفسیر  گاهمنظور بررسی دید الوصول به ها با ذخیره مطالبات مشکوک ارتباط ریسک بانک
، بررسی  . هدف پژوهشگیرد قرار میمطالعه مورد گذاران از کیفیت سود اعالمی  سرمایه

ها است. در این راستا، به دنبال  مدیریت سود با استفاده از مدیریت اقالم تعهدی در بانک
الوصول  مشکوک  دستکاری ذخیره مطالباتیافتن شواهدی از مدیریت سود با استفاده از 

این  العمل بازار درقبال الوصول خاص( و بررسی عکس مشکوک  )خصوصاً ذخیره مطالبات
 .هستیمرفتار 

دهد. نخست اینکه فارغ از سایر  را در چند مورد ارتقا می پژوهشی پیشینه حاضر،پژوهش 
دنبال شناسایی شرایطی است  اند، به که در جستجوی یافتن هموارسازی سود بوده مطالعاتی

                                                                                                                   
1. accrual 
2. Kanagaretnam,Lobo and Mathieu 

شود: مانده تسهیالت موضوع طبقه سررسید  بانک مرکزی، میزان ذخیره خاص به این شرح محاسبه میمطابق مقررات . 3

 ٥٠الوصول  درصد و مانده تسهیالت موضوع طبقه مشکوک ٢٠مانده تسهیالت موضوع طبقه معوق  درصد، ١٠گذشته 

ها موجود  های مالی بانک های صورت اطالعات مربوط در قسمت یادداشت وثایق(. بازیافت درصد )بسته به ارزش قابل١٠٠تا

 است.
4. Fudenberg and Tirole 
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تمایل الوصول خاص  که مدیران بانک به دستکاری سود از طریق ذخیره مطالبات مشکوک
الوصول خاص  دهنده ذخیره مطالبات مشکوک به بررسی عوامل توضیح. دوم، ددارن
الوصول خاص را با سطح  سوم اینکه ارتباط بین ذخیره مطالبات مشکوکپردازد، و  می

د. در ادامه ابتدا مبانی نظری بیان شده، سپس پیشینه پژوهش، سنج ها می ریسک بانک
 گیری ارائه شده است. و نتیجه ها ها، روش پژوهش و در انتها یافته فرضیه

 مبانی نظری
است  اطالعاتی جمله از آن به مربوطهای افشاشده  داده و ها بانکشده  خالص اعالم سود

. هرچند توجه حرفه دگیر قرار می بازار سهام مورداستفاده گران تحلیل گیری تصمیم در که
شده، نتیجه عملکرد  گزارشحسابداری بر این هدف استوار بوده است که سود خالصِ 

 محاسبه تعهدی رقم برمبنای این درستی منعکس نماید؛ اما از آنجا که واحد تجاری را به
ها با انگیزه هموارسازی سود  رود مدیران بانک شود و همچنین از آنجا که احتمال می می

یی باالکنند، مطالعه و بررسی کیفیت سود اعالمی از اهمیت  اقدام به دستکاری آن 
برخالف روش نقدی  ها هزینه و درآمدها شناسایی برخوردار است. طبق روش تعهدی،

 و ها یبین پیش از سود محاسبه در نبوده و نقد پرداخت وجه و دریافت با همراه لزوماً
گیری اقالم تعهدی در گزارشگری سود  چگونگی اندازه شود. می استفاده نیز برآوردها

 از استفاده مدیران در اختیارعمل لذا سود در ارتباط است.واحد تجاری با موضوع کیفیت 
 سود که کیفیت است عواملی زجملها بینی پیش و برآورد از استفاده و تطابق و تحقق اصول

ها،  ترین قلم در بین اقالم تعهدی بانک بزرگمیان، دهد. در این  می قرار تأثیر تحت را
و  مؤثر بودهتواند در هموارسازی سود  الوصول است که می  ذخیره مطالبات مشکوک
 .(2003)کاناگارتنام، لوبو و متیو  شعاع قرار دهدالها را تحت  کیفیت سود اعالمی بانک

در  مندرج یمال اطالعات بر خود گذاری سرمایه های تصمیم برای گذاران سرمایه
 چنین هم کنند. می اتکا شده سودگزارش خصوصاً اقتصادی واحدهای مالی های صورت

های  شرکت وشود  می قلمداد شرکت کلی مهم ریسک معیاریک  عنوان به سود های ن نوسا
مهرانی و ، 2009چنی شوند ) واقع می گذاران سرمایهاقبال  بیشترمورد هموارتر، سود با

ها نیز مایل به هموارسازی سود  رود مدیران بانک این منظر، انتظار می(. از 1393همکاران 
 ریسک قلمداد شوند. باشند تا از نگاه سهامداران کم

الوصول به ارزیابی کیفیت سود اعالمی  از نگاه هزینه مطالبات مشکوک حاضر پژوهش 



 1397زمستان ـ  60ـ شماره  15سال ـ  یمال یحسابدار یمطالعات تجربفصلنامه   4

ارسازی همودر جستجوی شواهدی از منظور، در بخش نخست،  پردازد و بدین ها می بانک
باشد،  ها می گیری میزان ذخایر برعهده مدیران بانک . ازآنجاکه شناسایی و اندازهاستسود 

گونه  نهادهای ناظر مانند بورس و بانک مرکزی نیز نگران هرگونه تغییر عمدی در این
شود که هرگونه  فرض می حاضر در پژوهش .هستند  شده ها و نهایتاً سود اعالم هزینه

های ناشی از  جهت نگرانی ر راستای هموارسازی آن توسط مدیران، بهدستکاری سود د
باشد. در این راستا، باتوجه به نتایج فودنبرگ و تیرول  قیمت سهام بانک در بازار سهام می

ها و نهایتاً قیمت آنها در  و آتی بانک بر سطح ذخایر بانک جاری(، اثر وضعیت 1995)
و آتی را در  جاریعملکرد  ،یرانمد حقق معتقدندشود. این دو م بازار سهام بررسی می

دهند و هنگامی که وضعیت کنونی مطلوب  میزان هموارسازی سود تحت نظر قرار می
کنند تا ریسک نوسان قیمت سهام و  نباشد، سودهای آینده را به دوره جاری منتقل می

. بدین معنی که وقتی سود کاهش دهنددادن موقعیت شغلی خود را  همچنین خطر از دست
باالتر به طور نسبی بینی آینده  پیش های قابل پایین ولی برای دوره طور نسبی بهدوره جاری 

شود(، مدیران  گفته می «قوی-ضعیف»های گروه  به آنها بانک حاضر )که در پژوهش باشد
بارتی آنها ع دهند. به را افزایش میجاری گیری دوره جاری، سود  ها با کاهش ذخیره بانک
 . کنند مصرف میکار سود آینده را  با این

)که در پژوهش حاضر به  رود سود دوره آتی پایین باشد بالعکس، هنگامی که انتظار می 
ها مایلند سود دوره  شود(، مدیران بانک گفته می «ضعیف-قوی»های گروه  آنها بانک

دادن  نوسان قیمت و ازدستیسک رگیری به آینده انتقال دهند و  را با افزایش ذخیره جاری
کار سود را برای مصارف آینده  عبارتی آنها با این . بهکاهش دهندموقعیت شغلی خود را 
های اول و دوم مورد بررسی قرارگرفته  این موضوع در فرضیه. کنند نگهداری یا ذخیره می

بر که  استعواملی منظور آزمون هموارسازی سود نیاز به شناسایی  بههمچنین،  است.
انگیزه مدیران در  رود طورعمومی انتظار می به .اثرگذار هستندمدیران برای این اقدام  انگیزه

 قرار بگیرد: عوامل زیر جهت هموارسازی سود تحت تأثیر  دستکاری ذخایر به

 1یخارج یمال نیتأم به ازین
 در زهیانگ نیا عالوه، به. است سود یهموارساز در یقو یا زهیانگ یخارج یمال نیتأم به ازین
 به بانک یمال  نیتأم نهیهز که آنجا از. است شده واقع توجه مورد کمتر یپژوهش نهیشیپ

                                                                                                                   
1. external finance 
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 از ،یاعالم سود یهموارساز با تا مندند عالقه ها بانک رانیمد است، مرتبط آن سکیر
 کند، یمال نیتأم یکمتر نهیهز با بانک که یدرصورت. کنند یریجلوگ سود ادیز نوسانات

 به ازین که ییها بانک ل،یدل نیا به. برد خواهند منفعت بانک سهامداران و تیریمد
 یمال نیتام نهیهز کاهش جهت در سود یهموارساز به لیما شتریب دارند، یخارج یمال نیتأم

 به ازین شاخص عنوان  به «ها سپرده به التیتسه» نسبت از اساس، نیا بر. بود خواهند
 در و است یآت و یجار یمال نیتأم به ازین دهنده انعکاس شاخص نیا. شودیم ادی یمال نیتأم
این موضوع در فرضیه  (.1999 ترسون،ی)پ است گرفته قرار استفاده مورد مقاالت از یاریبس

 سوم مورد بررسی قرارگرفته است.

 سود یهموارساز یندهایفرآ ریسادر دسترس بودن 
 کرده دیسود تأک یدر هموارساز یاتیرعملیغ انیبر نقش سود و ز یپژوهشکمتر  تاکنون

 رییسود خود تغ یآن را با توجه به اهداف هموارساز ییشناسا زانیبانک م رانیاست. مد
ی نیب شیپپایین و سود  یواقع باالیهنگام مواجهه با سود  رانیراستا، مد نی. در ادهند یم

. کنند یم یاتیرعملیغ انیسود و ز ایم.م خاص  رهیذخ قیسود از طر یاقدام به دستکار ،شده
با خطر عزل  یواقع فیبانک پس از عملکرد ضع تیریکه مد یمخالف، هنگام یدرسو

منظور  به یاتیرعملیغ انیم.م خاص و هم از سود و ز رهیمواجه شود، ممکن است هم از ذخ
این موضوع در فرضیه چهارم مورد بررسی قرارگرفته  بهره ببرد. یسود دوره جار شیافزا

 است.

 پایش نهادهای ناظر در ارتباط با الزامات کفایت سرمایه
برخوردار از  یها ناظر با بانک یاز رفتار متفاوت نهادها یگذشته شواهد یها پژوهش

 زین رانی(. در ا1998و کراس،  می)ک کند یم تیها حکا بانک ریالزم و سا هیسرما تیکفا
از  یتر رانهیگ برخوردار نباشند، تحت نظارت سخت یکاف هیسرما تیکه از کفا ییها بانک

این موضوع در فرضیه پنجم مورد  .رندیگ یعنوان نهاد ناظر قرار م به یجانب بانک مرکز
 بررسی قرارگرفته است.

 ،(1995گیری از روش فودنبرگ و تیرول ) ، با بهرهحاضر منظور اجرای پژوهش به 
 -ضعیف»چهار گروه  بهجاری و آتی  نشده مدیریتسود  1ها از طریق شاخص میانه بانک

                                                                                                                   
 -ضعیف»دلیل استفاده از شاخص میانه در پژوهش حاضر، حفظ توازن تعداد مشاهدات در دو گروه مورد بررسی . 1

 بوده است.« ضعیف -قوی»و « قوی
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شود   شوند و فرض می تقسیم می «ضعیف -قوی»و  «قوی -قوی»، «ضعیف -ضعیف»، «قوی
کنند. لذا  میاول و آخر اقدام به دستکاری ذخایر و هموارسازی سود  های تنها مدیران گروه

که  الزم به ذکر است گیرد. گروه یادشده مورد بررسی قرار میاین اقدام در هریک از دو 
شده ناشی از  خود به دو بخش عمومی )ذخیره لحاظ الوصول ذخیره مطالبات مشکوک

شود.  شده تحت کنترل مدیریت( تقسیم می تغییرات مانده تسهیالت( و خاص )ذخیره لحاظ
یره ذخجمع »هم در سطح  های یادشده، در دو گروه بانک پژوهش حاضرهای  لذا آزمون

« خاص الوصول ذخیره مطالبات مشکوک»و هم در سطح  «الوصول مطالبات مشکوک
تری از  شود. از آنجاکه بخش خاص ذخیره، شواهد مشخص بررسی می)ذخیره م.م خاص( 

گذارد ــ زیرا مستقیماً در اختیار مدیریت بانک قرار دارد  هموارسازی سود را در اختیار می
یاسودا و  ژوهشبر اساس پشود.  بین آن و ریسک نیز در بخش دوم بررسی می ــ ارتباط
رود که ارتباط معناداری بین ذخیره م.م خاص و ریسک ــ که  (، انتظار می2003) 1همکاران

 از  از آنجاکه نوسانات بیش شود ــ وجود نداشته باشد. گیری می با معیارهای مشخصی اندازه
، ین مالی شرکت و میزان دسترسی به منابع مالی اثرگذار استبر وضعیت تأمم ااندازه سه

عنوان معیار ریسک  بهقیمت سهم در بازار  نوسانای دارند و لذا  مدیران به آن توجه ویژه
 این موضوع نیز در فرضیه ششم مورد بررسی قرارگرفته است.شود.  تعریف می

 پیشینه پژوهش
ها و  برای ارزیابی عملکرد شرکت ترین منابع اطالعاتی سود خالص یکی از مهم

گذاری سهام آنها در بازار سهام به شمار می رود. لذا نظر به حساسیت و اهمیت سود  قیمت
عنوان یکی از موضوعات جذاب برای  خالص، دقت در محاسبه و ارائه آن همواره به

ند بر توا گران به شمار رفته است. همچنین، آگاهی سهامداران از کیفیت سود می تحلیل
میزان عرضه و تقاضا و در نتیجه قیمت سهام در بورس تأثیرگذار باشد.  میزان اقالم تعهدی 

ذاتی  پذیری انعطافشود.  معموالً به عنوان شاخصی از کیفیت سود در نظر گرفته می
دهد که در گزارشگری مالی  استانداردهای حسابداری و مبنای تعهدی به مدیران اجازه می

اعمال قضاوت توسط مدیران و اختیارات . متعدد، قضاوت خود را اعمال کنندبه دالیل 
شهرت یافته است )اعتمادی و دیگران،  «2مدیریت سود»ه آنان در فرایند گزارشگری مالی ب

مدیریت سود گزارش غیر واقعی عملکرد اقتصادی واحد تجاری   (. به بیان دیگر،1391

                                                                                                                   
1.Yasudaet al 
2. Earnings management 
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ینفعان و یا تحت تأثیر قراردادن نتایج قراردادی نمودن برخی ذ منظور گمراه است که به
ها حاکی از هموارسازی سود  همچنین، پژوهش. (1397شود )زلقی و دیگران، انجام می

باشد )به عنوان مثال، اسمیت  شده می تعیین منظور دستیابی به اهداف ازپیش توسط مدیران به
گذاران،  تحلیلگران، سرمایه. از آنجا که (1981، 2؛ رونن و سادان1994، 1و همکاران

های مالی منتشرشده توسط  ترین قسمت گزارش عنوان مهم را به مدیره سود مدیران و هیأت
کنند و میزان آن در تعیین حقوق، مزایا و پاداش مدیران تأثیرگذار  ها تلقی می شرکت

اقدام به جلوه دادن عملکرد خود برخوردارند تا   است، مدیران از انگیزه الزم برای مثبت
های متعددی برای  شاخص(. 1991، 3های مالی کنند )دجورج و دیگران دستکاری صورت

را  4ها تعریف شده است، اما بیشتر آنها اقالم تعهدی اختیاری مدیریت سود در پژوهش
، 6؛ بیسلی2006، 5اند )عبدالرحمان و محمدعلی عنوان شاخص مدیریت سود در نظر گرفته به

است   (. اقالم تعهدی اختیاری جزئی از حسابداری تعهدی2010، 7نگ، ویلسون و وا1996
منظور  شود. این اقالم زمانی که به نشده می بینی که شامل انتظارات مدیر از اتفاقات آتی پیش

کننده خواهند بود )دچو  ارائه نادرست اطالعات به سهامداران دستکاری شده باشند، گمراه
ها و سایر  (. در تحقیقات حوزه مدیریت سود، بانک2010، 8؛ واسون و بون2002و دیچو، 

  ها مستثنی شده های خاص و متمایز خود از سایر بنگاه مؤسسات مالی عموماً به دلیل ویژگی
عالوه بر (، این در حالی است که 2000، 9اند )پیزنل، پوپ و یانگ و بررسی نشده

ای از  ر صنعت بانکداری مجموعهد ،10های مرسوم برای مدیریت سود در سایر صنایع انگیزه
به عنوان یک راهبرد مستمر  را هایی جهت مدیریت سود وجود دارد که انگیزه عوامل دیگر

، ریسکدارای های  موقعیت قبالدر ناچارند ها  بانکبه عنوان مثال،  آورد. میفراهم 
ها در  بانکبسیاری از دیگر، سهام  سویاز  .ای مشخصی را رعایت کنند سرمایهالزامات 

                                                                                                                   
1. Smith et al 
2.Ronen and Sadan 
3. Degeorge et al 
4. Discretionary accruals 

AbdulRahman & Fairuzana  Heneem 5. Mohamed Ali 
6. Beasley 
7. Wilson and Wang 
8. Wasan and Boone 
9. Peasnell,Pope and Young 

( 2001لوبو و ژو )های مختلف مورد بررسی قرار گرفته شده است،  های مدیران در مدیریت سود که در پژوهش میان انگیزه. از10
( به 1985های سیاسی، هلی ) ( به هزینه1978( مدیریت سود برای قرارداد بدهی،واتز و زیمرمن )2009به اثر سود خالص، اسومن )

های مالیاتی، مشایخی و صفری  ( به انگیزه2001( به ساختار مالکیت، گوان )1384)های پاداش مدیریت، نوروش و کردلر طرح
های عملیاتی وکاشانی و یعقوبی  ( به نقش انحراف در فعالیت1385( به نقش نقد ناشی از عملیات، پورحیدری و افالطونی )1385)
 اند. ( به امنیت شغلی اشاره کرده1385)
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گران مالی مورد  شده و به صورت مداوم توسط تحلیل های سهام به طور عمومی معامله بازار
نیز دو نهاد ناظر بر بانک مرکزی و اوراق بهادار و  بورسسازمان گیرند.  بررسی قرار می

ها بر اساس  بانکاهداف کلیدی روند. عدم دستیابی به  شمار می ها به های بانک فعالیت
ها، نسبت سود به جریان نقدی عملیاتی و غیره  های مالی خاصی مانند بازده دارایی نسبت

تواند  اهداف میچنین عدم دستیابی به  همهای سهام بگذارد.  بر قیمت اثر منفیتواند  می
 شود.  بانکهای مشتریان و زیان  بانک را زیر سوال برده و منجر به کاهش سپردهاعتبار

( در تحقیق خود نشان دادندکه 2018) 2مانند جین و همکاران( 2018)1دیانتیماال  
کنند. احمد، تاکدا  الوصول مدیریت می مطالبات مشکوک  ها سود را از طریق ذخیره بانک

منظور مدیریت  الوصول به ( نشان دادند که ذخیره مطالبات مشکوک1999) 3و توماس
ها به  رود. نتایج آنها حاکی از تمایل بانک و الزامات قانونی کفایت سرمایه بکار می 4سرمایه

منظور تطبیق با مقررات بازل  الوصول و ارتقای سرمایه به افزایش ذخیره مطالبات مشکوک
( ارتباط بین ذخیره مطالبات 2008ای دیگر، چانگ و همکاران ) است. در مطالعه

ها را در بورس سهام تایوان نشان  ملکرد عملیاتی بانکو ع 5الوصول اختیاری مشکوک
شود  گیری استنباط می ( این نتیجه2006) 6نات و تهرانیان دادند. در پژوهش کورنت، مک

طور کلی،  بهالوصول اختیاری، به مدیریت سود مرتبط است.  که ذخیره مطالبات مشکوک
الوصول و مدیریت سود  شکوکهای فوق ارتباط مثبتی بین ذخیره مطالبات م تمام پژوهش

 اند. یافته
ها  پژوهش حاضر نیز به مدیریت سود با استفاده از مدیریت اقالم تعهدی در بانک

ها، ذخیره مطالبات  ترین قلم در بین اقالم تعهدی بانک پردازد. در این بین بزرگ می
یافته  ( که بر اساس زیان تحقق2003الوصول است )کاناگارتنام و همکاران،   مشکوک

 ها را زیر سوال قرار دهد. تواند کیفیت سود اعالمی بانک شود و می محاسبه می
گذاری به دو مقوله ریسک و بازده توجه های سرمایه همچنین در بررسی فرصت 
که احتمال  گذاران از ریسک گریزانند و درصورتی شودکه سرمایه شود و فرض می  می

نمایند. ردانتظار خود را متناسب با آن تعدیل میوقوع ریسک خاصی را دهند نرخ بازده مو
هایی هستندکه ریسک کمتری  گذاری در شرکت گذاران اغلب مایل به سرمایهسرمایه

                                                                                                                   
1. Diantimala 
2. Jin et al 
3. Ahmed, Takeda and Thomas 
4. Capital management 
5. Discretionary Loan Loss Provision (DLLP) 
6. Cornett, McNutt and Tehranian 
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های  دست آورند. ازآنجاکه یکی از شاخصداشته و متناسب با آن بازده مناسبی نیز به
ر سهم شرکت در ریسک، نوسانات بازده سهام است و قیمت سهام نیز به نحوی با سود ه

ها تمایل دارند با کاهش نوسانات در سود باعث کاهش در نوسانات  ارتباط است، شرکت
گذاران و اعتباردهندگان از ریسک شرکت را تحت  بازده شوند و در نهایت، تصور سرمایه

کنند که با سود  ها با این هدف اقدام به هموارسازی سود می تأثیر قرار دهند. لذا شرکت
 (.1393ده، خبر مثبتی به بازار مخابره کنند )مهرانی و همکاران، ش گزارش

رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ( در پژوهشی، 1392مهرانی و همکاران ) 
شده در بورس اوراق  های پذیرفته از شرکت ای ریسک سهام را با استفاده از اطالعات نمونه

اند. آنها همچنین این مسأله  بررسی قرار دادهمورد  1390الی 1381بهادار تهران، طی دوره 
هایی که سودهای باکیفیت خود را  اندکه وضعیت ریسک شرکت را مورد بررسی قرار داده

نتایج این پژوهش بیانگر آن است که بین شاخص کیفیت .کنند، چگونه است هموار می
 ( ارتباط1384)ناظمی  و خواجویسود و ریسک سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد. 

 براساس کردند. بررسی تعهدیاقالم  نقش بر کیدأت با را سهام بازده و سود کیفیت بین
 مربوط اجزای و تعهدی اقالم میزان ثیرأت تحت ها شرکت سهام بازده میانگین، آنها های یافته

 . .گیرند نمی قرار آن به
الوصول و  مطالبات مشکوکهای اندکی در زمینه مدیریت سود از طریق ذخیره  پژوهش 

گذاری این ریسک در بازار سهام صورت گرفته است. ویژگی بارز ذخیره مطالبات  قیمت
های غیرمالی ــ در تأثیر همزمان آن  الوصول ــ برخالف اقالم تعهدی سایر بنگاه مشکوک

ین (. بر ا2009، 2و بیتی و لیاو 2011، 1بر سودآوری و ریسک بانک است )بوشمن و ویلیامز
ها،  الوصول در بین اقالم تعهدی بانک  مبنا، به دلیل اهمیت ذخیره مطالبات مشکوک

گذاری آن در بازار  ها و سپس، قیمت پژوهش حاضر ابتدا اثر آن را بر مدیریت سود بانک
 سهام را مورد بررسی قرار خواهد داد.

 ها فرضیه

« ضعیف-قوی»وه های گر الوصول بانک فرضیه اول: نسبت هزینه مطالبات مشکوک
 باالتر است.« قوی-ضعیف»های گروه  نسبت به بانک

                                                                                                                   
1. Bushman and Williams 
2. Beatty and Liao 



 1397زمستان ـ  60ـ شماره  15سال ـ  یمال یحسابدار یمطالعات تجربفصلنامه   10

-قوی »های گروه  الوصول خاص برای بانک فرضیه دوم: نسبت هزینه مطالبات مشکوک
 باالتر است.« قوی-ضعیف»های گروه  نسبت به بانک« ضعیف

فرضیه سوم: سطح هموارسازی سود ازطریق ذخیره خاص با نسبت تسهیالت به 
 رابطه دارد.ها  سپرده

ها ازطریق ذخیره خاص با سطح سود و  فرضیه چهارم: سطح هموارسازی سود بانک
 زیان غیرعملیاتی رابطه دارد.

فرضیه پنجم: سطح هموارسازی سود از طریق ذخیره خاص با کفایت سرمایه رابطه 
 دارد. 

 .فرضیه ششم: نسبت ذخیره خاص با سطح ریسک بانک رابطه ندارد

 آماریجامعه و نمونه 
شده در بورس و فرابورس است و نمونه  های پذیرفته جامعه آماری پژوهش حاضر، بانک

های جامعه آماری است که حداقل اطالعات الزم آنها در  آماری شامل کلیه شرکت
های چهارگانه، نیاز است که اطالعات  ها در گروه بندی بانک منظور گروه دسترس باشد. به

های  وجود باشد. قلمرو زمانی پژوهش حاضر نیز اطالعات بانکبینی آنها م واقعی و پیش
سال( است. نمونه آماری  10) 1394تا  1385های  شده در بورس و فرابورس در سال پذیرفته
 سال در بازه زمانی یادشده است.  -مشاهده بانک 103شامل 

م مندرج از آنجا که اطالعات مربوط به متغیرهای پژوهش حاضر شامل بسیاری از اقال 
های  های مورد نیاز از سایت ها است، داده شده شرکت های مالی حسابرسی در صورت

افزاری  ، سامانه نرمwww.tsetmc.comبه نشانی  شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
tseclient رسانی ناشران به نشانی جامع اطالع  و سیستمwww.codal.ir  استخراج

ها از  های مالی شرکت موردنیاز مربوط به صورتشوند. همچنین، سایر اطالعات  می
 کتابخانه سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تأمین شده است.

 شناسی پژوهش روش
منظور برآورد ضرایب اجزای ذخیره خاص و و بررسی اثر این متغیر بر ریسک، از  به

 ها استفاده شده است.  های ذیل جهت آزمون فرضیه مدل
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 (1مدل )
𝐷𝐿𝐿𝑃𝑖𝑡 = 𝛽

0
+ 𝛽

1
𝑁𝑂𝑃𝐼𝑖𝑡 + 𝛽

2
𝐿/𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡 + 𝛽

3
𝑊𝐸𝐿𝐿𝑖𝑡 + 𝛽

4
𝐿𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑖𝑡

+ 𝛽
5

𝐶𝐻𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡 + 𝛽
6

𝑁𝑃𝐿𝑖𝑡−1 + 𝛽
7

𝐶𝐻𝐿𝑂𝐴𝑁𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
 

 (2مدل )
𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖𝑡 =  𝛼0 + 𝛼1𝐷𝐿𝐿𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝛼2𝐴𝑆𝑆𝐸𝑇𝑖𝑡 + 𝛼3𝐹𝑅𝐸𝑄𝑈𝐸𝑁𝐶𝑌𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 
 اند: های فوق به قرار ذیل در مدلمتغیرهای بکاررفته 

 پژوهش یرهایمتغ یفو تعر ی(. معرف1جدول )
 تعریف متغیر

𝑫𝑳𝑳𝑷𝒊𝒕 الوصول خاص تقسیم بر جمع تسهیالت دوره  هزینه مطالبات مشکوک 
𝑹𝑰𝑺𝑲𝒊𝒕 در سال« قوی-ضعیف»و « ضعیف -قوی»های  سطح ریسک گروه بانک𝒕 

𝑵𝑶𝑷𝑰𝒊𝒕  های دوره غیرعملیاتی تقسیم بر جمع داراییسود و زیان 
𝑳/𝑫𝑬𝑷𝒊𝒕 ها نسبت جمع تسهیالت به جمع سپرده 

𝑳𝑨𝑺𝑺𝑬𝑻𝒊𝒕 ها لگارتیم طبیعی جمع دارایی 
𝑵𝑷𝑳𝒊𝒕−𝟏 تسهیالت غیرجاری اول دوره تقسیم بر جمع تسهیالت دوره 

𝑪𝑯𝑵𝑷𝑳𝒊𝒕 ر جمع تسهیالت دورهتغییرات در مانده تسهیالت غیرجاری تقسیم ب 
𝑪𝑯𝑳𝑶𝑨𝑵𝒊𝒕 تغییرات در مانده تسهیالت تقسیم بر جمع تسهیالت دوره 
𝑫𝑳𝑳𝑷𝒊,𝒕−𝟏 دوره وقفه با یک« قوی-ضعیف»و « ضعیف -قوی»های   ذخیره خاص بانک 
𝑳𝑨𝑺𝑺𝑬𝑻𝒊𝒕 ها در سال لگاریتم طبیعی ارزش دفتری جمع دارایی𝒕 

𝑭𝑹𝑬𝑸𝑼𝑬𝑵𝑪𝒀𝒊𝒕 
تقسیم برکل سهام در جریان در ابتدای  tمیانگین حجم روزانه معامالت سهام در سال 
 tسال

𝑾𝑬𝑳𝑳𝒊𝒕 
درصد و باالتر(  8است که اگر کفایت سرمایه بر اساس الزامات قانونی ) ١متغیر مجازی

 باشد، عدد یک و در غیر این صورت صفر است.

 
هایی است که مدیران آنها تمایل  منظور آزمون فرضیه اول و دوم، نیاز به شناسایی بانک به

کارگرفته شده در این بخش، مشابه روش  بیشتری به هموارسازی سود دارند. روش به
ها بر پایه عملکرد قوی و ضعیف  ( است. در این روش، بانک1995فودنبرگ و تیرول )

گیرند. شاخص عملکرد  ی و ضعیف در چهار گروه قرار میبینی عملکرد قو واقعی و پیش
ها، فزونی یا کسری سود قبل از مالیات و ذخیره )تقسیم بر جمع  قوی و ضعیف بانک

ها( از میانه سود صنعت در دوره مورد بررسی است. برپایه نتایج تحقیق فودنبرگ و  دارایی

                                                                                                                   
1. Dummy variable 
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بیشتر « قوی-ضعیف»و « ضعیف-قوی»های دو گروه  (، مدیران بانک1995تیرول )
 1های شغلی هستند. درمعرض دغدغه

 بینی یشو پ یواقع نشده یریتها  بر اساس سود مد بانک یبند (. طبقه2جدول )
-های با سود واقعی باالتر بانک

 مساوی از میانه صنعت
تر  های با سود واقعی پایین بانک

 از میانه صنعت
 عنوان

تر از  بینی سود پایین های با پیش بانک ضعیف-گروه  ضعیف قوی –گروه ضعیف 
 میانه صنعت

-بینی سود باالتر های با پیش بانک ضعیف -گروه قوی قوی -گروه قوی
 مساوی از میانه صنعت

 

شود. سپس  ( استفاده می1های سوم تا پنجم، از مدل شماره ) منظور بررسی فرضیه به 
ششم( مدل دوم رگرسیونی منظور بررسی اثر ذخیره م.م خاص بر ریسک )فرضیه  به

-ضعیف»و « ضعیف-قوی»های گروه  های هر دو گروه بانک مجموعاً برای تمام مشاهده
شده از پژوهش یاسودا و  شود. در مدل دوم )برگرفته مشاهده( برقرار می 40« )قوی

(( متغیر وابسته )ریسک(، با سه سنجه ریسک بازار به شرح زیر سنجیده 2004همکاران )
 شود: می

معیار بازدهی ماهانه سهام بانک در هر سال  : منظور از ریسک کل، انحراف 2ریسک کل (1
 مالی است. 

 3( ریسک غیرسیستماتیک2
 4( ریسک سیستماتیک3

های مختلفی وجود دارد که  منظور برآورد ریسک سیستماتیک سهام مدل به 
(، مدل 1965لینتنر ؛ 1964ای )شارپ،  سرمایه  گذاری دارایی ترین آنها مدل قیمت شاخص

( و مدل 1986(، مدل عاملی )چن، رول و راس، 1976گذاری آربیتراژ )راس،  قیمت
سازی روابط  ( هستتند. از آنجا که دیگر محققانی که به مدل1992شاخصی )فاما و فرنچ، 

منظور برآورد ریسک سهام از مدل  اند، به انواع ریسک با مدیریت سود پرداخته
اند )نوری بروجردی، سوری و اشرف  استفاده نموده 5ای های سرمایه گذاری دارایی قیمت

                                                                                                                   
 اند. به همین منظور در پژوهش حاضر صرفاً این دو گروه مورد بررسی قرار گرفته . 1

2. Total risk 
3. Firm-specific risk 
4. Systematic risk 
5. Capital Asset Pricing Model (CAPM) 



  13 ... گذاری ریسک در صنعت بانکداری مدیریت سود و قیمت

 

و یاسودا، اُکودا و  2011، 1؛ وان محمد و وسیونزمان و مهدزاینی1392گنجوئی، 
های غیرسیستماتیک و  ( در پژوهش حاضر نیز، برای برآورد ریسک22004کونیشی،

 شود. سیستماتیک از این مدل بهره گرفته می
ویکرد جمالت باقیمانده )که از آن به مدل دوشاخصی هم یاد با رCAPM مدل  
 شود( به این شرح متصور است: می

𝑅𝑖t = 𝛽0 + 𝛽1𝑅𝑀𝑡 + 𝛽2𝑅𝐹𝑡 + 𝑒𝑖𝑡 
 

 –قوی » و « قوی –ضعیف » های بازدهی ماهانه سهام گروه بانک Ritرابطهکه در این  
 ،(TEDPIXبازدهی ماهانه شاخص کل بورس تهران ) t ،RMtدر پایان دوره مالی« ضعیف

RFt)و  بازدهی ماهانه بدون ریسک )بازده تضمین شدهeit بیان  باقیمانده مدل رگرسیونی
 شده است.

و « ضعیف –قوی »های  کردن بازدهی ماهانه سهام بانک در این مدل پس از رگرس 
ساله بانکی  های یک نه سپردهبر شاخص بازدهی ماهانه بازار و بازدهی ماها« قوی -ضعیف»

ماه متوالی، باقیمانده ریسک سیستماتیک تحت عنوان جمالت باقیمانده ظاهر  12در پایان 
 باشد.شده که انحراف معیار آن ریسک غیرسیستماتیک بانک می

 با این وصف، ریسک غیرسیستماتیک بانک به این شرح خواهد بود:

Unsystematic risk: 𝜎 = √
∑ (𝑒𝑖𝑡−𝑒𝑖𝑡̅̅ ̅̅ )2𝑛=12

𝑡=1

𝑛−1
 

معیار باقیمانده معادله فوق  معادل انحراف  لذا طبق این معادله، ریسک خاص گروه بانک 
 12است. مجموع ریسک سهام پیش روی هر بانک که نوسانات بازده سهام آن در پایان 

 شود:ماه متوالی است، به این شرح محاسبه می

(Total) Equity risk: 𝜎 = √
∑ (𝑅𝑖𝑡−𝑅𝑖𝑡̅̅ ̅̅ )2𝑛=12

𝑡=1

𝑛−1
 

در « ضعیف –قوی » و « قوی –ضعیف »های  بازدهی گروه بانک  𝑅𝑖𝑡که در مدل فوق 
t ،𝑅𝑖𝑡پایان دوره

̅̅ در « ضعیف –قوی » و « قوی –ضعیف »های  میانگین بازدهی گروه بانک ̅̅

ضعیف »های  ماهه گروه بانک 12ها یا جمالت باقیمانده  انحراف معیار بازده  𝜎، دورهnطی
: تعداد مشاهده nبرای محاسبه ریسک کل و ریسک خاص و « ضعیف –قوی »و « قوی –

حال، با در اختیار داشتن است.  ماهه در این رابطه( 12ها برای محاسبه ریسک سهام )

                                                                                                                   
1. Wan Mohammad, Wasiuzzaman and Mohd Zaini 
2. Yasuda,Okudaand Konishi 
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توان به این ریسک کل سهام بانک و ریسک غیرسیستماتیک، ریسک سیستماتیک را می
 شکل محاسبه کرد:

Systematic risk = (Total) Equity risk - Unsystematic risk 
بورس اوراق بهادار تهران که تحت  قیمت و بازده نقدیدر پژوهش حاضر، شاخص  

( درنظرگرفته شده و نرخ RMtشود، نماینده نوسانات بازار ) منتشر میTEDPIXعنوان
های  شده بانک مرکزی برای سپرده (، حداقل نرخ تعیینR𝐹tشده ) بازده تضمین

گردد.  ساله است. علت انتخاب این نرخ به تورم مورد انتظار برمی گذاری یک مایهسر
صورت ماهانه پرداخت شود، انتظارات تورمی به کمترین حد خود  که سودی به درصورتی

های ماهانه مبنای محاسبه ریسک قرار گیرند،  که بازده رسد. درنتیجه، درحالتی می
های  ، نرخ بازده سپردهCAPMدر مدل  ورد استفادهترین نرخ بازده بدون ریسک م مناسب
 رینوشود ) صورت ماهانه و نقدی پرداخت می ها است که به گذاری یک ساله بانک سرمایه

 (.1392بروجردی، سوری، 

 ها تحلیل داده

 آماره توصیفی
بندی  ( مربوط به طبقه2شوند.جدول) دراین بخش،آماره توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه می

« قوی-ضعیف»، «قوی-قوی»، «ضعیف-قوی»های بورسی و فرابورسی در چهارگروه  بانک
( آماره توصیفی مربوط به متغیرهای 4( و )3است. سپس در جداول )« ضعیف-ضعیف»و 

(، به 5شود. جدول ) صنعت بانکداری بررسی میگذاری ریسک در  مدیریت سود و قیمت
پردازد. سپس،  های هر گروه می الوصول در بانک شرح جمع ذخیره مطالبات مشکوک

( ارائه 6الوصول خاص در چهار گروه بانک یادشده، در جدول ) ذخیره مطالبات مشکوک
 خواهدشد. 

 نشده سال بر اساس سود مدیریت -های بانک (. مشاهده3جدول )
  نشده واقعی ساالنه مدیریتسود 

  قوی ضعیف

ه 
الن

سا
ود 

س
ت

یری
مد

  
ده 

نش
ش

پی
 

نی
بی

 

 قوی 3١ ٢٠

 ضعیف ٢٠ 3٢

 
است. نمونه  1394تا  1385سال در بازه زمانی  -مشاهده بانک 103نمونه آماری شامل 
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بینی  پیشهای مربوط به سود ساالنه  اند که حتماً داده هایی انتخاب شده آماری از بین بانک
مشاهده بوده است. در جدول  103آنها موجود باشد که تعداد آنها در قلمرو زمانی یادشده، 

ذخیره مطالبات  و نشده، سود قبل از کسر مالیات (، منظور از سود مدیریت3)
منظور  ، تقسیم شده است. به1های هر بانک الوصول است که بر جمع دارایی مشکوک

های چهارگانه، از شاخص میانه استفاده شده  انتخاب مشاهدات و جایگزینی آنها در گروه
بینی هرسال  ها برای دوره واقعی و پیش نشده بانک منظور، میانه سود مدیریت است. بدین

ه نشده زیر شاخص میانه صنعت، در زمر های با سود مدیریت محاسبه شده است. بانک
نشده بزرگتر یا مساوی شاخص میانه صنعت  های با سود مدیریت های ضعیف و بانک بانک

های دو گروه  رود بانک اند. از آنجا که انتظار می های قوی قرار گرفته در زمره بانک
دست به مدیریت سود بزنند، پژوهش حاضر بر این دو « ضعیف-قوی»و « قوی-ضعیف»

 –مشاهده بانک  20متمرکز است. بر این اساس، تعداد  های چهارگانه گروه از بین گروه
 اند. سال در دو گروه مورد بررسی جای گرفته

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
 در انتهای سال تقسیم شده است. های هر بانک ها، متغیر سود در هر مشاهده، بر میزان دارایی منظور حذف اثر اندازه بانک ه. ب1
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است( یالر یلیونجز سطر آخر و دو ستون سمت چپ، به م ارقام به یه)کل یسود در صنعت بانکدار یریتمربوط به مد یرهایمتغ یفی(. آماره توص4جدول )

 نماد متغیر
تعداد 

 مشاهدات
 کشیدگی چولگی انحراف معیار %7٥ میانه %٢٥ حداکثر میانگین

 9٢/٢ ١/79 3٢١،7٢٥،٢٥٥ ٢99،3٢3،3١6 ٥3٠،٠٠٠،١٠4 ١63،34،4١6 38٥،١،١86،48٢ ٠8١،١46،٢١7 ١٠3 Deposits ها سپرده

 3/7١ ١/979،973 4٢٢،١39،9٥6 3٥8،9١9،668 94،١٢٢ ٠64،6٢8،768،793،448 43،١ ١٥8،٢88،744 ١٠3 Assets ها داراییجمع

 ٠7/3 ١/٠39 84،٢49،9٢6 ٠89،٥33،٢43 ٠٥٠،٠٢3،٠88 79،474،٢١ ١٢6،١،٠88،699 ١83،633،44٥ ١٠3 Loans جمع تسهیالت

 ٥/43 664،8٠7 9١/١،٢ ٥93،٥١6،١،١68،879 3 6٢١،١٥،٥٢٥،٢68 4٠٠ 349،36٠،٢ NLLP 9٥ هزینه م.م عمومی
 3/3٠ ١١،٥66،483 9١/١ ١١،٥١4،8٥١ 79٢،٢47،١ ٥77،447 79،3١٥،٠٥٠ 78٠،7،8٠١ DLLP 9٥ هزینه م.م خاص

 66/3 ١/94 ١3،879،44٠ ٢43،١4،8٠6 ١٢4،93٥،7٢3 3،3١8 77١،٠٢9 64،84٠،١٠3 9،8١7 LLP جمع هزینه م.م

 ٢/١9/4 76 ١٥6،878،١،٠١3،373 3 6٥6،٢٥٥ ٥69،٥8 933،9٠٥،٢٢ 4٢4،43٢،١ ١٠3 NOPI سود غیرعملیاتی
 ١/٢4 ١/39 7١٠،99٢،4٠ 6٢،١4١،١6٠ ١٠،٥٢4،36٠ ١7٢،٥٥٢،٥٢6،8١4 3،١73 ١٠٠،٠٠6،١٠3 33 NPLs تسهیالت غیرجاری
 6/4% %١3% 8٥/٥/١4% 86/٢7/9% 69 7%/7٥ %٢٢/٢١/١3% 7 ١٠3 Well نسبت کفایت سرمایه
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 «قوی -ضعیف»و « ضعیف -قوی»های  ه)جمع تعداد مشاهدات گرو گذاری ریسک در صنعت بانکداری (. آماره توصیفی متغیرهای مربوط به قیمت5جدول )

 

 
System  ،ریسک سیستماتیک Firmریسک خاص وE-risk ریسک کل هستند که هرسه بر اساس مدلCAPM اند با رویکرد جمالت باقیمانده بدست آمده .Frequency  بیانگر حجم معامالت

 های هر مشاهده است.  هم بیانگر لگاریتم طبیعی دارایی Lassetاست که حاصل تقسیم میانگین حجم روزانه معامالت برکل سهام برای هر مشاهده است. 

 متغیر
متغیر در نماد 

 مدل
تعداد 

 مشاهدات
 میانگین

)%( 
٢٥% 

)%( 
 میانه
)%( 

7٥% 
)%( 

انحراف معیار 
)%( 

 کشیدگی چولگی

 9١/٠ -٠/١3/3 46/8 76 ٥٥/٠ -٥/87 ١٢/١ System 4٠ ریسک سیستماتیک

 ١/68 ١4 38/8 4٥/١/١4/8 34 6/٠٥ ١١/٢8** Firm 4٠ ریسک خاص

 7١/٠ ٠/8 83/١8 4٥/74 ١٠/87 ٥/٥3 4٠/١٢** E-risk 4٠ ریسک کل

 38/9 7٠/٢ ٠٠٠6٢٢/٠ ٠٠٠7٢١/٠ ٠/٠٠٠٢94 ٠/٠٠٠١43 ٠/٠٠٠٥٢8 Frequency 4٠ حجم معامالت

 -٠/٢3 -١١/٠ ١8 6١/١9 3٠/١/١8 8٢/١7 68/69 Lasset 4٠ ها لگاریتم طبیعی دارایی



 1397زمستان ـ  60ـ شماره  15سال ـ  یمال یحسابدار یمطالعات تجربفصلنامه   18

« فضعی -قوی»های  های مربوط به هر دو گروه از مشاهدات بانک (، داده5در جدول ) 
مشاهده(  40مشاهده )مجموعاً  20به تعداد « قوی-ضعیف»های  مشاهده و بانک 20به تعداد 

های این جدول، به دلیل ماهیت  گیرند. الزم به ذکر است که داده مورد بررسی قرار می
اند. یعنی، ابتدا بر اساس آنچه که در روش پژوهش  ساالنه بودن یک مرحله بازآفرینی شده

اند  های هر بانک در دو گروه مورد بررسی، از ماهانه به ساالنه تبدیل شده ذکر شد، مشاهده
های  های ماهانه در گروه بانک مشاهده مربوط به بازدهی 213و در این مسیر، تعداد 

های  های ماهانه در گروه بانک عدد مشاهده مربوط به بازدهی 230و تعداد « قوی -ضعیف»
طور که  بانک تبدیل شده است. همان -شاهده سالعدد م 40درنهایت به « ضعیف -قوی»

درصد ریسک کل ناشی از  90( مشخص است، در بازه زمانی تحقیق بیش از 4در جدول )
شود.  دار محسوب می درصد معنی 95ریسک خاص بوده است که  از نظر آماری در سطح 

ناشی از گذاری ریسک  منظور آزمون فرضیه ششم، یعنی قیمت های این بخش به از داده
 شود. دستکاری سود با استفاده از ذخیره م.م خاص استفاده می

 ها تجزیه و تحلیل آزمون
ها  منظور آزمون فرضیه نخست که مربوط به یافتن شواهدی دال بر مدیریت سود در بانک به

از طریق جمع ذخیره م.م است، اطالعات مربوط به ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بر 
 (گزارش شده است.6تعیین شده در جدول ) از پیش  بندی اساس گروه
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 1های چهارگانه های گروه الوصول برای مشاهده (. جمع ذخیره مطالبات مشکوک6جدول )
 عملکرد واقعی

ش
پی

 
رد

لک
عم

ی 
بین

 
   ضعیف قوی کل

 2 1   

 میانگین ٠/٠٥36 ٠/٠634*** ٠٥7٥/٠

 ضعیف

 میانه ٠/٠٥49 ٠/٠4١9 ٠/٠٥١8
 معیار انحراف ٠/٠٢٥8 ٠48٢/٠ ٠36١/٠
 مشاهدات 3١ ٢٠ ٥١
 4 3  
 میانگین ٠/٠3٠7*** ٠3١٥/٠ ٠3١٢/٠

 قوی
 میانه ٠/٠3٢7 ٠/٠347 ٠33٥/٠
 معیار انحراف ٠٢١٠/٠ ٠١7٠/٠ ٠/٠١84
 مشاهدات ٢٠ 3٢ ٥٢
 میانگین ٠/٠446 ٠/٠438 ٠44٢/٠

 کل
 میانه ٠47٢/٠ ٠37٠/٠ ٠/٠397
 معیار انحراف ٠/٠٢63 ٠/٠3٥9 ٠/٠3١3
 مشاهدات ٥١ ٥٢ ١٠3

 
الوصول را برای  ک (، تحلیل دو به دوی جمع ذخیره مطالبات مشکو6)جدول 

میانگین )میانه( جمع ذخیره دهد. بر اساس این جدول،  های هر گروه نشان می ه مشاهد
درصد  3/6« ضعیف –قوی »های  الوصول برای مشاهدات گروه بانک مطالبات مشکوک

ضعیف »های  مشاهدات گروه بانکدرصد( کل تسهیالت بوده است و این رقم برای  2/4)
درصد( کل تسهیالت بدست آمده است. همچنین، فرض صفر  3/3درصد ) 1/3، «قوی –

( و بر این -t =78/2شود )آماره  درصد رد می 1ها در سطح  معنادار نبودن تفاوت میانگین
نسبت هزینه مطالبات گیرد. به عبارت دیگر،  مورد تأیید قرار می اساس، فرضیه اول

« قوی-ضعیف»های گروه  نسبت به بانک« ضعیف-قوی»های گروه  الوصول بانک مشکوک
 باالتر است.

                                                                                                                   
نشده )سود قبل از مالیات و ذخیره مطالبات  بینی عملکرد بر اساس سود مدیریت عملکرد واقعی و پیش .1

الوصول نیز  های دوره( بوده است. در این جدول، کل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول تقسیم بر کل دارایی مشکوک

 ترتیب باعالمت % به90% و 95%، 99طح داری ضرایب در س بر میزان کل تسهیالت دوره، تقسیم شده است. ضمناً معنی

 نشان داده شده است. *و ** ،***
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منظور آزمون فرضیه دوم که مربوط به یافتن شواهدی دال بر مدیریت سود  همچنین، به 
ذخیره مطالبات م.م خاص است، اطالعات مربوط به  طور ویژه از طریق ذخیره ها به در بانک
گزارش شده  6تعیین شده، در جدول  از پیش  بندی بر اساس گروهالوصول خاص  مشکوک

 است.

 های چهارگانه های گروه الوصول خاص برای مشاهده (. ذخیره مطالبات مشکوک7جدول )
 عملکرد واقعی

ش
پی

 
کر

مل
 ع

نی
بی

 د

 کل
  ضعیف قوی

 ضعیف

2 1  

 میانگین ٠/٠4١4 ٠/٠379** ٠4٠٠/٠
 میانه ٠39٠/٠ ٠٢6٥/٠ ٠/٠367
 معیار انحراف ٠/٠٠43 ٠/٠٠74 ٠٢7٥/٠
 مشاهدات 3١ ٢٠ ٥١
 4 3  

 میانگین ٠/٠٢٠6** ٠١7٢/٠ ٠١8٥/٠

 قوی
 میانه ٠/٠١96 ٠١8٠/٠ ٠/٠١84
 معیار انحراف ٠٠3٠/٠ ٠/٠١39 ٠/٠١٥4
 مشاهدات ٢٠ 3٢ ٥٢
 میانگین ٠33٢/٠ ٠٢٥٢/٠ ٠٢9٢/٠

 کل
 میانه ٠/٠344 ٠/٠٢٠3 ٠/٠٢37
 معیار انحراف ٠/٠٢38 ٠٢٥٠/٠ ٠/٠٢46
 مشاهدات ٥١ ٥٢ ١٠3

 
الوصول خاص را برای  ک (، تحلیل دو به دوی ذخیره مطالبات مشکو7جدول ) 

میانگین )میانه( ذخیره مطالبات دهد. بر اساس این جدول،  های هر گروه نشان می ه مشاهد
 درصد 8/3« ضعیف –قوی »های  های گروه بانک ه الوصول خاص برای مشاهد مشکوک

های  های گروه بانک مشاهدهدرصد( کل تسهیالت بوده است و این رقم برای  6/2)
درصد( کل تسهیالت بدست آمده است. همچنین،  2درصد ) 1/2عدد « قوی –ضعیف »

 2الوصول خاص گروه  ذخیره مطالبات مشکوکنبودن تفاوت میانگین فرض صفر معنادار 
 شود  درصد رد می 95در سطح  3و 
(07/2-t-value= و بر این اساس، فرضیه دوم نیز مورد تأیید قرار می )  گیرد. به عبارت
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« ضعیف-قوی»های گروه  الوصول خاص برای بانک نسبت هزینه مطالبات مشکوکدیگر، 
کاناگارتنام و همکاران های  باالتر است که با یافته« قوی-ضعیف»های گروه  نسبت به بانک

 ( سازگار است.2003)

 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون مدل اول و دوم
دهنده  عوامل توضیح ها، دراین بخش انکپس از یافتن شواهدی دال بر مدیریت سود در ب

-ضعیف»و « ضعیف-قوی»های  در دو گروه بانک «ذخیره م.م خاص»و « جمع ذخیره م.م»
شود. سپس  داده می 1نتایج حاصل ازتخمین مدل  گیرد. لذا ابتدا مورد بررسی قرار می« قوی

شود. نتایج  استفاده می 2ها ازمدل  جهت برآورد تأثیر ذخیره م.م خاص بر ریسک بانک
 شود. های سوم تا پنجم استفاده می منظور بررسی فرضیه به 1حاصل از مدل 

فرضیه سوم: سطح هموارسازی سود ازطریق ذخیره خاص با نسبت تسهیالت به 
 ها رابطه دارد. سپرده

ها ازطریق ذخیره خاص با سطح سود و  فرضیه چهارم: سطح هموارسازی سود بانک
 دارد.زیان غیرعملیاتی رابطه 

فرضیه پنجم: سطح هموارسازی سود از طریق ذخیره خاص با کفایت سرمایه رابطه 
 . دارد
« ضعیف -قوی»های گروه  برای بانک 1(، نتایج حاصل از تخمین مدل 8در جدول ) 

)جدول دوم( به نمایش گذاشته شده است. پیش از « قوی -ضعیف»)جدول اول( وگروه 
طور میانگین، باالترین ارقام را هم در جمع  ها به این، نشان داده شد که مدیران این بانک

منظور ذخیره سود و انتقال آن به دوره آتی شناسایی  ص بهذخیره م.م و هم در ذخیره م.م خا
های سوم تا پنجم برای  این بخش به آزمون فرضیه(. بر این اساس، 7و 6کنند )جداول  می

 پردازد.  می« قوی-ضعیف»و « ضعیف-قوی»شده در گروه  های واقع بانک

ه و بیانگر آن بود« ضعیف-قوی»های گروه  ( مربوط به بانک8نتایج جدول اول جدول ) 
دار است. بر این  درصد معنی 95در سطح  445/1است که سود غیرعملیاتی با ضریب منفی 

گیرد و  مورد تأیید قرار می« ضعیف-قوی»های گروه  برای بانک چهارم هیفرضاساس، 
ها ازطریق ذخیره خاص با سطح سود و زیان غیرعملیاتی  سطح هموارسازی سود بانک

، داری ضرایب متغیرهای نسبت تسهیالت به سپرده و کفایت سرمایه معنیرابطه دارد. با عدم 
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های این گروه مورد تأیید قرار نگرفت. به عبارت دیگر،  نیز برای بانک پنجمو  سوم هیفرض
سطح هموارسازی سود ازطریق ذخیره خاص با نسبت تسهیالت به شواهدی دال بر رابطه 

ها، تغییرات  حال، لگاریتم طبیعی دارایی با این .ها و نسبت کفایت سرمایه یافت نشد سپرده
دار  درصد معنی 99تسهیالت، تسهیالت غیرجاری و تغییرات تسهیالت غیرجاری در سطح 

(( بیانگر آن است که متغیرهای سود 8نتایج جدول دوم جدول )شدند. همچنین، 
« قوی-ضعیف»های گروه  غیرعملیاتی، تغییرات تسهیالت و تسهیالت غیرجاری برای بانک

دار  درصد معنی 95در سطح  076/0دار شده است. سود غیرعملیاتی با ضریب مثبت  معنی
 پنجم هیفرضو  سوم  هیفرضمورد تأیید قرار گرفت و  چهارم هیفرض است. بر این اساس،

همچنین، تغییرات تسهیالت مورد تأیید قرار نگرفتند. « قوی-ضعیف» های گروه  برای بانک
 دار شدند. درصد معنی 90و  95ترتیب در سطح  رجاری بهو تسهیالت غی
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 قوی –ضعیف و ضعیف  –های قوی  (. نتایج حاصل از برازش مدل اول برای بانک8جدول )

𝑫𝑳𝑳𝑷𝒊𝒕 = 𝜷
𝟎

+ 𝜷
𝟏

𝑵𝑶𝑷𝑰𝒊𝒕 + 𝜷
𝟐

𝑳/𝑫𝑬𝑷𝒊𝒕 + 𝜷
𝟑

𝑾𝑬𝑳𝑳𝒊𝒕 + 𝜷
𝟒

𝑳𝑨𝑺𝑺𝑬𝑻𝒊𝒕 + 𝜷
𝟓

𝑪𝑯𝑵𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷
𝟔

𝑵𝑷𝑳𝒊𝒕−𝟏 + 𝜷
𝟕

𝑪𝑯𝑳𝑶𝑨𝑵𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 

کفایت  تسهیالت به سپرده سود غیرعملیاتی مبداعرض از  نام متغیر
 تغییرات تسهیالت تسهیالت غیرجاری تغییرات تسهیالت غیرجاری ها لگاریتم طبیعی دارایی سرمایه

 C NOPI L/DEP WELL LASSET CHNPL NPL CHLOAN ضریب متغیر

 یفضع –یقو های بانکاول:  جدول

 مقدار ضریب
٢١98١/٠ 

(٠٠١86/٠) 

**44٥/١- 
(٠٢9٠/٠) 

٠٠٠١9٢/٠ 
(٠٠٠١٥3/٠) 

٠٠٠89٠/٠- 
(٠٠٠١٥3/٠) 

***٠١٢7٠7/٠ 
(٠٠٠٠9٢/٠) 

***١6467/٠ 
(٠٠٢٠7/٠) 

***٠4٠73٥/٠ 
(٠٠٠666/٠) 

***٠4٢٢63/٠- 
(٠٠٠686/٠) 

R
 %١7/98 شده تعدیل2

 قوی –های ضعیف جدول دوم: بانک

 مقدار ضریب
١٠7/٠ 

(٢48/٠) 

**٠76/٠ 
(٢36/٠) 

٠٠٠4٠/٠ 
(٠٠١3١/٠) 

٠٠47/٠- 
(٠١3٥/٠) 

٠٠48/٠- 
(٠١3٥/٠) 

٠٠796/٠ 
(٠٠4٥٠/٠) 

**٠74/٠ 
(٠٢68/٠) 

*٠١٥39/٠- 
(٠٠678/٠) 

R
 %٠8/76 شده تعدیل2
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 -قوی»های  دوم برای مجموع بانکتجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون مدل 
 «قوی-ضعیف»و « ضعیف

طور  ها از طریق جمع ذخیره م.م و به پس از یافتن شواهدی مبنی بر مدیریت سود در بانک
دهنده جمع ذخیره م.م و ذخیره م.م خاص پرداخته  ویژه ذخیره م.م خاص، به عوامل توضیح

ریسک یعنی آزمون فرضیه ششم، مدل منظور بررسی اثر ذخیره م.م خاص بر  شد. حال، به
-ضعیف»و « ضعیف -قوی»های گروه  ( مجموعاً برای تمام مشاهدات هردوگروه بانک2)

گونه که پیش از این به تفصیل بیان شد، سه معیار ریسک،  شود. همان تخمین زده می« قوی
تحت عناوین ریسک خاص، ریسک سیستماتیک و ریسک کل به سه شکل جداگانه، 

ن متغیر وابسته و متغیر ذخیره م.م خاص تقسیم بر مجموع تسهیالت با یک وقفه عنوا به
مستقل، و میانگین حجم روزانه معامالت تقسیم برکل   عنوان متغیر (، به𝐷𝐿𝐿𝑃𝑖,𝑡−1زمانی )

عنوان متغیرهای  ( بهLassetها ) ( و لگاریتم طبیعی داراییFrequencyسهام درجریان )
های بزرگ دسترسی بیشتری به بازار سرمایه  شوند. از آنجاکه بانک یکنترل درنظر گرفته م

پذیری باالتری در مواجهه با کمبود نقدینگی برخوردارند. همچنین،  دارند، از انعطاف
(. 1997، 1سازی ریسک دارند )دمستز و استراهان های بزرگ توانایی بیشتری در تنوع بانک

کل منفی با سطح ریسک بانک در ارتباط باشد. لذا در ش  رود متغیر اندازه به لذا انتظار می
عنوان متغیر کنترل درنظر گرفته شده  ( بهLassetها ) (، متغیر لگاریتم طبیعی دارایی2مدل )

(، حجم روزانه معامالت 2000) 2است. همچنین، براساس پژوهش اندرسون و فراسر
شود.  ات جدید قلمداد میعنوان شاخصی برای سرعت تعدیل قیمت سهام بر طبق اطالع به

طور مستقیم در ارتباط باشد،  ها و تعهدات به تواند با نوسان دارایی از آنجاکه سرعت می
(. لذا 2004رود این عامل با ریسک رابطه مثبت داشته باشد )یاسودا و همکاران،  انتظار می
( Frequency(، متغیر حجم روزانه معامالت تقسیم بر کل سهام در جریان )2در مدل )

 عنوان متغیر کنترل درنظر گرفته شده است. به
 
 
 

 

                                                                                                                   
1. Demsetz and Strahan 
2. Anderson and Fraser 
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 و « قوی -ضعیف»های گروه  (. نتایج حاصل از برازش مدل سوم برای بانک9جدول )

 «ضعیف -قوی»

 
 

(، نتایج حاصل از برازش سه معیار ریسک بر عامل ذخیره م.م خاص، متغیر 9جدول ) 
شده برای ریسک  دهد. بر اساس نتایج حاصل اندازه و متغیر حجم معامالت را نشان می

و  99ترتیب در سطح  به Lassetو  DLLPخاص )ستون سمت راست(، ضرایب متغیرهای 
منفی شده است، با افزایش عامل   DLLPاند. از آنجا که ضریب  دار شده درصد معنی 95

DLLPشده در نمونه کاهش خواهد یافت. از آنجاکه  های قرارگرفته ، ریسک خاص بانک
فرضیه ششم، عدم ارتباط ریسک با هزینه م.م خاص بوده است، این فرضیه برای ریسک 

( 2004حال، بر اساس پژوهش یاسودا و همکاران ) گیرد. با این مورد تأیید قرار نمی خاص
آرایی با استفاده از ذخیره م.م را در نوسان قیمت  گذاران حساب رفت که سرمایه انتظار می

دار است. بر این  منفی و معنی Lasset)ریسک( لحاظ نکنند. همچنین، ضریب متغیر 
 . 1یابد ها کاهش می ها، ریسک خاص بانک اساس، با افزایش دارایی

(، نتایج حاصل برازش ریسک سیستماتیک بر عامل ذخیره م.م 9ستون وسط جدول ) 
شده، تنها  دهد. بر اساس نتایج حاصل خاص، متغیر اندازه و متغیر حجم معامالت را نشان می

 هیفرضآنجاکه  است. از  دار شده درصد معنی 99ها در سطح  متغیر لگاریتم طبیعی دارایی

                                                                                                                   
 در خودکار، صورت به لذا و یافته افزایش بورس شاخص در آن وزن بانک، شدن بزرگتر با که باشد این است ممکن نکته یک. 1

 .شود می بیشتر سیستماتیک ریسک سهم و کمتر خاص ریسک سهم سیستماتیک، و خاص ریسک تخمین زمان

𝑹𝑰𝑺𝑲𝒊𝒕 =  𝜶𝟎 + 𝜶𝟏𝑫𝑳𝑳𝑷𝒊,𝒕−𝟏 + 𝜶𝟐𝑳𝑨𝑺𝑺𝑬𝑻𝒊𝒕

+ 𝜶𝟑𝑭𝑹𝑬𝑸𝑼𝑬𝑵𝑪𝒀𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 
ریسک  ریسک خاص متغیر وابسته

 سیستماتیک
 ریسک کل

C 
***6/9١- 
(١/١4) 

***٠/٥9- 
(8/١7) 

9/١٥- 
(3/١9) 

𝑫𝑳𝑳𝑷 
***68٠/٥- 
(74٢/٠) 

3/76 
(9/46) 

***6/٢١3- 
(4/٥١) 

𝑳𝑨𝑺𝑺𝑬𝑻 
**6/89- 
(6/37) 

***٠١9/3 
(964/٠) 

**9٢/١ 
(٠١/١) 

𝑭𝑹𝑬𝑸𝑼𝑬𝑵𝑪𝒀 
١8٥ 

(٢4٥3) 
٢٢38 

(٢734) 
١868- 

(33٥٥) 
R

 %89/3٠ %٢9/3١ %7٠/63 شده تعدیل2
 ***6*** 36/6/6٢ ***٢٢/٠6 Fآماره 
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، عدم ارتباط ریسک با هزینه م.م خاص بوده است، این فرضیه برای ریسک ششم
Rگیرد. ضریب تعیین ) سیستماتیک مورد تأیید قرار می

پایین این مدل،  )شده تعدیل2
واسطه وجود برخی متغیرهای اساسی دیگری است که عامل ریسک سیستماتیک  احتماالً به

 دهند. نحو بهتری توضیح می را به
(، نتایج حاصل برازش ریسک کل بر عامل ذخیره م.م 9جدول )ستون سمت چپ  

شده،  حاصل دهد. بر اساس نتایج معامالت را نشان می خاص، متغیر اندازه و متغیر حجم
منفی  DLLPاست. از آنجا که ضریب   دار شده درصد معنی 99در سطح  DLLPضریب 

یابد. با این حال، بر اساس پژوهش  است، با افزایش این متغیر، ریسک کل کاهش می
آرایی با استفاده از  گذاران حساب رفت که سرمایه ( انتظار می2004یاسودا و همکاران )

شود( وارد نکنند. لذا از  قیمت )که تحت عنوان ریسک شناخته می ذخیره م.م را در نوسان
ششم، عدم ارتباط ریسک با هزینه م.م خاص بوده است، این فرضیه برای  آنجاکه فرضیه

 گیرد. ریسک کل مورد تأیید قرار نمی
  ( گزارش شده است.10ها در جدول ) خالصه نتایج آزمون فرضیه  
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ها یهآزمون فرض یج(. خالصه نتا10جدول )

 شماره شرح فرضیه شده گروه بررسی نتیجه تحلیل نتیجه

شواهدی از مدیریت سود با استفاده از جمع ذخیره م.م یافت 
 شد.

 رد نشد
و « ضعیف -قوی»

 «قوی -ضعیف»

های گروه  الوصول بانک نسبت هزینه مطالبات مشکوک
« قوی-ضعیف»های گروه  نسبت به بانک« ضعیف-قوی»

 باالتر است.

 یک

از مدیریت سود با استفاده از ذخیره م.م خاص شواهدی 
 یافت شد.

 رد نشد
و « ضعیف -قوی»

 «قوی -ضعیف»

الوصول خاص برای  نسبت هزینه مطالبات مشکوک
های گروه  نسبت به بانک« ضعیف-قوی»های گروه  بانک

 باالتر است.« قوی-ضعیف»

 دو

تأمین مالی خارجی که با شاخص نسبت تسهیالت به 
 شود، در مدیریت سود نقش ندارد. می ها مشخص سپرده

 برای هردو گروه رد شد
، «ضعیف -قوی»
 «قوی -ضعیف»

سطح هموارسازی سود ازطریق ذخیره خاص با نسبت 
 ها رابطه دارد. تسهیالت به سپرده

 سه 

های جایگزین که با شاخص سود غیرعملیاتی  روش
 شود، در مدیریت سود نقش دارد. مشخص می

 رد نشدبرای هر دو گروه 
، «ضعیف -قوی»
 «قوی -ضعیف»

ها ازطریق ذخیره خاص با  سطح هموارسازی سود بانک
 سطح سود و زیان غیرعملیاتی رابطه دارد.

 چهار

الزامات مقرراتی که با شاخص کفایت سرمایه مشخص 
 شود، در مدیریت سود نقش ندارد. می

 برای هردو گروه رد شد
، «ضعیف -قوی»
 «قوی -ضعیف»

ازی سود از طریق ذخیره خاص با کفایت سطح هموارس
 سرمایه رابطه دارد.

 پنج

 
 ها نقش دارد. ذخیره م.م خاص در نوسان قیمتی سهام بانک

 ریسک خاص: رد شد
 ریسک کل: رد شد

 ریسک سیستماتیک: رد نشد

و « ضعیف -قوی»
 «قوی -ضعیف»

 شش نسبت ذخیره خاص با سطح ریسک بانک رابطه ندارد.
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 گیری نتیجه
ذخیره پژوهش حاضر به بررسی مدیریت سود در صنعت بانکداری ایران با استفاده از 

ها  ترین قلم تعهدی گزارشگری مالی بانک عنوان مهم به الوصول )هزینه( مطالبات مشکوک
سال بر  -  طورکه پیش از این بیان شد، درگام اول، مشاهدات بانک پرداخته است. همان

 -قوی»، «ضعیف -قوی»، «قوی-ضعیف»شده در چهار گروه  های گفته بندی اساس تقسیم
شینه تحقیق، انتظار جای گرفتند. از آنجا که بر اساس پی« ضعیف –ضعیف »و « قوی
اقدام به « قوی –ضعیف »و « ضعیف –قوی »های دو گروه  رفت که تنها مدیران بانک می

دستکاری سود کنند، این دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور، برای دو گروه 
منظور یافتن شواهدی از دستکاری  یادشده، سطوح جمع ذخیره م.م و ذخیره م.م خاص به

نسبت جمع هزینه مطالبات  رد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد کهسود مو
قوی باالتر است. با -های ضعیف ضعیف( نسبت به بانک-های قوی الوصول بانک مشکوک

الوصول  میانگین )میانه( جمع ذخیره مطالبات مشکوکتدقیق بیشتر مشخص شد که 
 –ضعیف »های  وه بانکبیشتر ازمشاهدات گر« ضعیف –قوی »های  مشاهدات گروه بانک

انتظار (، 2003بوده است. همچنین بر اساس مطالعات کاناگارتنام و همکاران )« قوی
رفت که مدیران، هموارسازی سود را از طریق دستکاری در بخش خاص اقالم تعهدی  می

تر درمورد هموارسازی سود، از طریق مقایسه  صورت دهند. بر این اساس، آزمون دقیق
ه م.م در دو گروه بانکی انجام و نشان داده شد که نسبت هزینه مطالبات بخش خاص ذخیر

های گروه  نسبت به بانک« ضعیف-قوی»های گروه  الوصول خاص برای بانک مشکوک
ها بیانگر این مطلب است که مدیران  هردوی این فرضیهباالتر است. تأیید « قوی-ضعیف»

کنند و بالعکس،  سود از طریق ذخیره م.م می ها در دوره با سود باال، اقدام به ذخیره بانک
های با سود اندک، از طریق کاهش ذخیره م.م اقدام به مصرف سود آینده و انتقال  در دوره

کنند. همچنین با افزایش هزینه م.م، سود واقعی را کاهش داده تا در  آن به دوره جاری می
 شته باشند.پذیری الزم را برای افزایش سود دا آینده قدرت و انعطاف

سود،  یمنظور آزمون هموارساز (، به2003اساس پژوهش کاناگارتنام و همکاران ) بر 
اقدام وجود داشته باشد.  نیا یبرا رانیمد یزشیبود که عوامل انگ یطیشرا ییشناسا ازبهین

در  زانیم ،یخارج یمال نیبه تأم ازین شامل رهیذخ زانیم رییدر تغ رانیمد یزشیعوامل انگ
 و یاتیرعملیغ انیز و سود ییشناسا ریسود نظ یهموارساز یها روش ریسابودن  دسترس
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 دوی سه تا پنج برا یها هیدر قالب فرض یا هیسرما الزامات با ناظردرارتباط ینهادها شیپا
 آنها جینتاکه  گرفتقرار  یمورد بررس«فیضع –یقو»و  «یقو -فیضع» یها گروه بانک

 .شد انیب( 10) درجدول خالصه صورت به
در های مورد بررسی،  ها برای هردو گروه بانک با توجه به نتایج آزمون فرضیه 

در  های هموارسازی سود نظیر شناسایی سود و زیان غیرعملیاتی روشسایر بودن  دسترس
و پایش نهادهای ناظر در  نیاز به تأمین مالی خارجیحال،  مدیریت سود تأیید شد. با این

شده در بورس تهران  های پذیرفته در مدیریت سود در بانک ای زامات سرمایهارتباط با ال
دار شدن ضرایب تسهیالت غیرجاری، تغییرات  مورد تأیید قرار نگرفت. همچنین با معنی

تسهیالت غیرجاری و تغییرات تسهیالت، بر نقش آنها در سطح ذخیره م.م خاص اشاره شد. 
رتباط ذخیره م.م خاص و ریسک، مؤید آن است چنین نتایج پژوهش حاضر در بخش ا هم

که ذخیره م.م خاص با سطح ریسک )ریسک خاص و ریسک کل( بانک، رابطه معکوس 
( سازگار است. ارتباط منفی ذخیره م.م 2004های یاسودا و همکاران ) دارد که با یافته

ن مورد خاص، تواند به معنای آن باشد که در ای دوره قبل با ریسک، احتماالً می  خاص یک
 اند. گذاران متوجه دستکاری سود نشده سرمایه

 
 پژوهش حاضر، شامل موارد زیر است: های ترین محدودیت مهم

دلیل عدم تجانس زمانی با یکدیگر  ها در بازار سرمایه، به های موجود بانک داده .1
اندازه در  )تقدم و تأخر در زمان ورود به بورس یا فرابورس تهران(، به یک

 دسترس نبوده است. 

های مالی ـ همانند تفکیک جمع ذخیره م.م به  برخی از اقالم ریز در صورت .2
های ابتدای دوره مورد  خاص ـ )خصوصاً در سالذخیره م.م عمومی و ذخیره م.م 

 طور کامل افشا نشده است. بررسی( به

داد های بورسی و فرابورسی و در نتیجه پایین بودن تع تعداد محدود بانک .3
عنوان یک محدودیت  نتایج این تحقیق بهتواند بر  مشاهدات، بالقوه می

  مالحظه مؤثر باشد. قابل
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