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تاريخ پذيرش5693/16/51 :

چكیده
ادبیات پژوهش ارتباطی مثبت بین بدهی و مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی را پیشبینی
میکند .بدهی نقشی انضباطی روی رفتار مدیران اعمال میکند .گراسمان و هارت ( )2891بیان
میدارند که سطوح باالتر بدهی تهدید ورشکستگی را افزایش میدهد و مدیران را بهخاطر احتمال
بالقوه از دست دادن کنترل شرکت تحت فشار قرار میدهد .بدهی بیشتر مدیران را وادار میکند از
تصمیمهایی که باعث کاهش ارزش شرکت میشود بپرهیزند .هدف از این پژوهش مطالعه تأثیر
ساختار سررسید بدهی بر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی است .در راستای این هدف،
اطالعات هفتاد و پنج شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفت .برای آزمون
فرضیهها از رگرسیون چندمتغیره با دادههای ترکیبی استفاده شده است .یافتههای حاصل از فرضیه
اول پژوهش بیان میکند که بین ساختار سررسید بدهی و مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی

ارتباط معنیدار و مثبت وجود دارد و با این نظریهٔ که امکان انجام رفتارهای فرصتطلبانه توسط
مدیران از طریق ساختار سررسید بدهی کوتاهمدت وجود دارد ،منطبق است .یافتههای حاصل از
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 -2دانشیار گروه حسابداری ،دانشکده علوم انسانی ،واحد تهران شرق ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( .مسئول مکاتبات)
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آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان میدهد کهبین ساختار سررسید بدهی و مدیریت سود بر مبنای
اقالم تعهدی در شرکتهای با اعتبار باال نسبت به شرکتهای با اعتبار پایین ارتباط معنیدار
قویتری وجود دارد.
واژههای کلیدی :بدهی کوتاه مدت ،ساختار سررسید بدهی ،مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی،
رفتارهای فرصتطلبانه ،مدیریت سود.
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 -1مقدمه
پژوهشهای پیشین صورتپذیرفته در رابطه با بدهی و مدیریت سود عموماّ بیانگر نقش مؤثثر
و تعیین کننده بدهی هستند (کلهین 673 ،1001 ،2؛ گوپتا و همکاران  .)310 ،1009 ،1در شؤرایطی
که میزان اعتبارات شرکت پاسخ گوی تعهؤدات نبؤوده و امکؤان ورشکسؤتگی وجؤود داشؤته باشؤد،
مدیران برای اجتناب از عدم ایفای تعهدات به قراردادهای بدهی (دیفوند و جیؤامبؤالفو ،2881 ،6
 )217و وامدهی (گوپتا و همکاران )310 ،1009 ،اقدام به دستکاری اقالم تعهدی میکنند .مؤوارد
فوق به اصطالح"نظریه درماندگی مالی" نامیده میشود .با این وجود ،نظریؤه فؤوق هؤمچنؤین بیؤان
میکند که بدهی در کیفیت گزارشگؤری مؤالی نقؤش تعیؤینکننؤدهای دارد .مؤایرز  )2877( 1بیؤان
میکند زمانیکه سررسید بدهی ،کوتاهمدت است تأثیر منافع بدهی بیشؤتر اسؤت .هؤمچنؤین مؤایرز
( )2877عنوان میکند که زمانیکه میزان اعتبار شرکت در حالؤت ابهؤام اسؤت تؤأثیر ،منؤافع بؤدهی
کوتاهمدت بر مدیریت سود بیشتر است .اعتباردهندگان و سرمایهگؤذاران حتؤی بؤا وجؤود گؤزارش
میزان سودآوری شرکت باز هم به میزان بدهیهای شرکت در راستای ارزیابی مخؤاطرات اعتبؤاری
تمایل نشان میدهند .بهعنوان مثال تریسی و کری  )2889( 5بیان کردند که گزارش نؤر مخؤاطره
اعتبارات کیفیت ،گزارشگری مالی را مانند صالحیت و شایستگی و درستکاری مؤدیران افؤزایش
میدهد .در نتیجه ارزیابی بیشتر در رابطه با سررسید کوتاهمدت بهعنوان یک دستگاه نظارت اثؤرات
مثبتی بر کیفیت گزارشگری مالی دارد.
یکی از نظریاتی که مرتبط با ساختار سررسید بدهیها است مسأله ،اطالعات متقارن اسؤت کؤه
به فرضیههای عالمتدهی نقدینگی منتهی میشود .نظریه عالمتدهی بر این مبنا اسؤت کؤه انتشؤار
بدهی کوتاهمدت عالمت مثبتی از مخاطره اعتباری کم شرکت است .همچنین شرکتهایی که سطح
ارزش فعلی آنها کمتر از ارزش واقعیشان است و بدهی کوتاهمدت را ترجیح میدهنؤد تؤا ارزش
اعتباری خود را نشان دهند .در حالیکه شرکتهایی که کیفیؤت پؤایینی دارنؤد متمایؤل ،بؤه بؤدهی
بلندمدت هستند چون در حالتی که هزینه مبادالت مثبت است نمیتوانند ،از عهده بدهی بلندمؤدت
برآیند .به گونهای کلی هر چه نر بندیهای اعتباری (رتبه اعتباری و کیفیؤت شؤرکت) بؤه صؤرف
مخاطره پایینتر منتهی میشود ،سررسید بؤدهی (یعنؤی نسؤبت بؤدهیهؤای کوتؤاه مؤدت بؤه کؤل
بدهیها) ،رابطه معکوس قویتری با کیفیت شرکت خواهؤد داشؤت .دیامونؤد ( )2882در حمایؤت
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این نظریه نشان داد که هر چه رتبه اعتباری شرکتها باالتر باشد بهدلیل ،مخاطره تأمین مالی مجدد
بدهی کوتاهمدت را کمتر ترجیح می دهند .ایؤن یافتؤه بؤر ایؤن نکتؤه داللؤت مؤیکنؤد کؤه احتمؤاالّ
شرکتهایی که عملکرد بهتری دارند ،از بحران در سررسید اجتناب میکننؤد (اسؤتفانا و همکؤاران،
211 ،1022؛ حاجیها و اخالقی.)218 ،2682 ،
دو مسأله اساسی در اینجا وجود دارد :اول این است که شواهد تجربی یافتههؤای متضؤادی را
نسبت به ارتباط بین بدهی و مدیریت سود ارائه دادهاند .برخی پؤژوهشهؤا وجؤود ارتبؤاط مثبؤت،
برخی عدم وجود ارتباط و برخی دیگر وجود ارتباط معکوس را عنوان کردهاند .بهعنوان مثال بیکؤر
و همکاران  )2889( 3ارتباطی معکوس بین متغیر اهرم و اقالم تعهدی اختیاری یافتهانؤد کؤه آنهؤا
این ارتباط را به شرکتهای درمانده مالی از طریق سود بؤا کؤاهش اقؤالم تعهؤدی قبؤل از قؤرارداد
مذاکره مجدد نسبت دادهاند .وجود ارتباط معکوس بین اهرم مالی و اقالم تعهدی اختیاری همچنین
توسطوانگ  )1003( 7و فرانکل و همکاران  )1001( 9تأیید شده است ،ولی بیشتر این پژوهشهؤا
دلیلی را پیشنهاد نکردهاند .پژوهش کلهین ( )1001وجود ارتباط مثبت بین اقالم تعهدی اختیاری و
بدهی را تأیید کرده است .داتؤا و همکؤاران  )1005( 8نیؤز نظؤارت بؤر وامدهنؤدگان و هؤمچنؤین
بدهیهای با سررسید کوتاهمدت برای شرکتهای با مخاطره نقدشوندگی کمتر میتواند هزینههؤای
نمایندگی را کاهش دهد و عالوه بر آن کیفیت اطالعات و گزارشگری مالی افزایش یابد.
دوم اینکه نگرانی در مورد سود شرکتها وجود دارد (لوایت  .)1007 ،20مدیریت سود نقؤش
بالقوه و تعیین کنندهای برای اتخاذ تصمیمهای سرمایهگذاران و مؤدیران در تخصؤی

بهینؤه منؤابع

دارد (برگستریسر و فیلیپون  .)521 ،1003 ،22یافتههای پژوهشهای پیشین مبنی بر این اسؤت کؤه
هزینه های نمایندگی با متغیرهایی مانند ساختار مالکیت و مدیریت سود در ارتباط است (وارفیلد و
همکاران  .)31 ،2885 ،21برخی مطالعات مکؤانیزمهؤای کنتؤرل و نظؤارت داخلؤی را نیؤز بررسؤی
کردهاند (کلهین677 ،1001 ،؛ کورنت و همکؤاران  .)126 ،1008 ،26ولؤی بؤهرغؤم پؤژوهشهؤای
گسترده پیشین مربوط به نقش نظارت بر بدهی ،هنوز پژوهشی در مورد بررسی ارتباط بین کؤاهش
هزینههای نمایندگی ،بدهی کوتاه مدت و مدیریت سود صورت نپذیرفته اسؤت (فانؤگ و گؤودوین
.)39 ،1026 ،21
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هدف از این پژوهش مطالعه تأثیر ساختار سررسید بدهی بؤر مؤدیریت سؤود مبتنؤی بؤر اقؤالم
تعهدی است .چرا که مطالعات نشان میدهد بدهیهای کوتاه مدت نقش نظارتی مهمؤی بؤر رفتؤار
مدیریت ایفا میکنند و این نقش منتهی به کاهش مدیریت سود بر اساس اقالم تعهدی نیز میگردد.
این رو تحقیق حاضر به بررسی این نقش نظری بدهیهای کوتاه مؤدت در قالؤ

بررسؤی سؤاختار

سرسید بدهیهای شرکت میپردازد .در ادامه این مقاله ابتدا مبانی نظری مطالعه حاضر و پیشینه آن،
تبیین فرضیههای پژوهش ،روششناسی پژوهش ،آمار توصیفی متغیرهؤا و آزمؤون فرضؤیههؤا و در
انتهای مقاله نیز بحث و نتیجهگیری و پیشنهادهای برخواسته از نتایج تحقیق ارائه خواهد شد.
 -2مبانی نظری پژوهش
تعریف سررسید بدهی از یک نظریه موازنه عمومی  25واحد ظهور نمؤیکنؤد (تؤرا ،1022 ،23
 .)13بر پایه دستهبندی ترا ( )1022تعاریف و رویکردهای مختلف مبانی نظری مربوط بؤه سؤاختار
سررسید بدهی را میتوان در چهار طبقؤه کلؤی قؤرار داد :الؤف -فرضؤیه موازنؤه 27؛ ب -فرضؤیه
نمایندگی 29؛ پ -فرضیه عالمتدهی 28؛ ت -فرضیه تطؤابق سررسؤید ( 10حاجیهؤا و اخالقؤی،
.)253 ،2698
فرضیه موازنه بر این فرض استوار است که سررسید بهینه بدهی از طریق موازنه بین هزینههای
بدهی کوتاهمدت در مقابل نفوذ نر بهره باالتر بدهیهای بلندمدت بؤهدسؤت مؤیآیؤد .در برخؤی
موارد این نظریه به هزینههای ضمنی مبادالت انواع مختلف ،مانند منافع سپر مالیؤاتی و هزینؤههؤای
ورشکستگی متکی است ،مانند نظریه مالیات پیشنهادی توسط بریک و رواید  )2882( 12کؤه بیؤان
میکنند که ساختار زمانی نر های بهره باعث میشود که بدهیهای بلندمدت نزدیک بؤه سررسؤید
گزینهای بهینه شوند زیرا ذخیره ناشی از اهرم بهخاطر سپر مالیاتی بهره ( 11انگیزه استقراض کننؤده
 )16تشدیدمیشود و شناسایی درآمد بهره به تأخیر میافتد (انگیزه وامدهنؤده  .)11اسؤتاهز و مؤویر
 )2883( 15شواهد حمایت کنندهای برای اثر مالیاتی یافتند در حالیکه گوئدز و اوپلؤر )2883( 13
به یافتههای عکس آن رسیدهاند.
گروه دیگر از نظریه های مرتبط با عدم تقارن اطالعاتی ،توسط جنسن و مکلینؤگ )2873( 17
مطرح و از سوی مایرز ( )2877توسعه داده شد ،نشأت میگیرد .در این حالؤت سؤاختار سررسؤید
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بدهی هنوز ابزار دیگری است که شرکت میتواند برای حل کردن مشکل نماینؤدگی اسؤتفاده کنؤد.
رابطه نمایندگی عبارت است از نوعی قرارداد که طبق آن یک یا چند نفر (مالک یا مالکین) شخ
دیگری را (نماینده یا مدیر) مأمور اجرای عملیات شرکت میکنند .در این راستا اختیار اتخاذ برخی
تصمیمها را نیز به او تفویض میکنند .هر یک از طرفین این رابطه بؤهدنبؤال حؤداکثر کؤردن منؤافع
شخصی خود هستند در صورتیکه منافع آنها با یکدیگر در یک راستا نیست بنابراین تضؤاد منؤافع
و مشکل نمایندگی ر میدهد .بر اساس این نظریه شؤرکت سررسؤید بؤدهی بهینؤه را بؤرای حؤل
مشکل عدم تقارن اطالعاتی و یا حل مساله سرمایهگذاری بیش از حد و کاهش آن انتخاب خواهؤد
کرد .بارنئا و همکاران  )2890( 19بر این باورند که بدهی کوتاهمدت ممکن است مسؤاله جانشؤینی
دارایی را کاهش دهد ،اما ارزش بدهی کوتاهمدت چندان به تغییرات ارزش دارایی شرکت حسؤاس
نیست (کای و همکاران  .)137 ،1009 ،18از سوی دیگر تأمین مالی با بدهی کوتاهمدت شرکتهؤا
را وادار به گزارش عملکرد خود و مخاطره عملیاتی بهصورت ادواری به قرضدهندگان کوتاهمدت
میکند (جان و جن  .)7 ،1006 ،60از اینرو این ارزیابی دورهای بدهی کوتاهمدت را بؤه تغییؤرات
در ارزش شرکت کمتر حساس میکند (چایلدز و همکاران  .)339 ،1005 ،62شرکتهای بؤا رشؤد
باال بیشتر امکان مواجه شدن با مساله نمایندگی مانند سرمایهگذاری کمتر از واقع و انتقؤال مخؤاطره
را دارند .از دیدگاه اقتصادی نیز میتوان نظریه نمایندگی را بهکار گرفؤت .بؤر اسؤاس نظریؤه بؤازار
ناکارا میزان عدم تقارن اطالعاتی و هزینه های نمایندگی در اقتصاد شکوفا و در حال پیشرفت کمتر
است ،در دوره افول اقتصاد میزان عدم تقارن اطالعاتی و هزینههای نمایندگی بؤاالتر خواهؤد بؤود.
بهعبارت دیگر در دوره افول ،اعتباردهندگان با مخاطره باالتری مواجؤه مؤیشؤوند و هؤر چؤه دوره
سررسید بدهی طوالنیتر شود ،مخاطره نیز بیشتر میشود .بنؤابراین اعتباردهنؤدگان بؤدهیهؤایی را
انتخاب میکنند که سررسید کوتاهمدتی را داشته باشند ،ولی برعکس در اقتصاد شکوفا بؤدهیهؤای
بلندمدت به سهولت تحقق مییابد (وانگ و همکاران .)152 ،1020 ،61
فرضیه عالمتدهی نیز ریشه در مسأله عؤدم تقؤارن اطالعؤاتی دارد .سؤاختار سررسؤید بؤدهی
بهعنوان ابزاری برای فائق آمدن بر مساله انتخاب معکوس بهصورت ارایه یک عالمت معتبر به بازار
استفاده میشود .فالنری  )2893( 66شواهدی ارائه کرد مبنی بر اینکه شرکتهای با کیفیت ،بدهی
کوتاهمدت را برای عالمتدهی وضعیتشان ترجیح میدهند .او بیان کؤرد کؤه شؤرکتهؤا بؤا انتشؤار
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بدهی کوتاهمدت اقدام به حداقل کردن اثر عدم تقارن اطالعاتی روی هزینههای تأمین مالی میکنند
زیرا ،احتمال اینکه بدهی بلندمدت بر اثر عدم تقارن اطالعاتی اشتباه قیمتگؤذاری شؤود بیشؤتر از
بدهی کوتاهمدت است .استاهز و مویر ( )2883نیز شواهد تجربی برای حمایت از این نظریؤه ارائؤه
دادند ،اما دیاموند  )2882( 61نشان داد که حتی شرکتهای با کیفیت پایین نیز بدهی کوتاهمدت را
برای مخاطره نقدشوندگی پایین آن ترجیح میدهند و فقط شرکتهای متوسط بؤدهی بلندمؤدت را
ترجیح میدهند.
گروه آخر مربوط به فرضیه تطابق سررسید است که اشؤاره بؤه ایؤن مطلؤ

دارد شؤرکت بایؤد

سررسید بدهیها را با سررسید داراییهای خود تطبیق دهد (رأس و همکاران  .)1006 ،65بؤهنظؤر
میرسد این فرضیه پیش از اینکه مبنای نظری داشته باشد از تجربه افراد اجرایی بر مبنای مخؤاطره
نقدشوندگی موجود ،نقدشوندگی فاقد کارایی و مباحث چرخه بازار کاالها ایجاد شده است .مؤایرز
( )2877معتقد است که شرکت آن بدهی را میخواهد که سررسید آن از نظر زمؤانی بؤا زمؤانیکؤه
فرصت های سرمایهگذاری جدیدش آشکار میشوند تطؤابق داشؤته باشؤند کؤه در صؤورت تطؤابق
سررسید داراییها با بدهیهای شرکت هزینه معامالت بهویژه هزینههای تأمین مؤالی مجؤدد بؤدهی
کوتاهمدت را حداقل میکند .کال

 )2897( 63بر این باور است که تطابق برای خیلی از شرکتها

بسیار مخاطره زا است و تلویحاّ منتهی به نسبت جاری یک میشؤود (الکؤوو و همکؤاران.)1020 ،
شواهد پژوهش نشان میدهد که ساختار سررسید بدهیهای یک شرکت بر مخاطره اعتبؤاری کلؤی
شرکت تأثیر خواهد داشت زیرا این مخاطره شرکت را مستعد خطر از نگاه اعتباردهندگان میسؤازد
و ظرفیت بدهی شرکت را نیز کاهش میدهد (آچاریا و همکاران  .)1020 ،67در پؤژوهش حاضؤر
برای تبیین رابطه بین ساختار سرسید بدهی و مدیریت سود از نظریؤههؤای مؤرتبط بؤا عؤدم تقؤارن
اطالعاتی و نظریه نمایندگی استفاده شده است .چراکه یافتهها نشان میدهد کؤه شؤرکتهؤایی کؤه
هزینه های نمایندگی بیشتری دارند ،مدیریت و دسؤتکؤاری سؤود در آنهؤا بیشؤتر اسؤت و نقؤش
نظارتی اعتباردهندگان کوتاه مدت ممکن است باعث کاهش این رفتار مدیریت گردد.
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 -1-2مدیریت سود
دالیل گوناگونی وجود دارد که نشان می دهد مدیران به علل مختلف اقدام به دستکاری سؤود
می کنند (هیلی و وایلن 2888 ،69؛ پارو و شاین 1001 ،68؛ چو و همکؤاران 1003 ،10؛ فانؤگ و
گودوین .)39 ،1026 ،هر دو طیف فعاالن و سیاستگذاران درباره مدیرت سود نگران هستند ،زیرا
مدیریت سود عمدت ّا نشأت گرفته از عؤدم تقؤارن اطالعؤاتی اسؤت کؤه منتهؤی بؤه کؤاهش ثؤروت
سهامداران می شود (تئو و همکاران 2889a،12؛2889b؛ لوایت .)1007،مدیران به دو طریق اقدام به
مؤؤدیریت سؤؤود مؤؤیکننؤؤد :مؤؤدیریت سؤؤود مبتنؤؤی بؤؤر ارقؤؤام حسؤؤابداری و مؤؤدیریت واقعؤؤی سؤؤود
(رویچادهاری  .)667 ،1003 ،11در حالت اول مدیریت از طریق اقالم تعهدی اختیاری به آرایش
ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود میپردازد ،ولؤی در حالؤت دوم مؤدیریت بؤا اتخؤاذ
برخی تصمیمهای عملیاتی و بهعبارت دیگر دستکاری فعالیتهای واقعی به مدیریت واقعی سؤود
روی آورده به سود مورد نظر خویش دست مییابد (هیلی 2895 ،16؛ دیفوند و جیامبالوو2881 ،؛
تئو و همکاران2889b،2889a،؛ فانگ و گودوین .)39 ،1026 ،در این مقاله هؤدف بررسؤی مطالعؤه
ارتباط بین بدهی کوتاهمدت ،اقالم تعهدی اختیؤاری بؤر مبنؤای مؤدیریت سؤود اسؤت .یافتؤههؤای
پژوهشهای پیشین نشان میدهد که شرکتهایی که هزینههای نمایندگی بیشتری دارند ،مدیریت و
دستکاری سود در آنها بیشتر اسؤت (کؤرو لؤی و هانسؤن 2898 ،11؛ باتاهؤاال و همکؤاران ،15
2881؛ لئوز و همکاران  .)1006 ،13وارفیلد و همکاران ( )2885نشان دادنؤد کؤه شؤرکتهؤایی بؤا
سطوح پایین ،ساختار مدیریت مرتبط با سطوح باالی مدیریت سود از طریق اقؤالم تعهؤدی دارنؤد.
سایر مکانیزمهای راهبری شرکتی بر مدیریت سودها نیز مثثر است .بهعنوان مثال دیچو و همکاران
 ،)2883( 17بیزلی  ،)2883( 19پیسنل و همکؤاران  )1005( 18و کلؤهیؤن ( )1001تؤأثیر مؤدیران
مستقل را مورد مطالعه قرار دادهاند .اعضای کمیته حسابرسی مستقل در انتخاب حسابرسان مسؤتقل
و تقاضا برای افزایش کیفیت صورتهای مالی اعمال نفوذ میکنند (کارسلو و همکاران ،1001 ،50
637؛ بالیس و همکاران  .)1009 ،52کارسلو و همکاران ( )1001نیؤز بیؤان کؤردهانؤد کؤه حضؤور
مدیران مستقل متخص

منتهی به افزایش کیفیت سودها میشود .در حالیکؤه مطالعؤات فؤوق بؤر

مقیاسهای نظارت و راهبری شرکتی درونسازمانی تمرکز دارند (مایرز2877 ،؛ راجان و واینتؤون
2885 ،51؛ فانگ و گودوین.)39 ،1026 ،
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 -2-2بدهی و مدیریت سود
ادبیات پژوهش ارتباطی مثبت بین بدهی و مدیریت سود از طریق اقؤالم تعهؤدی را پؤیشبینؤی
میکند (دیفوند و جیامبالو2881 ،؛ دیآنجلو و همکاران2881 ،؛ جاگی و لؤی 1001 ،56؛ فانؤگ و
گودوین .)38 ،1026 ،بدهی نقشی انضباطی روی رفتار مدیران اعمال میکنؤد .گراسؤمان و هؤارت
 )2891( 51بیان میدارند که سطوح باالتر بدهی تهدید ورشکستگی را افزایش میدهد و مدیران را
بهخاطر احتمال بالقوهیاز دست دادن کنترل شرکت نیز تحؤت فشؤار قؤرار مؤیدهؤد .بؤدهی بیشؤتر
مدیران را نیز وادار میکند از تصمیمهؤایی کؤه باعؤث کؤاهش ارزش شؤرکت مؤیشؤود بپرهیزنؤد.
همچنین جنسن ( )2893پیشنهاد میکند که پرداختهای ثابؤت بؤدهی ،وجؤه نقؤد آزاد شؤرکت را
کاهش میدهد و در نتیجه بهطور مثثر به مدیران امکان هدر دادن منابع شرکت برای منافع شخصی
خود را نمیدهد (حاجیها و اخالقی .)32 ،2681 ،در بین پؤژوهشهؤای صؤورت پذیرفتؤه گوپتؤا و
همکاران ( )1009برای ارتباط مثبت بین بدهی کوتاهمؤدت و مؤدیریت سؤود بحؤث کؤردهانؤد کؤه
استقراضکنندگان تالش میکنند که وامدهندگان را فری

دهند  .55سؤازگار بؤا نظریؤه درمانؤدگی

مالی آنها بیان کردهاند که شرکتهایی که اخبار بد دارند و همچنؤین بؤدهی کوتؤاهمؤدت بیشؤتری
دارند ،احتماالً اقدام به پنهان کردن اخبؤار خؤود از طریؤق اقؤالم تعهؤدی مؤیکننؤد .ایؤن یافتؤه در
کشورهایی که نظارت ضعیف وجود دارد ،قویتر است.
 -3پیشینه پژوهش
جؤؤهاون و نؤؤیشؤؤیهؤؤارا  )1025( 53در پژوهشؤؤی بؤؤه مطالعؤؤه تؤؤأثیر سررسؤؤید بؤؤدهی بؤؤر
تصمیمگیریهای سرمایهگذاری شرکتها پرداختند .یافتههای حاصل از پژوهش نشان میدهؤد کؤه
سررسید بدهی کوتاهمدت با گسترش عملکرد مواجه میشود ولی سررسید بدهی بلندمؤدت باعؤث
افزایش جریان نقدی مورد انتظار و کاهش عملکؤرد مؤیگؤردد .فانؤگ و گؤودوین ( )1026نیؤز در
پژوهشی سررسید بدهی کوتاهمدت ،نظارت و اقالم تعهدی بر مبنای مدیریت سود را مورد مطالعؤه
قرار دادند .یافتههای پژوهش آنها بیانگر این است که بین نسبت بؤدهی کوتؤاهمؤدت و مؤدیریت
سود مبتنی بر اقالم تعهدی ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد .اما این ارتباط در شرکتهؤای بؤا
اعتبار باال و وجود نظارت کافی ضعیف است .همچنین کایر و ترا  )1021( 57به بررسی عوامؤل
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مثثر بر سررسید بدهی شرکتهؤای آمریکؤای جنؤوبی پرداختنؤد .آنهؤا نمونؤهای متشؤکل از 658
شرکت غیرمالی آمریکای جنوبی را مورد مطالعه قرار دادند .یافتههای پژوهش آنها نشان مؤیدهؤد
که اندازه ،مخاطره تجاری و نسبت داراییهای مشهود شرکتها تأثیری عمده و مثبت بؤر سررسؤید
بدهی آنها دارند .اما سطح توسعه مالی بؤه طؤور عمؤده بؤا سررسؤید بؤدهی مؤرتبط نیسؤت .وی و
همکاران  )1022( 59تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی را بر تصمیم درباره ساختار سررسید بدهی
در شرکتهای چینی آزمون نمودند .یافتههای پژوهش نشان مؤیدهؤد کؤه همسؤان بؤودن وظؤایف
مدیرعامل و رئیس هیأتمدیره به عنوان یکؤی از متغیرهؤای اطمینؤان بؤیش از حؤد باعؤث سؤاختار
سررسید بدهی ضعیفتری میگردد .همچنین متغیرهایی مانند سن مدیر ،تحصیالت و تجربؤه نیؤز
مورد آزمون قرار گرفت .مورادوگلو و همکاران  )1022( 58سررسید بدهی شؤرکتهؤای اتحادیؤه
اروپا را مورد بررسی قرار دادند .آنها به این نتیجه رسیدند که شرکتهای اتحادیؤه اروپؤا در حؤال
حرکت به سوی تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سؤهام هسؤتند .هؤمچنؤین ایؤن شؤرکتهؤا از
بدهیهای کوتاهمدت استفاده قابل مالحظهای مؤینماینؤد .اسؤتفانا و همکؤاران  )1022( 30عوامؤل
تعیین کننده ساختار سررسید بدهیهای شرکتهای اوکراینی در یؤک بؤازار نوظهؤور را بؤا مطالعؤه
درباره  1500شرکت در سالهای  1000تا  1003بررسی کردند .یافتهها بر اهمیت نظریه نمایندگی،
نقدشوندگی ،عالمت دهی و مالیات تأکید داشت .الکوو و همکؤاران  )1020( 32در پژوهشؤی بؤه
این نتیجه رسیدند که در شرکتهای استرالیایی رابطه اهرم و سررسید بدهی مثبت است .همچنؤین
این شرکتها از بدهی کوتاهمدت برای عالمت کیفیتشان استفاده میکنند.
کریمی و حفیظی ( )2686در پژوهشی به بررسی ارتباط میزان بدهی بؤا رشؤد در شؤرکتهؤای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر جریانهای نقدی در بازه زمانی 2693-2682
پرداختند .یافتههای حاصل از پژوهش بیان میکند که شرکتهای با محدودیت مالی باال حساسؤیت
باالتری به گردش وجوه نقد نشان میدهند و بین رشد و قؤرار گؤرفتن در معؤرض بؤدهی ارتبؤاط
غیرخطی به شکل معکوس وجود دارد .حاجیها و اخالقی ( )2681در پژوهشی به تأثیر ویژگیهای
هیأتمدیره بر ساختار سررسید بدهی شؤرکت در بؤازه زمؤانی  2692-2699پرداختنؤد .یافتؤههؤای
حاصل از پژوهش نشان میدهد که بین اندازه هیاتمدیره و ساختار سررسید بدهی رابطه مثبؤت و
معنی داری وجود دارد .همچنین بین درصد اعضای غیرموظؤف هیؤأتمؤدیره و سؤاختار سررسؤید
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بدهی رابطه منفی و معنیداری وجود دارد .یافتههای پژوهش بیانگر تؤأثیر هیؤاتمؤدیره قؤوی بؤر
تصمیمهای تأمین مالی است .افزون بر این بین متغیر دوگانگی وظیفه مدیرعامل با ساختار سررسید
بدهی رابطهای یافت نشد .نتایج این تحقیق در برخی موارد با نتایج پژوهش قبلی توسؤط نمؤازی و
منفرد مهارلویی ( )2680در ایران متفاوت است زیرا آنها رابطه معنی داری بؤین نسؤبت بؤدهی بؤر
معیارهای ساختار هیات مدیره شامل اندازه هیات مدیره ،درصد اعضای غیرموظؤف هیؤات مؤدیره،
حضور یکی از اعضای غیرموظف در ریاست هیات مدیره و حضور حداقل سه عضؤو غیرموظؤف
در ترکی

هیات مدیره شرکتهای مورد بررسی نیافتند .همچنؤین نتؤایج تحقیؤق دیگؤر نیؤز نقؤش

نظارتی هیات مدیره در شرکتهای ایرانی را معنی دار نمیداند .از جمله نمازی و سعیدی ()2686
نشان دادند که از بین ویژگیهای هیات مدیره تنها مدرو اعضای هیات مدیره رابطؤه معنؤاداری بؤا
انتخاب حسابرس (به عنوان نقش نظارتی) دارد .بین سایر ویژگؤیهؤای هیؤات مؤدیره بؤا انتخؤاب
حسابرس رابطه معناداری مشاهده نشد .نیکومرام و هادیان ( )2681در پژوهشی بؤه تبیؤین جایگؤاه
بدهی و تنوعسازی شرکتی در مدیریت سود پرداختند .یافتههای پژوهش حاکی از این است کؤه در
شرکت های مادر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هیچ رابطؤهای بؤین بؤدهی و مؤدیریت
سود ،بین تنوعسازی شرکتی و مدیریت سود و همچنین بین بدهی شرکتهای متنوعسازی شؤده و
مدیریت سود وجود ندارد .رحیمیان و همکاران ( )2681در پژوهشی اظهارنظر حسابرسؤی تعؤدیل
شده و ساختار سررسید بدهی را مورد مطالعه قرار دادند .یافتههای حاصل از پژوهش بیانگر عؤدم
تأثیر معنی دار اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده بر سرسید بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهؤران اسؤت .جبؤارزاده و همکؤاران ( )2682در پژوهشؤی تؤأثیر سؤاختار بؤدهی بؤر
محافظهکاری شرطی را در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهؤادار تهؤران در بؤازه زمؤانی
 2692-2697مورد مطالعه قرار دادند .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که نسبت کل بؤدهیهؤا
به کل داراییها بر محافظهکاری شرطی در مدل مبتنی بر رابطه سود و بازده تؤأثیر مثبؤت ،در مؤدل
مبتنی بر تغییرات سود بی تأثیر و در مدل مبتنی بؤر اقؤالم تعهؤدی و جریؤان نقؤدی عملیؤاتی تؤأثیر
معکوسی دارد .بنیمهد و عرب عامری ( )2682در پژوهشی رابطه میان شؤاخ

مؤدیریت سؤود و

بدهی را در بازه زمانی  2690-2693مورد مطالعه قرار دادند .یافتؤههؤای پؤژوهش نشؤان مؤیدهؤد
مدیریت سود و اندازه شرکت با نسبت بدهی شرکتها رابطهای ندارد .نتایج این پؤژوهش رویکؤرد
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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کارایی تئوری اثباتی حسابداری درباره مدیریت سود در توضیح و پیشبینی بدهی را تأیید نمیکند.
حاجیها و اخالقی ( )2682در پژوهشی به بررسی عوامل مثثر بر ساختار سررسؤید بؤدهی شؤرکت:
آزمون تجربی تئوری نمایندگی و تئوری اهرم مالی پرداختند .یافتههای پژوهش حاکی از این است
که در سطح کل نمونه بین اندازه شرکت ،مشهود بودن دارایی و فرصت رشؤد شؤرکت بؤا سؤاختار
سررسید بدهی رابطه مثبت وجود دارد .همچنین بین اهرم مالی و ساختار سررسید بدهی رابطؤهای
یافت نشد .در پژوهشی دیگر حاجیها و اخالقی ( )2680تأثیر عوامؤل خؤاش شؤرکت بؤر سؤاختار
سررسید بدهی را مورد مطالعه قرار دادند .نتیجههای بهدست آمده از آزمون فرضؤیههؤای پؤژوهش،
در سطح کل نمونه بیانگر وجود رابطه مثبت بین خطمشی تقسؤیم سؤود و سؤودآوری بؤا سؤاختار
سرسید بدهی است .از طرف دیگر ،بین نر مالیات و ساختار سررسید بدهی رابطؤه منفؤی وجؤود
دارد .همچنین بین مخاطره تجاری و ساختار سررسید بدهی رابطه معنیداری یافؤت نگردیؤد .ایؤن
نتیجهها با فرضیه مالیات سازگار است؛ اما با فرضیه عالمت دهی مطابقؤت نؤدارد .افؤزون بؤر ایؤن،
آزمون فرضیههای پژوهش در بین صنایع بررسیشده به نتیجههای متنوعی منتهی شد .در پژوهشؤی
دیگر حاجیها و اخالقی ( )2698به ارایه مدلی برای تعیین سؤاختار سررسؤید بؤدهی شؤرکتهؤای
ایرانی بر اساس متغیرهای تولید ناخال

داخلی ،نر تؤورم و عرضؤه پؤول پرداختنؤد .یافتؤههؤای

حاصل از پژوهش بیانگر آن است که ارتبؤاطی مثبؤت و معنؤیدار بؤین تولیؤد ناخؤال

داخلؤی و

ساختار سررسید بدهی وجود دارد .همچنین بین عرضه پول و سؤاختار سررسؤید بؤدهی رابطؤهای
معکوس وجود دارد .عالوه بر این بین نر تورم و ساختار سررسید بدهی ارتباطی تأیید نشد.
 -4فرضیههای پژوهش
در ادبیات مدیریت سود ،تمایز اندکی بین بدهی کوتؤاهمؤدت و بلندمؤدت وجؤود دارد اگرچؤه
نظریه درماندگی مالی میتواند بدهی کوتاهمدت را از روی شواهد پیشبینی کند .بؤه گونؤهای کلؤی
بدهی کوتاهمدت مخاطره نقدشوندگی شرکت را افزایش میدهد زیؤرا ،جریؤانهؤای نقؤدی سؤریعاً
برای پرداخت بدهی استفاده میشود (جانسون .)120،1006 ،گوپتا و همکاران ( )1009در پژوهش
خود وجود ارتباط مثبت بین بدهی کوتاهمدت و مدیریت سود را تأیید کردهاند .سازگار با پؤژوهش
گوپتا و همکاران ( )1009و فانگ و گودوین ( ،)1026این پژوهش نیؤز ارتبؤاط مثبؤت بؤین بؤدهی
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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کوتاهمدت و مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی را برای عمده شرکتها پیشبینی میکند .بر پایؤه
مبنای نظری ارائه شده فرضیه  2بهشرح زیر ارائه میشود:
فرضیه  :1بین ساختار سررسید بدهی و مدیریت سود بر مبنؤای اقؤالم تعهؤدی ارتبؤاط معنؤیدار و
مثبت وجود دارد.
مایرز ( )2877بیان میکند که سررسید بدهی کوتاهمدت منتهی به مشکل سرمایهگذاری ناکؤافی
میشود .بنابراین زمانیکه ،مدیران به اطالعات محرمانه دسترسی دارند انتظار ،بر ایؤن اسؤت کؤه از
بدهی مالی با سررسید بلندمدت اجتناب کنند و بدهی با سررسید کوتاهمدت مرتبط بؤا هزینؤههؤای
پایین نمایندگی را انتخاب نمایند (دیاموند .)2882 ،امؤا بؤدهی منتهؤی بؤه نظؤارت اعتباردهنؤدگان،
بانکها و نهادهای رتبهبندی نیز میگردد .در اینصورت همانگونه که ایستروبروو اشاره میکنؤد،
شرکت مجبور است به طور مکرر بدهی جدید صادر کند و مدیران در هؤر بؤار انتشؤار بؤا افؤزایش
نظارت مجدداّ ارزیابی میگردند (هارفورد .)1007 ،راجان و وینتون ( )2885نیز بیان مؤیکننؤد کؤه
وامهای کوتاهمدت به بانکها قدرت نامحدود میدهد ،در حالیکؤه وامهؤای بلندمؤدت بؤا شؤروط
مشخ

فقط به بانک فرصت می دهد که اگر متعهد از شروط قرارداد تخلف نمود ،اقؤدامی انجؤام

دهد .در نتیجه این بدهیها به بستانکار انعطافپذیری و کنترل بیشتری میدهد (حاجیها و اخالقی،
 .)32 ،2681با عنایت مباحث مطروحه فرضیه دوم پژوهش بهشرح زیر است:
فرضیه  :2بین ساختار سررسید بدهی و مدیریت سود بر مبنای اقؤالم تعهؤدی در شؤرکتهؤای بؤا
اعتبار باال نسبت به شرکتهای با اعتبار پایین ارتباط معنیداری قویتری وجود دارد.
 -5روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی اسؤت .انجؤام
پژوهش در چارچوب استداللهای قیاسی -استقرایی صورت می پذیرد ،بدین معنی که مبانی نظری
و پیشینه پژوهش از راه کتابخانهای ،مجالت و سایر سایتهای معتبر در قال

قیاسی ،و گؤردآوری

دادهها برای تأیید و رد فرضیهها از راه استقرایی صورت میپؤذیرد .بؤهدلیؤل نؤوع دادههؤای مؤورد
مطالعه ،مقایسه همزمان دادههای مقطعی و طولی از روش الگوهای دادههؤای ترکیبؤی (پانؤل دیتؤا)
برای برآورد ضرای

و آزمون فرضیهها استفاده شده اسؤت .ابتؤدا بؤرای تعیؤین روش بؤهکؤارگیری
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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دادههای ترکیبی و تشخی

همگن یا نؤاهمگن بؤودن آنهؤا از آزمؤون چؤاو اسؤتفاده شؤده اسؤت.

فرضیههای آماری این آزمون بهشرح زیر است:
H0 = Pooled Data
H1 = Panel Data

در این آزمون فرض صفر مبنی بر همگن بودن دادههاست و در صورت تأیید ،باید کلیه دادههؤا
را با یکدیگر ترکی

کرد و بهوسیله یؤک رگرسؤیون کالسؤیک تخمؤین پارامترهؤا را انجؤام داد ،در

غیراینصورت دادهها را بهصورت دادههای پانلی در نظر گرفت .در صورتیکؤه نتؤایج ایؤن آزمؤون
مبنی بر بهکارگیری دادهها بهصورت دادههای پانلی شود ،برای تخمین مدل پؤژوهش بایؤد یکؤی از
مدل های اثرات ثابت یا اثرات تصادفی استفاده شود .برای انتخؤاب یکؤی از دو مؤدل بایؤد آزمؤون
هاسمن اجرا شود .فرض صفر آزمون هاسمن مبنی بر مناسؤ

بؤودن مؤدل اثؤرات تصؤادفی بؤرای

تخمین مدلهای رگرسیونی دادههای تابلویی است.
 -6جامعه و نمونه آماری پژوهش
جامعه آماری این پژوهش در برگیرنده کلیه شرکتهای پذیرفته شؤده در بؤورس اوراق بهؤادار
تهران است .دوره زمانی پژوهش از سال  2699تا  2681در نظر گرفته شده است .همچنین در ایؤن
پژوهش نمونهای به حجم  75شرکت براساس معیارهای زیر از جامعه آماری شرکتهؤای پذیرفتؤه
شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد:
الف) با توجه به دوره زمانی دسترسی به اطالعات ( ،)2699-2681شرکت قبؤل از سؤال 2699
در بؤورس اوراق بهؤادار پذیرفتؤه شؤؤده باشؤد و نؤام آن تؤؤا پایؤان سؤال  2681از فهرسؤؤت
شرکتهای یاد شده حذف نشده باشد؛
ب) بهمنظور افزایش توان همسنجی و همسانسازی شرایط شؤرکتهؤای انتخؤابی ،سؤال مؤالی
شرکتها باید به پایان اسفند ماه هر سال منتهی شود؛
پ) بهدلیل شفاف نبودن مرزبندی بین فعالیتهای عملیاتی و تؤأمین مؤالی شؤرکتهؤای مؤالی
(شرکتهای سرمایهگذاری و واسؤطهگؤری مؤالی و  ،)...ایؤن شؤرکتهؤا از نمونؤه حؤذف
شدهاند؛
پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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ت) شرکتها نباید توقف فعالیت داشته و دوره فعالیت خود را تغییر داده باشند.
 -7متغیرهای پژوهش
 -1-7متغیر وابسته
مدیریت سود :عامل مهمی که در آزمون مدیریت سود شؤرکتهؤا مؤورد اسؤتفاده قؤرار مؤیگیؤرد،
برآورد عامل اختیار و اعمال نظر مدیران واحدهای انتفاعی در تعیین سود است.
در این پژوهش از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است .در نخسؤتین مرحلؤه ارتبؤاط مجمؤوع
اقالم تعهدی برای یک دوره زمانی مشخ

که به دوره رخداد معروف است با متغیرهای فؤروش،

اموال -ماشینآالت و تجهیزات بهشرح رابطه  2برآورده میشود:
()2
TAit / Ait-1 = β1 (1 / Ait-1) + β2 (ΔREVit / Ait-1) + β3 (PPEit / Ait-1) + εit

در رابطه  TA ،2معرف مجموع اقالم تعهدی A،مجموع داراییها REV،مجموع درآمد فروش و
 PPEاموال ،ماشینآالت و تجهیزات ناخال

است.

 -2-7متغیر مستقل
ساختار سررسید بدهی :این نسبت از تقسیم کل بدهیهای کوتاهمدت بؤر کؤل بؤدهیهؤا حاصؤل
میشود (فانگ و گودوین1026 ،؛ حاجیها و اخالقی.)2682 ،
 -3-7متغیرهای کنترل
اندازه شرکت :از طریق لگاریتم میزان کل داراییهای شرکت حاصل میشؤود (فانؤگ و گؤودوین،
.)71 ،1026
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری :این معیار از طریؤق نسؤبت ارزش بؤازار بؤه ارزش دفتؤری
محاسبه میشود (فانگ و گودوین.)71 ،1026 ،

پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی
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جریان نقدی عملیاتی :برای محاسبه این متغیر از نسبت جریان های نقدی عملیاتی به کل داراییها
استفاده میشود (فانگ و گودوین.)71 ،1026 ،
کیفیت حسابرسی پژوهش ها نشان می دهؤد کؤه انؤدازه موسسؤه حسابرسؤی بیؤان گؤر کیفیؤت
حسابرسی است زیرا مثسسات بزرگ دارای درآمد بیشتری هستند و کم تر تحؤت تؤأثیر مؤدیریت
قرار میگیرند (به نقل از نمازی و سعیدی )2686 ،به عبارتی اگر موسسؤه جؤزو  1موسسؤه بؤزرگ
حسابرسی باشد کیفیت حسابرسی باالتر خواهد بود چرا که امکان چانه زنی مدیریت بؤرای دسؤت
کاری اقالم تعهدی را کاهش میدهد (نمازی و همکؤاران .)2680 ،در ایؤن پؤژوهش اگؤر سؤازمان
حسابرسی شرکت مورد نظر را حسابرسی کرده باشد عؤدد یؤک در غیؤر ایؤنصؤورت عؤدد صؤفر
استفاده میشود (فانگ و گودوین.)71 ،1026 ،
نوسان نرخ بازده دارایی :برای کمی کردن نوسان نر بازده دارایؤی ،انحؤراف اسؤتاندارد نؤر
بازده دارایی  5دوره قبل از سال مورد نظر را محاسبه میکنیم .یعنی برای محاسبه ریسک نر بازده
دارایی در سال  tسودهای  5دوره قبل  t-6تا  t-1را در نظر گرفته و انحراف استاندارد ایؤن نؤر را
در این دوره محاسبه میکنیم (فانگ و گودوین.)71 ،1026 ،
حاکمیت شرکتی :برای حاکمیت شرکتی از  1معیار استفاده شده که به شرح زیر میباشد
 :Controlمتغیر مصنوعی که اگر شخ

یا شرکتی مالکیت بیش از  10درصد سهام دارای حق

رأی شرکت را داشته باشد  2در غیر اینصورت صفر قرار میدهیم (جونگ21 ،1022 ،؛ حاجیها و
چناری)80 ،2681 ،؛
 :Res Brd Sizeتعداد اعضای هیأتمدیره میباشد (نمازی و منفرد و مهارلویی2680 ،؛ فانگ و
گودوین)71 ،1026 ،؛
 :Dualاگر مدیرعامل ،رئیس و نای

رئیس هیأتمدیره نیز باشد به این وضعیت دوگانگی

وظیفه مدیر عامل گفته می شود و در این حالت مدیرعامل اختیارات بیشتری دارد .عدم تفکیک
وظایف مدیر عامل و رئیس هیأتمدیره میتواند منجر به کاهش اثربخشی نقش نظارتی
هیأتمدیره شده و زمینهسازی تضییع حقوق ذینفعان را در پی داشته باشد .بر اساس پژوهشهای
صورتپذیرفته ،تفکیک وظایف مدیرعامل و رئیس هیأتمدیره موج

استقالل بیشتر هیأتمدیره

و در نتیجه کاهش مشکالت نمایندگی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی میشود (ببچوو و
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همکاران .)1008 ،مطابق پژوهشهای صورتپذیرفته از جمله پژوهش جونگ ( ،)1022در این
پژوهش اگر در شرکتی مدیر عامل ،رئیس یا نای

رئیس هیأتمدیره باشد ،از عدد یک و اگر مدیر

عامل ،رئیس یا نای رئیس هیأتمدیره نباشد ،از عدد صفر استفاده میکنیم؛
 :Inst Blockپژوهشها نشان میدهد که سهامداران نهادی به دلیل قدرت نظارتی که بر رفتار
مدیران دارند و دارای حق رأی باال در شرکت مدیران را کنترل کرده و از تضاد نمایندگی بین
مدیران و سهامداران میکاهند و باعث کاهش مدیریت سود میشوند .متغیر مصنوعی که اگر
سهامدار نهادی بیش از  5درصد سهام عادی شرکت را دارا باشد  2و در غیر اینصورت صفر
لحاظ شده است (جونگ1022 ،؛ حاجیها و چناری)2681 ،؛
 -8مدل فرضیه اول پژوهش
بر اساس متغیرهای باال ،مدل ریاضی پژوهش به شرح رابطه  1است:
Earnings Management= 0 + 1 Debt + 2 Size + 3 MV/BV + 4 CFO/Assets + 5
(ROA volatility + 6 Corporate Governance + εit )1

 :Earnings Managementمدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی
 :Debtسررسید بدهی کوتاهمدت
 :Audit Qualityکیفیت حسابرسی
 :Sizeاندازه شرکت
 :MV/BVنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
 :CFO/Assetsنسبت جریان نقدی عملیاتی به کل دارایی
 :ROA volatilityنوسان نر بازده دارایی
 :Corporate Governanceاصول راهبری شرکتی
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 -9یافتههای پژوهش
 -1-9آمار توصیفی
جدول  2میانگین ،انحراف معیار ،از جمله شاخ

هؤای مرکؤزی و پراکنؤدگی و مقؤادیر بیشؤینه و

کمینه بهصورت کلی نشان میدهد:
جدول  -1آمار توصیفی دادههای پژوهش
نام متغیر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

ماکزیمم

مینیمم

مدیریت سود

675

0/6272253

0/62613127

2/52577

-1/55308

ساختار سررسید بدهی

675

0/1710737

0/28511521

2/79356

0/07317

اندازه شرکت

675

5/5566937

0/55571613

7/59

1/65

نسبت ارزش بازار به دفتری

675

0/1586258

0/11216921

6/61902

0/01399

جریان نقدی عملیاتی

675

0/2399566

0/25131033

2/15

-0/28

نوسان نر بازده دارایی

675

7/3395573

5/09375571

18/128

0/516

منبع :یافتههای پژوهشگر

میانگین محاسبه شده نشان میدهد که متوسؤط سؤاختار سررسؤید بؤدهی شؤرکتهؤای نمونؤه
 0/1712است و بیان میکند کؤه  17/12درصؤد (کمتؤر از نصؤف) از کؤل بؤدهیهؤای شؤرکت را
بدهیهای کوتاهمدت تشکیل دادهاند .همچنین میانگین محاسبه شده برای شؤاخ

مؤدیریت سؤود

 0/627است و نشان دهنده مدیریت سود نسبتاّ متوسطی است .انحرافمعیار محاسبه شؤده در اکثؤر
متغیرها نشان از پراکندگی مناس

و منطقی دادهها دارد .بررسی میزان چولگی و کشیدگی هر یؤک

از متغیرها و مقایسه آن با توزیع نرمال نشان می دهد که کلیه متغیرهای پژوهش بؤهصؤورت نرمؤال
توزیع شدهاند.
 -2-9آزمونهای نقض فرضهای مدلهای پژوهش
 آزمون صفر بودن میانگین و ثابت بودن واریانس جمله خطا (پسماندها)
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در این مرحله ،پیش از ارایه نتایج حاصل از آزمون رگرسیون به دلیؤل آنکؤه پسؤماندها جهؤت
اجرای آزمون خودهمبستگی از اهمیت خاصی برخوردارند؛ به ارایؤه آزمؤون صؤفر بؤودن میؤانگین
جمله خطا (پسماندها) میپردازیم .فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون بهصورت زیؤر نوشؤته
میشود:
 :H0میانگین جمله خطا (پسماندها) ،صفر است.
 :H1میانگین جمله خطا (پسماندها) ،صفر نیست.
هم چنین آزمون ثابت بودن واریانس جمله خطا برای تشخی

ناهمسانی واریانس انجام مؤیشؤود.

فرض صفر و فرض مقابل آن بهشرح زیر است:
 :H0واریانس جمله خطا (پسماندها) ،ثابت است (عدم وجود واریانس ناهمسانی)
 :H0واریانس جمله خطا (پسماندها) ،ثابت نیست (وجود واریانس ناهمسانی)
جدول  -2یافتههای حاصل از آزمون صفر بودن میانگین و ثابت بودن واریانس جملهٔ خطا
فرضیه

آماره

t

سطح معنیداری

نتیجه آزمون

آزمون صفر بودن میانگین جمله خطا
اول

-21 E2/11

2/000

عدم رد فرضیهیصفر

دوم

-25 E-1/63

2/000

عدم رد فرضیهیصفر

آزمون ثابت بودن واریانس جمله خطا
اول

2/588186

0/2203

عدم رد فرضیهیصفر

دوم

-0/128753

0/3718

عدم رد فرضیهیصفر

منبع :یافتههای پژوهشگر

با توجه به یافته های حاصل از آزمون صفر بودن میانگین جمله خطا (پسؤماندها) ،آمؤاره آزمؤون و
سطح معنیداری مربوطه ،فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن میانگین پسماندها پذیرفته میشود.
با توجه به یافتههای حاصل از آزمون ثابت بودن واریانس جملؤه خطؤا (پسؤماندها) کؤه سؤطح
معنیداری مربوطه ( )P-Valueبیشتر از  % 5اسؤت ،فرضؤیه صؤفر مبنؤی بؤر ثابؤت بؤودن واریؤانس
پسماندها پذیرفته میشود.
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 -3-9آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف
قبل از برازش مدل ،نرمال بودن متغیر وابسته نیز بررسی میشود .الزم به ذکر اسؤت کؤه نرمؤال
بودن باقیمانده های مدل ،شرط الزم برای اعتبار رگرسیونی است .ولی در صورتیکه متغیر وابسؤته
نرمال باشد ،باقیماندهها نیز نرمال خواهند بود .فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون بهصؤورت
زیر نوشته میشود:
 :H0دادهها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی میکند.
 :H1دادهها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی نمیکند.
آزمون کولموگروف_اسمیرنوف برای بررسی فرض صفر باال بهکار رفته است .در صورتیکه نرمال
نباشند ،مدلهای رگرسیونی و پانلی از اعتبار ساقط خواهند بود .اگر در این آزمون مقدار احتمال از
سطح معنی داری  5درصد کمتر باشد ،توزیع نرمال نیسؤت و در غیؤر ایؤنصؤورت توزیؤع نرمؤال
خواهد بود .نتایج این آزمون برای متغیر وابسته این پژوهش بهصورت جدول  6میباشد:
جدول  -3نتایج حاصل از آزمون نرمالیته
آزمون کولموگروف اسمیرنوف

متغیر وابسته

تعداد

675

میانگین

-0/6272253

انحراف معیار

0/62613127

حد مطلق

0/099

حد باال

0/073

حد پایین

-0/099

آماره آزمون

0/722

معنیداریسطح

0/253

منبع :یافتههای پژوهشگر

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،سطح معنیداری برای متغیرهای وابسته ،بیشؤتر از 0/05
است .بنابراین فرض صفر یعنی نرمال بودن دادهها پذیرفته میشود.
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 -4-9آزمون فرضیه اول
برای آزمون این فرضیه از مدل اول پژوهش استفاده شده است .نتیجه آزمون فرضیه اول در جدول
 1ارائه گردیده است.
جدول  -4یافتههای حاصل از آزمون مدل فرضیه اول پژوهش
روش آماری :پانل – حداقل مربعات ()OLS
Earnings Management = 0 + 1 Debt + 2 Size + 3 MV/BV + 4 CFO/Assets + 5 ROA volatility + 6
Corporate Governance + εit

متغیر

ضریب متغیر

انحراف از استاندارد

آماره

مقدار ثابت

-2/118529

0/629631

-1/556019

0/0000

سررسید بدهی

0/792653

0/237705

1/358226

0/0000

اندازه شرکت

0/095793

0/059920

1/159385

0/2155

نسبت ارزش بازار به دفتری

-0/867986

0/238998

-5/510369

0/0000

نسبت جریان نقدی عملیاتی

1/006591

0/600801

26/60518

0/0000

نوسان نر بازده دارایی

0/061571

0/027716

-2/819318

0/0512

دوگانگی مدیرعامل

-0/609577

0/166122

-2/611060

0/2970

مالکیت نهادی

-0/075735

0/066551

1/159221

0/0115

اندازه هیاتمدیره

0/0519710

0/018968

2/968021

0/0337

مالکیت عمده

-0/029178

0/061211

-0/512118

0/5997

ضری

ضری

تعیین0/860570 :

t

سطح معنیداری

تعیین تعدیل شده0/819959 :

آماره 51/5371 :F

سطح معنیداری0/000000 :

آماره دوربین -واتسون2/508611 :

آماره  Fلیمر21/718 :

سطح معنیداری0/000 :

آماره آزمون هاسمن25/186 :

سطح معنیداری0/000 :
منبع :یافتههای پژوهشگر

در جدول  1سطح معنیداری برای تک تک متغیرها و همچنین برای کل مدل در سطح اطمینان
 85درصد محاسبه شده است .با توجه به ضری

تعیین تعدیل شده مدل برازش شده میتوان نتیجه

گرفت که حدود  81درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی توضؤیح داده
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میشود .خودهمبستگی نقض یکی از فؤرضهؤای اسؤتاندارد الگؤوی رگرسؤیون اسؤت و از آمؤاره
دوربین-واتسون میتوان جهت تعیین بود و نبود خودهمبستگی در الگوی رگرسیون اسؤتفاده کؤرد.
آماره دوربین – واتسون محاسبه شده ( )2/508که بؤین  2/5-1/5مؤیباشؤد بیؤانگؤر عؤدم وجؤود
خودهمبستگی است و استقالل باقی ماندههای اجزای خطا را نشؤان مؤیدهؤد .همؤانطؤور کؤه در
جدول  5مشاهده میشود سطح معنیداری آماره  tبرای متغیؤر سؤاختار سررسؤید بؤدهی از سؤطح
خطای قابل قبول  5درصد کمتر است ،بنابراین وجود رابطه معنیداری بین مدیریت سود و ساختار
سررسید بدهی تأیید میشود و فرضیه اول پژوهش پذیرفتؤه مؤیشؤود .در بؤین متغیرهؤای کنترلؤی
نسبت ارزش بؤازار بؤه ارزش دفتؤری ،نسؤبت جریؤان نقؤدی عملیؤاتی و مالکیؤت نهؤادی ارتبؤاط
معنیداری دارند ولی سایر متغیرهای ارتباطی با مدیریت سود ندارند.
 -5-9آزمون فرضیه دوم
برای آزمون این فرضیه از مدل دوم پژوهش استفاده شد .نتیجؤه آزمؤون فرضؤیه دوم در جؤدول 5
ارائه گردیده است.
جدول  -5یافتههای حاصل از آزمون مدل فرضیه دوم پژوهش
آماره

متغیر

سطح معنیداری

t

آماره

شرکتهای با اعتبار باال

t

سطح معنیداری

شرکتهای با اعتبار پایین

مقدار ثابت

-55/61183

0/0000

-28/66908

0/0000

سررسید بدهی

10/81211

0/0000

21/21619

0/0000

ضری
ضری

تعیین0/930915 :

تعیین تعدیل شده0/930622 :

ضری
ضری

تعیین0/333090 :

تعیین تعدیل شده0/331712 :

آماره 237/2963 :F

آماره 288/1719 :F

سطح معنیداری0/000000 :

سطح معنیداری0/000000 :

آماره دوربین -واتسون2/511138 :

آماره دوربین -واتسون2/579005 :

منبع :یافتههای پژوهشگر
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در این مرحله شرکت ها به دو سطح با اعتبار باال و با اعتبار پایین تفکیک شد .سطح معنیداری
برای تک تک متغیرها و همچنین برای کل مدل در سطح اطمینؤان  85درصؤد محاسؤبه گردیؤد .بؤا
توجه به ضری

تعیین تعدیل شده مدل برازش شده در شرکتهای با اعتبار باال و پؤایین مؤیتؤوان

نتیجه گرفت که حدود  93/06و  33/32درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مسؤتقل و
کنترل توضیح داده میشود .خودهمبستگی نقض یکی از فرضهؤای اسؤتاندارد الگؤوی رگرسؤیون
است و از آماره دوربین -واتسون مؤی تؤوان جهؤت تعیؤین بؤود و نبؤود خودهمبسؤتگی در الگؤوی
رگرسیون استفاده کرد .آماره دوربین – واتسون محاسؤبه شؤده  2/511و  2/579کؤه بؤین 2/5-1/5
است بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بؤوده و اسؤتقالل بؤاقی مانؤدههؤای اجؤزای خطؤا را نشؤان
میدهد .با توجه به سطح معنیداری و ضری

تعیین تعدیل شده محاسبه شده میتوان نتیجهگیؤری

کرد که بین ساختار سررسید بدهی و مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی در شرکتهای بؤا اعتبؤار
باال نسبت به شرکتهای با اعتبار پایین ارتباط معنیداری قویتری وجود دارد.
 -11بحث و نتیجهگیری
پژوهشهای پیشین صورتپذیرفته در رابطه با بدهی و مدیریت سود عموماً بیانگر نقش مؤثثر
و تعیینکننده بدهی هسؤتند (کلؤهیؤن1001 ،؛ کوپتؤا و همکؤاران .)1009 ،در شؤرایطی کؤه میؤزان
اعتبارات شرکت پاسخ گوی تعهدات نباشد و امکان ورشکستگی وجؤود داشؤته باشؤد ،تحؤت ایؤن
شرایط مدیران برای اجتناب از عدم ایفای تعهدات به قراردادهؤای بؤدهی (دیفونؤد و جیؤامبؤالفو،
 )2881و وامدهی (گوپتا و همکاران )1009 ،اقدام به دستکاری اقالم تعهدی میکنند .موارد فؤوق
در اصطالح نظریه درماندگی مالی نامیده میشود .با توجه به نظریه درماندگی مؤالی و طبؤق مبؤانی
نظری مطرح شده وجود ارتباط معنی دار بؤین مؤدیریت سؤود مبتنؤی بؤر اقؤالم تعهؤدی و سؤاختار
سررسید بدهی کوتاهمدت منطقی بهنظر مؤیرسؤد .سؤرمایهگؤذاران ،اعتباردهنؤدگان و سؤایرین بؤا
نقش های نظارتی خود بر استقراض کنندگان باعث کاهش هزینههای نمایندگی میشؤوند .پیشؤنهاد
تئوری ،مبانی نظری و پژوهش های تجربی صورت پذیرفتؤه بؤر ایؤن اسؤت کؤه سؤاختار سررسؤید
بدهیهای کوتاهمدت نسبت به سؤاختار سررسؤید بؤدهیهؤای بلندمؤدت امکؤان انجؤام رفتارهؤای
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فرصتطلبانه بیشتری را برای مدیران بیشتر فراهم میکند .منظور از رفتار فرصتطلبانه دستکؤاری
سود توسط مدیریت از طریق اقالم تعهدی است (فانگ و گودوین.)1026 ،
هدف از این پژوهش مطالعه تأثیر ساختار سررسید بدهی بؤر مؤدیریت سؤود مبتنؤی بؤر اقؤالم
تعهدی بود .یافتههای حاصل از فرضیه اول پژوهش بیان میکند که بین ساختار سررسؤید بؤدهی و
مدیریت سود بر مبنای اقالم تعهدی ارتباط معنیدار و مثبت وجود دارد و با نظریه درماندگی مؤالی
که امکان انجام رفتارهای فرصتطلبانه توسط مدیران از طریق ساختار سررسید بدهی کوتؤاهمؤدت
وجود دارد منطبق است همچنین با یافتؤههؤای پؤژوهش فانؤگ و گؤودوین ( ،)1026مورادوگلؤو و
همکاران ( ،)1022گوپتا و همکاران ( )1009و کلهین ( )1001مطابق است.
در فرضیه دوم پژوهش ارتباط بین ساختار سررسید بؤدهی و مؤدیریت سؤود بؤر مبنؤای اقؤالم
تعهدی در شرکتهای با اعتبار باال و پایین برای تعیین اینکه آیا این ارتباط در شرکتهؤای معتبؤر
بیشتر است یا خیر مورد آزمون قرار گرفت .یافتههای حاصل از آزمؤون فرضؤیه دوم پؤژوهش بیؤان
کرد که در شرکت های معتبر بین ساختار سررسید بدهی و مدیریت سود بؤر مبنؤای اقؤالم تعهؤدی
ارتباط معنیدار قویتری وجود دارد و لذا فرضیه دوم پژوهش پذیرفته شؤد .ایؤن یافتؤههؤا نیؤز بؤا
یافتههای پژوهش بنؤیمهؤد و عؤرب عؤامری ( )2682و فانؤگ و گؤودوین ( )1026مطؤابق اسؤت.
پیشنهادهای مهم کاربردی که میتوان ارائه داد این است که نسبت بدهی اثری مستقیم بؤر شؤاخ
مدیریت سود دارد .یعنی اگر نسبت بدهی افزایش یابد در آنصورت مدیران تالش خواهند کرد تؤا
از طریق روشهای مدیریت سود این نسبت را کاهش دهند .بنابراین به سازمان بورس اوراق بهادار
پیشنهاد میشود که نظارت بیشتری را در راستای نسبت و سررسید بدهیها اعمال کنؤد .هؤمچنؤین
پیشنهاد میشود قانونگذاران و تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری الزامهای جدید و بیشؤتری
را برای نحوه و میزان افشای اطالعات مالی شرکتها وضع نمایند .باال بودن برخی از ویژگؤیهؤای
شرکتها مانند اندازه و نسبت بدهی میتواند شاخصی برای الؤزام و نظؤارت بیشؤتر بؤرای افشؤای
اطالعات در گزارشهای مالی باشد تا بدینوسیله احتمال بؤروز مؤدیریت سؤود فرصؤتطلبانؤه در
شرکتها کاهش یابد .برای پژوهشهای آتی نیز پیشنهاد مؤیشؤود کؤه متغیرهؤایی ماننؤد مخؤاطره
اعتباری و سررسید داراییهای شرکت به منزله متغیرهای کنترل در نظؤر گرفتؤه شؤود و هؤمچنؤین
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پژوهشها با در نظر گرفتن سایر متغیرهای مثثر بر ساختار سررسید بدهی و با توجه به نظریههؤای
اقتصاد کالن و متغیرهای محیط نهادی شرکتها در ایران انجام شود.
این پژوهش نیز مانند اغل

پژوهشها دارای محدودیتهایی میباشد که استفاده کنندگان باید

به آنها توجه نمایند از جمله اینکه دوره پژوهش  5ساله مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد
که گرچه رابطه معنی دار و مطابق ادبیات تحقیق مشاهده گردید و قؤدرت تبیؤین مؤدلهؤا در بؤین
شرکتهای ایرانی بسیار خوب بود .استفاده از دورههای پژوهش طوالنیتؤر باعؤث کؤاهش تعؤداد
شرکت های نمونه گردیده و یا اثر تورم بر نتایج پژوهش سایه افکند که این از محدودیتهای ایؤن
مطالعه میباشد .همچنین کیفیت اطالعات نیز بر نتایج پژوهش میتواند مثثر باشد بهطؤوری کؤه از
اطالعات گزارشهای مالی به همان شکلی که شرکتها ارائه کردهاند اسؤتفاده شؤده اسؤت .تعؤداد
زیادی از شرکتها گزارشهؤای حسابرسؤی مشؤروط دارنؤد کؤه اغلؤ

تعؤدیلی از ایؤن بابؤت در

صورتهای مالی انجام نمی دهند .اثر این تعدیالت ممکن است بر نتایج پژوهش تاثیرگؤذار باشؤد.
پژوهشهای بسیاری که در خارج از ایران انجام شده اسؤت تعؤداد بسؤیار زیؤادی از شؤرکتهؤا را
آزمون میکنند .با توجه به محدودیتهای اعمال شؤده یؤر جامعؤه آمؤاری بؤهدلیؤل همسؤانسؤازی
شرکتها ،تعمیم نتایج به کل واحدهای اقتصادی باید با احتیاط صورت پذیرد.
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