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 چکيده

 بدهی سررسید ساختار و مالی صورتهاي مقایسه قابلیت بین رابطه بر اقتصادي كالن متغیرهاي تاثیر بررسی در این پژوهش به
 است، شده انتخاب سیستماتیک حذف روش به كه پژوهش آماري نمونه. پرداخته شده است تهران بهادار اوراق بورس در

. باشدمی 1398 تا 1392 هايسال طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هايشركت بین از شركت 114 شامل
 تركیبی هايداده و چندمتغیره رگرسیون از پژوهش هايفرضیه آزمون جهت و است همبستگی -توصیفی نوع از پژوهش
  نقدي جریانهاي مقایسه قابلیت بین رابطه بر پول عرضهفقط  كه نتیجه آمون فرضیه تحقیق نشان می دهد. است شده استفاده

 .  دارد تاثیر بدهی سررسید ساختار و

 .اقتصادي كالن متغیرهاي، رسید بدهیساختار سر، قابلیت مقایسه صورتهاي مالی: واژه های کليدی

 

 دمهمق
 تحقیقات نتایج است. شده خاصی برخوردار اهمیت از شركت منابع زمانی ساختار دنیا، در اخیر مالی هايبحران بروز پس از
 شركتها هايبدهی و سرمایه زمانی سررسید دنیا در مالی هايبروز بحران مهم عوامل از یکی كه است این بیانگر شده انجام
 ساختار در شركتها اغلب معموالً و بدهی است ساختار شركتها موفقیت و عملکرد بر تاثیرگذار و عوامل مهم از یکی است بوده

 نتایج .است سرمایه ساختار به مربوط هايتصمیم گروه در شركت بقاي یک لذا كنند،می استفاده هابدهی از خود سرمایه
 ها روندشركت مالی تامین ساختار در بدهی از استفاده روند گذشته هايسال طی كه دهدمی شده نشان انجام تحقیقات
 به بدهی نسبت كه ايبه گونه خوردمی چشم به بیشتر آمریکایی شركتهاي در مخصوصاً موضوع این و است داشته صعودي
 بدهی سهم كه دهدمی نشان شواهد مجموع، در .تغییر نموده است 5به  2از  1993 سال به نسبت 1982 سال در سرمایه
 و اخالقی، است )حاجیها نبوده یکسان شركتها تمامی بین در سهم این ولی است، یافته اخیر افزایش هايسال در شركتها
 نقش گذاري،سرمایه اعتبار و تأمین جریان به شکل دادن براي مکانی عنوان به بهادار اوراق بورس دیگر، طرف (. از1391
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 صورتهای مقایسه قابليت بين رابطه بر اقتصادی کالن متغيرهای تأثير

   بدهی سررسيد ساختار و مالی
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 شناسایی زمینه این در مهم مساله است. اما مهم كشور بسیار توسعه براي رو این از و دارد كشور وريبهره تقویت در ايعمده
 مربوط اطالعاتی حسابداري سیستم كه است این مستلزم هاپژوژه این شناسایی و باشدگذاران میسرمایه توسط مهم هايپروژه

 دهد. قرار گذارانسرمایه اختیار در قابل مقایسه اعتماد و
هاي كوتاه مدت كند، استفاده از بدهیهاي داراي اطالعات نامتقارن بازي میها در محیطبا توجه به نقشی كه سررسید بدهی

هاي نمایندگی بین سهامداران، اعتباردهندگان و مدیران را تواند عدم تقارن اطالعاتی و هزینهداراي ساز و كاري است كه می
هاي انجام شده، چندین تئوري براي ادبیات مربوط به ساختار ي پژوهش(. پیشینه1389می و همکاران، كاهش دهد. )كر

(، تئوري 1995، 1هاي نمایندگی )تئوري هزینه مبادله باركلی و اسمیتدهند كه عبارتند از: تئوري هزینهسررسید بدهی ارائه می
؛ حاجیها و 1392، همکارانت و تئوري تطابق سررسید )حاجیها و (، تئوري اهرم، تئوري مالیا2007، 2دهی )كورنرعالمت

كننده ساختار ها را عوامل تعیینهاي شركتها برخی ویژگی(. هر یک از این تئوري1396 و نمازي و همکاران، 1391اخالقی، 
هاي نمایندگی، تئوري هزینهدانند. در این پژوهش، از تئوري هزینه نمایندگی استفاده شده است. بر اساس سررسید بدهی می

هاي نمایندگی شاخص مهمی در تعیین ساختار بدهی هستند. مشکل نمایندگی یکی از نواقص عمده بازار است و از تضاد هزینه
شود. طبق این تئوري، هر شركت براي حل مشکل نامتقارن بودن اطالعاتی، سررسید بدهی منافع مدیران و مالکان منتج می

-هاي داراي اطالعات نامتقارن بازي میها در محیط(. با توجه به نقشی كه سررسید بدهی2011، 3كند )تراب میبهینه را انتخا

هاي نمایندگی بین تقارن اطالعاتی و هزینهتواند عدمهاي كوتاه مدت داراي ساز و كاري است كه میكند، استفاده از بدهی
 (. 1389د )كرمی و همکاران، سهامداران، اعتباردهندگان و مدیران را كاهش ده

گذارند. متغیرهاي كالن اقتصادي از جمله عواملی هستند كه بر خصوصیات كیفی اطالعات مالی )قابل مقایسه بودن( تاثیر می
به  .توان از آن تحت عنوان قیمت پول یا قیمت سرمایه نام بردنرخ بهره یا نرخ سود سرمایه، یک متغیر اقتصادي است كه می

هاي مالی، نحوه عمل حسابداري مخارج تامین مالی در كنندگان از گزارشفراهم كردن اطالعات سودمند براي استفادهمنظور 
 باشد، تجویز شده است.می 23ایران كه منطبق با استاندارد بین المللی حسابداري شماره  13استاندارد حسابداري شماره 

-مشاركت شود.می ارزش كم تدریجی طور به پول و رودمی باال هاقیمتمستمر  طور به آن طی كه است فرآیندي4 تورم 

 مدت كوتاه تغییرات دقیقاً توانندمی كه باورند این بر جملگی گیرندگان وام چه و وام دهندگان چه اعتبار بازار در كنندگان
 چنین وضعیتی در پس ندارند. توانایی چنین تورم بلندمدت تغییرات مورد در اما كنند بینیپیش تورمی هايدر دوره را تورم

 چه (. هر2010 ،5و همکاران )ونگ كرد خواهند منعقد مدتكوتاه بدهی قراردادهاي تنها اعتبار بازار در كنندگانمشاركت
 ساختار و تورم نرخ بین منفی رابطه شود، بنابراین مدت كوتاه هابدهی سررسید كه رودمی انتظار باشد ترتورمی اقتصاد

ها و (. همچنین افزایش نرخ تورم و به دنبال آن تغییر مداوم قیمت1389رود )حاجیها و اخالقی، می انتظار بدهی سررسید
هاي اقتصادي هاي مالی از واقعیتكاهش مستمر قدرت خرید پول در جوامع مختلف باعث شده تا اطالعات مندرج در صورت

هاي مالی دربردارنده استانداردهاي مناسب به عنوان مبنایی جهت تهیه گزارشبه شدت فاصله بگیرند. در چنین شراطی تدوین 
گیري آگاهانه و صحیح براي مدیران، آثار تورم ضروري است تا اطالعاتی قابل مقایسه، مربوط و قابل فهم جهت تصمیم

                                                           
1 Barclay and Smith 
2 Körner 
3 Terra 
4 Inflation rate 
5 Wang, et al 
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 پول عرضه (. افزایش1393میابی، كنندگان فراهم گردد )نکوئی، صالحی و كاگذاران، اعتباردهندگان و سایر استفادهسرمایه

 هايدارایی قیمت و نقدي جریان و یافت كاهش خواهد نیز شركت بدهی خدمات وزن شود.می اسمی بهره نرخ كاهش باعث

 افزایش را بلندمدت وام كاربرد است ممکن و یافت خواهد كاهش ریسک بانک درجه بنابراین یابد،می كاهش پولی غیر مالی

 پول رود با افزایش عرضهانتظار می پس كند.می بلندتر را بدهی سررسید مستقیمی به طور پول عرضه افزایش دهد،یعنی

 نمایندگی مساله با شدن مواجه بیشتر امکان باال رشد با هاي(. شركت1389افزابش یابد)حاجیها و اخالقی،  بدهی سررسید

 گرفت، كار به را نمایندگی تئوري توان می نیز منظر اقتصادي از دارند. را ریسک انتقال و واقع از كمتر گذاري سرمایه مانند

 كمتر پیشرفت حال در و شکوفا اقتصاد در نمایندگی هاي هزینه و تقارن اطالعاتی عدم درجه ناكارا، بازار تئوري اساس بر

دوره  در دیگر عبارت به بود. خواهد باالتر نمایندگی هايهزینه و اطالعاتی تقارن عدم درجه افول اقتصاد دوره در اما است،
 بیشتر ریسک تر شودطوالنی بدهی سررسید دوره چه هر و شوندمی مواجه باالتري ریسک با اعتباردهندگان اقتصاد افول

 اقتصاد در عکس بر باشد. كوتاهی داشته سررسید كه كنندمی انتخاب را هایی بدهی آن اعتباردهندگان بنابراین شود.می

 ناخالص تولید رشد رودمی انتظار رو این (. از2010 و همکاران، )ونگ یابد می تحقق راحتی به بلندمدت هاي بدهی شکوفا

 هايشانس با اقتصادي واحدهاي معنی به پول عرضه افزایش دیگر از سوي باشد. داشته رابطه بدهی سررسید با داخلی

بدهی بیشتر گذاريسرمایه هايشانس با اقتصادي واحدهاي نمایندگی هزینه تئوري از منظر و است بیشتر گذاري سرمایه
-كوتاه از بدهی استفاده پول عرضه افزایش بنابراین كرد. خواهند انتخاب نمایندگی هزینه كاهش خاطر به را مدتكوتاه هاي

 موارد به توجه (. با1389دارد )حاجیها و اخالقی،  رابطه بدهی سررسید با منفی طور به پول عرضه و برد خواهد باال را مدت

 هابدهی و قابلیت مقایسه صورتهاي مالی شركت سررسید ساختار بر پول عرضه و تورم نرخ داخلی، ناخالص شده،تولید یاد

 .هستند اثرگذار
از اینرو با توجه به مطالب ارایه شده در این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش می باشیم كه متغیرهاي كالن اقتصادي 

 بدهی سررسید ساختار و مالی صورتهاي مقایسه قابلیت)تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و عرضه پول( چه تاثیري بر رابطه بین 
 دارند؟

 

 متغيرها نظری تعریف

سازد كنندگان را قادر میقابلیت مقایسه یک خصوصیت كیفی اطالعات است كه استفادهقابليت مقایسه صورتهای مالی: 

هاي مالی را شناسایی و درک نمایند. بر خالف سایر خصوصیات كیفی، قابلیت ها بین اقالم صورتها و تفاوتتا شباهت
ستلزم وجود حداقل دو قلم است )هیئت استانداردهاي حسابداري مالی، م شود. مقایسهمقایسه به یک قلم واحد مربوط نمی

-ي معین از رویدادهاي اقتصادي، صورتهاي حسابداري قابل مقایسه دارند اگر براي یک مجموعه(. دو شركت سیستم2010

كنندگان بتوانند واحد فاده(. اطالعاتی قابل مقایسه است كه است2011فرانکو و همکاران، هاي مالی مشابهی تهیه نمایند )دي
 تجاري را طی زمان و جهت تشخیص روند تغییرات، آن را با گذشته واحد تجاري و سایر واحدهاي تجاري مقایسه كنند.

هاي كوتاه مدت و یا بلندمدت استفاده ها به چه میزان از بدهیاین موضوع كه در ساختار بدهی ساختار سررسيد بدهی:

به عنوان ساختار سررسید بدهی منظور شده است. براساس سررسید، بدهی ها در ساختار مالی شركت  می شود، در مبانی نظري
به دو گروه بدهی هاي كوتاه مدت با سررسید كمتر از یک سال و بدهی هاي بلندمدت با سررسید بیش از یک سال تقسیم می 
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اند، ساختار سررسید بدهی نامیده می شود )حسنی و گنجگردند. میزانی از این دو گروه كه شركت در ساختار مالی خود می
 (.1395شفق، 

-می جامعه یک كلی وضعیت و شرایط آیینه شودمی عنوان ادبیات اقتصادي در كه همانطور اقتصادی: کالن متغيرهای

 متغیرهاي نمود.مشاهده  آن در حتی را سیاسی و اجتماعی محیطی هايویژگی سایر تأثیرات تبلور توانمی كه نحوي به باشد.

 میزان داخلی، و ملی ناخالص تولید مالیات، نرخ بانکی، بهره اقتصادي، نرخ رشد نرخ تورم، نرخ شامل تواندمی اقتصادي كالن

 (. 1395دیزجی،  باشد )شکرخواه و قاصدي مربوط متغیرهاي از دیگر بسیاري و نقدینگی بانکها، حجم اعطایی تسهیالت
 

 پيشينه پژوهش
كوتاه مدت با  يهایبده دیسررس نیبر رابطه ب ينهاد تیمالک ریتاث یبررس (، در پژوهشی به1398) ی و همکاراننیالدشمس

هاي شركت از بین شركت 167در این راستا براي دستیابی به هدف پژوهش پرداختند. سهام  متیق یسقوط آت سکیر
عنوان نمونه آماري انتخاب شد. براي آزمون فرضیه به 1396 الی 1387هاي شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالپذیرفته

هاي داراي هاي پژوهش نشان داد بدهیهاي تركیبی استفاده شده است. یافتهپژوهش از الگوي رگرسیون چندمتغیره و داده
زایش مبلغ این بدهی، ساله و كمتر( تأثیر منفی معناداري بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام دارد و با افمدت )یکسررسید كوتاه

مدت كند؛ همچنین نتایج پژوهش حاكی است اثر كاهندۀ بدهی داراي سررسید كوتاهریسک سقوط قیمت سهام كاهش پیدا می
تري داشته باشند كه نشان ها مالکیت نهادي ضعیفشود كه شركتتر میبر ریسک سقوط قیمت سهام هنگامی برجسته

هاي راهبري شركتی ضعیف است؛ عنوان جایگزینی براي مکانیسممدت بهرسید كوتاهدهد اثر نظارتی بدهی داراي سرمی
 .تواند خأل ناشی از نبود سهامداران نهادي را جبران كندمدت نمیدیگر وجود اعتباردهندگان كوتاهعبارتبه

هاي مدت در شركتي كوتاههاهیتاثیر اجتناب مالیاتی بر ساختار سررسید بد(، در پژوهشی به بررسی 1396پور و امیري )علی
 ساله ي آماري پژوهش براساس اطالعات مالی یک دوره زمانی دهها. یافتهپرداختندبورس اوراق بهادار تهران  پذیرفته شده در

مدت اثر معکوس و معناداري دارد. این یافته هاي كوتاهنشان داد كه اجتناب مالیاتی بر ساختار سررسید بدهی (1394-1385)
كنند و براي تامین ریزي اجتناب مالیاتی از خروج وجه نقد به خارج شركت جلوگیري میكند كه شركتها با برنامهتدالل میاس

 .كنندمالی از طریق استقراض كمتر اقدام می
ها و تگذاري شركرابطۀ بین كیفیت گزارشگري مالی با كارایی سرمایه(، در پژوهشی به بررسی 1396گرایلی و رعنایی )صفري

ها از نسبت گیري ساختار سررسید بدهیمنظور، براي اندازهبدین پرداختند. ها بر این رابطههمچنین اثر ساختار سررسید بدهی
عنوان گذاري بهعالوه بر این از مقادیر خطاي الگوي رگرسیون سرمایه ها استفاده شده است.مدت به كل بدهیبدهی كوتاه

شركت  92هاي پژوهش نیز نمونه اي متشکل ازگذاري استفاده شد. براي آزمون فرضیهمعیار سنجش كارایی سرمایه
ها از الگوهاي رگرسیون انتخاب شد و براي آزمون آن 1392تا  1388هاي شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالپذیرفته

ساختار سررسید بدهی  و مالی گزارشگري كیفیت ینب داد نشان هاهاي تلفیقی استفاده شد. یافتهچندگانه مبتنی بر تکنیک داده
د رابطۀ بین كیفیت گزارشگري مالی داهمچنین نتایج نشان  رابطۀ مثبت معناداري وجود دارد. گذاري شركت،با كارایی سرمایه
مدت، این رابطه هاي با سررسید كوتاهها قرار دارد و با افزایش بدهیگذاري تحت تأثیر ساختار سررسید بدهیو كارایی سرمایه

 .شودتضعیف می
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در كشور  نقش سهامداران نهادي در ساختار سررسید بدهی شركتها(، در پژوهشی به بررسی 2019) 1زیاهو و همکاران
با استفاده از چارچوب نظریه نمایندگی یک مجموعه داده جدید و دستی كه در استرالیا جمع آوري شده است.  استرالیاپرداختند.

بر استفاده از سررسید بدهی براي كنترل سهامداران نهادي ا استفاده از شواهد تجربی نشان دادند كه اثرات نظارتی یافته هاي ب
 .تعارضات بدهی و سهامدار و مدیران كمک می كند

 طی كیفیت گزارشگري مالی، سررسید بدهی و كارایی سرمایه گـذاري»در مقاله خود با عنوان (، 2014) 2گوماریز و بالستا
هاي عضو بازار بورس اسپانیا انجام شده است و نقش كیفیت گزارشگري مالی و در تعدادي از شركت 2008تا  1998هاي سال

سررسید بدهی را بر كارایی سرمایه گذاري بررسی كرده است. نتایج این بررسی نشـان داد كـه كیفیـت گزارشـگري مالی 
)كوتاه مدت( می تواند كارایی سرمایه گذاري را  هد و همچنین سررسید بدهیمسئله سرمایه گذاري بیش از حد را كاهش می د

افزایش داده و مشکل سرمایه گذاري بیش از حد و كمتر از حد را بهبود بخشـد. همچنـین كیفیـت گزارشـگري مالی و 
ـدهی هـاي كوتـاه مدت سررسید بدهی كوتاه مدت در بهبود كارایی سرمایه گذاري تاثیراتی دارند، شركت هایی كـه از ب

كمتري )بیشتري( استفاده می كنند، تاثیر كیفیت گزارشگري مالی بیشتري )كمتري( بـر كـارایی سـرمایه گـذاري نشان می 
دهند. به عبارت دیگر سررسید بدهی كوتاه مدت و كیفیت گزارشگري مالی، مکانیزم هایی با مقدار جـایگزینی در بهبود كارایی 

 .ی باشدسرمایه گذاري م

 

 تحقيق های فرضيهمبانی نظری 
. گذارندمی تاثیر( بودن مقایسه قابل) مالی اطالعات كیفی خصوصیات بر كه هستند عواملی جمله از اقتصادي كالن متغیرهاي

 به. برد نام سرمایه قیمت یا پول قیمت عنوان تحت آن از توانمی كه است اقتصادي متغیر یک سرمایه، سود نرخ یا بهره نرخ
 در مالی تامین مخارج حسابداري عمل نحوه مالی، هايگزارش از كنندگاناستفاده براي سودمند اطالعات كردن فراهم منظور

 .است شده تجویز باشد،می 23 شماره حسابداري المللی بین استاندارد با منطبق كه ایران 13 شماره حسابداري استاندارد
 مشاركت. شودمی ارزش كم تدریجی طور به پول و رودمی باال ها قیمت مستمر طور به آن طی كه است فرآیندي  تورم 

 تورم مدت كوتاه تغییرات دقیقاً توانندمی كه باورند این بر جملگی گیرندگان وام چه و دهندگان وام چه اعتبار بازار در كنندگان
 مشاركت وضعیتی چنین در پس. ندارند توانایی چنین تورم بلندمدت تغییرات مورد در اما كنند بینی پیش تورمی هاي دوره در را

 تورمی اقتصاد چه هر(. 2010 همکاران، و ونگ) كرد خواهند منعقد مدت كوتاه بدهی قراردادهاي تنها اعتبار بازار در كنندگان
 انتظار بدهی سررسید ساختار و تورم نرخ بین منفی رابطه بنابراین شود، مدت كوتاه هابدهی سررسید كه رود می انتظار باشد تر

 خرید قدرت مستمر كاهش و هاقیمت مداوم تغییر آن دنبال به و تورم نرخ افزایش همچنین(. 1389 اخالقی، و حاجیها) رودمی
 در. بگیرند فاصله شدت به اقتصادي هايواقعیت از مالی صورتهاي در مندرج اطالعات تا شده باعث مختلف جوامع در پول

 تا است ضروري تورم آثار دربردارنده مالی هايگزارش تهیه جهت مبنایی عنوان به مناسب استانداردهاي تدوین شراطی چنین
 و اعتباردهندگان گذاران،سرمایه مدیران، براي صحیح و آگاهانه گیريتصمیم جهت فهم قابل و مربوط مقایسه، قابل اطالعاتی

 وزن. شودمی اسمی بهره نرخ كاهش باعث پول عرضه افزایش(. 1393 ،و همکاران نکوئی) گردد فراهم كنندگاناستفاده سایر
 درجه بنابراین یابد،می كاهش پولی غیر مالی داراییهاي قیمت و نقدي جریان و یافت خواهد كاهش نیز شركت بدهی خدمات

                                                           
1 Zheyao et al 
2 Gomariz،FC & Ballesta،J 
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 مستقیمی طور به پول عرضه افزایش دهد،یعنی افزایش را بلندمدت وام كاربرد است ممکن و یافت خواهد كاهش بانک ریسک
(. 1389 اخالقی، و حاجیها) یابد افزابش بدهی سررسید پول عرضه افزایش با میرود انتظار پس. كندمی بلندتر را بدهی سررسید
 را ریسک انتقال و واقع از كمتر گذاري سرمایه مانند نمایندگی مساله با شدن مواجه امکان بیشتر باال رشد با هاي شركت

 اطالعاتی تقارن عدم درجه ناكارا، بازار تئوري اساس بر گرفت، كار به را نمایندگی تئوري توان می نیز اقتصادي منظر از. دارند
 و اطالعاتی تقارن عدم درجه اقتصاد افول دوره در اما است، كمتر پیشرفت حال در و شکوفا اقتصاد در نمایندگی هاي هزینه و

 و شوندمی مواجه باالتري ریسک با اعتباردهندگان اقتصاد افول دوره در دیگر عبارت به. بود خواهد باالتر نمایندگی هايهزینه
 كنندمی انتخاب را هایی بدهی آن اعتباردهندگان بنابراین. شود می بیشتر ریسک شود ترطوالنی بدهی سررسید دوره چه هر
 همکاران، و ونگ) یابد می تحقق راحتی به بلندمدت هاي بدهی شکوفا اقتصاد در عکس بر. باشد داشته كوتاهی سررسید كه

 پول عرضه افزایش دیگر سوي از. باشد داشته رابطه بدهی سررسید با داخلی ناخالص تولید رشد میرود انتظار رو این از(. 2010
 با اقتصادي واحدهاي نمایندگی هزینه تئوري منظر از و است بیشتر گذاري سرمایه هايشانس با اقتصادي واحدهاي معنی به

 بنابراین. كرد خواهند انتخاب نمایندگی هزینه كاهش خاطر به را مدتكوتاه هاي بدهی بیشتر گذاري سرمایه هايشانس
 دارد رابطه بدهی سررسید با منفی طور به پول عرضه و برد خواهد باال را مدت كوتاه بدهی از استفاده پول عرضه افزایش

 .(1389 اخالقی، و حاجیها)
 عنایت به مبانی نظري ارایه شده فرضیه هاي زیر براي این پژوهش ارایه می شوند:

 بدهی تاثیر دارد. سررسید ساختار و مالی صورتهاي مقایسه داخلی بر رابطه بین قابلیت ناخالص تولید: 1فرضیه 

 بدهی تاثیر دارد. سررسید ساختار و مالی صورتهاي مقایسه تورم بر رابطه بین قابلیت نرخ: 2فرضیه 

 بدهی تاثیر دارد. سررسید ساختار و مالی صورتهاي مقایسه پول بر رابطه بین قابلیت عرضه: 3فرضیه 
 

 روش تجزیه تحليل داده ها و آزمونهای آماری
 آزمون براي تحقیق این در. باشدمی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شركتهاي كلیه تحقیق این آماري جامعه
 توصیفی آمار هايروش از آمده بدست هايداده تحلیل منظور به. شد خواهد استفاده متغیره چند رگرسیون روش از هافرضیه

. گرددمی استفاده( هاسمن و لیمر اف والدریچ، آزمون برا، جارک آزمون) استنباطی و...( و معیار انحراف مد، میانه، میانگین،)
 آزمون از پژوهش هايفرضیه آزمون براي استنباطی سطح در و فراوانی توزیع جدول از هاداده توصیف براي كه ترتیب بدین

 فرضیه آزمون جهت Excel در آنها كردن مرتب و داده آوريجمع از پس منظور این به. شودمی استفاده متغیره چند رگرسیون
 .شد استفاده Eveiws9 افزار نرم در بارتلت ازآزمون پنل هاي داده ناهمسانی شناسایی براي و پنل هايداده براي و ها

 

  تعاریف مفهومی و عملياتی متغيرها
 های مالیمتغير مستقل: قابليت مقایسه صورت

هاي مالی از معیار قابلیت مقایسه سود به شرح زیر استفاده گیري مفهوم قابلیت مقایسه صورتدر این پژوهش، براي اندازه
 خواهد شد.
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كند كه قابلیت مقایسه كیفیت ( بیان می1980)هیئت استانداردهاي حسابداري مالی (: ijtCOMP) قابلیت مقایسه سود
ها بین دو مجموعه پدیده اقتصادي را شناسایی كنند. ها و تفاوتسازد شباهتكنندگان را قادر میاطالعات است كه استفاده

تواند می 1هاي مالی تعریف می شود. به این ترتیب، رابطه اقتصادي در صورت نعکاس رویدادهايسیستم حسابداري به عنوان ا
 به شرح زیر ارائه شود: 

 i(Economic Events i= fiFinanical Statement(               1رابطه 
تند، اگر كند. دو شركت داراي سیستم حسابداري قابل مقایسه هساشاره می iبه سیستم حسابداري شركت  if(x)در اینجا 

 ها مشابه )یکسان( باشند. هاي آنانعکاس
 این دنبال هاي مالی شركت تابعی از رویدادهاي اقتصادي و حسابداري از این وقایع است. بهبیان می كند كه صورت 1رابطه 
دو  :(2011همکاران، فرانکو و كنیم )ديتعریف می زیر شرح به را مالی هايصورت قابلیت مقایسه مفهومی طور به ما منطق،

شركت سیستم حسابداري قابل مقایسه دارند، اگر براي مجموعه معینی از رویدادهاي اقتصادي، صورت هاي مالی مشابه تهیه 
، به طوري كه براي داشته باشند f(x)هاي مشابه با حسابداري قابل مقایسه بایستی انعکاس jو  iكنند. یعنی، دو شركت 
 را تهیه كند. iهاي مالی شركت هاي مالی مشابه به صورتصورت j، شركت Xدهاي اقتصادي مجموعه معینی از رویدا

یستم حسابداري شركت توسعه ها براي ارائه این تعریف مفهومی از قابلیت مقایسه در عمل، یک مدل تجربی ساده از سآن
اي براي اثر خالص سهام به عنوان نماینده ، مطابق با ادبیات تجربی حسابداري مالی، از بازده1در زمینه رابطه دادند. 

هاي مالی است. به عبارت دیگر، هاي مالی شركت استفاده نمودند. سود هم نماینده صورترویدادهاي اقتصادي بر روي صورت
-سود حسابداري منعکس كننده خروجی سیستم حسابداري و بازده سهام منعکس كننده رویدادهاي اقتصادي و در واقع خالصه

كنند كه هر چند سود یکی از معیارهاي مهم سنجش عملکرد است، اما تنها از از تغییر در ارزش سهام است. آنها بیان می اي
 شود. هاي مالی محدودیتی براي این تجزیه و تحلیل محسوب میسود استفاده كردن براي نشان دادن قابلیت مقایسه صورت

هاي شانزده فصل )چهار سال( شركت و صنعت با استفاده از داده -راي هر سالب 2براي محاسبه قابلیت مقایسه سود، رابطه 
 شود.قبلی و به روش آزمون رگرسیون سري زمانی برآورد می

  2 رابطه
                         Earningsit = β0 + β1Returnit + εit  

Earningsit: سود خالص شركت i  در سه ماههt، 
Returnit بازده سهام شركت :i  در سه ماههt، 

 شود.استفاده می tسازي متغیرها از ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شركت در ابتداي سه ماهه براي همگن

 �̂�1است. همچنین، i  شركت معیاري از عملیات حسابداري شركت -براي هر سال 2از معادله  �̂�0و  �̂�1ضرایب برآورده شده 

بینی شده شود. سود خالص پیشبرآورد می jبا استفاده از سود خالص و بازده سهام در صنعت  j هاي صنعتبراي شركت �̂�0و 
و بار دیگر با استفاده از ضرایب برآورد شده  2( در رابطه iهر شركت یک بار با استفاده از ضرایب برآورده شده همان شركت )

 گردد: به صورت زیر محاسبه می 4و  3( در معادله jهاي آن صنعت )شركت
 3رابطه 

                  E(Earningsiit) = β̂0 + β̂1Returnit + εit 
 4رابطه 
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                    E(Earningsijt) = β̂0 + β̂1Returnit + εit  
E(Earningsiit)بینی شده شركت : سود خالص پیشi  با استفاده از ضرایب برآورده شده شركتi  و بازده سهام شركتi 

 .است tدر سه ماهه 

E(Earningsijt) :بینی شده شركتسود خالص پیش i  با استفاده از ضرایب برآورد شده صنعتj  و بازده سهام شركتi 
 .باشدمی tدر سه ماهه 

و  4و  3بینی شده در معادله از تفاوت سود خالص پیش t در سه ماهه jو صنعت  iهاي مالی بین شركت قابلیت مقایسه صورت
 .شودمیمحاسبه  5از طریق رابطه 

 5رابطه 

   Earn − COMPijt = −
1

16
× ∑ |E(Earningsiit) − E(Earningsijt)|t

t−15  

و  iبینی شده بیانگر تفاوت در عملیات حسابداري در شركت میانگین قدر مطلق تفاوت در مقادیر سود خالص پیش 5در رابطه 
را نشان  jو صنعت  iاست. بنابراین، قرینه آن میزان شباهت بین عملیات حسابداري و قابلیت مقایسه بین شركت  jصنعت 

شود. مقادیر بیشتر به عنوان قابلیت مقایسه سود در نظر گرفته می t در دوره iدهد. در نهایت، میانگین چهار فصل شركت می
 .(2020، ترانگ)است  jصنعت  و i آن بیانگر قابلیت مقایسه بیشتر بین شركت

 

هاي هاي حسابداري و پژوهشاین پژوهش بر اساس میثاق(: debt issue) ساختار سررسيد بدهی: وابستهمتغير 

(، 2018) 3مییر و همکاران(، دي2010) 2(، ماجومدار2008) 1(، كاي و همکاران1995انجام شده توسط باركلی و اسمیت )
-هایی كه بیش از یک سال سررسید می( براي ساختار سررسید بدهی، نسبت بدهی بلندمدت )بدهی1391حاجیها و اخالقی )

 .ها به منزله نماینده ساختار سررسید بدهی در نظر گرفته شده استشوند( به كل بدهی
 

 متغيرهای تعدیلگر:

باشد. تولید ناخالص داخلی برابر ارزش كل كاالها و خدمات نهایی تولید شده در كشور می (:GDP) توليد ناخالص داخلی

شاخص تغییرات هزینه كاالها و خدمات در یک كشور براي یک مدت زمان خاص است و منکعس كننده نرخ رشد اقتصاد 
صادرات منهاي واردات است. تولید هاي دولت و گذاري، هزینهاست تولید ناخالص داخلیبصورت مجموع حجم مصرف، سرمایه

ناخالص داخلی نشان دهنده وضعیت اقتصاد بوده و رشد در مقایسه با سایر كشورها نشان دهنده مزایاي بکار انداختن سرمایه 
 (.1392در اقتصاد كشور است )حاجیها و همکاران، 

رود سررسید بدهی ها كاهش اشد انتظار میبرا اساس مبانی نظري هرچه اقتصاد تورمی تر ب (:Inflation rate) نرخ تورم

یابد بنابراین انتظار میرود رابطه منفی بین تورم و سررسید بدهی وجود داشته باشد. این متغیر از سایت بانک مركزي جمهوري 
 (.1396اسالمی ایران قابل استخراج است )هاشمی و همکاران، 

                                                           
1 Cai et al 
2 Majumdar 
3 De Meyere 
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شده به جامعه و اقتصاد در دوره اي خاص است. این متغیر از به معنی مجموع پول ارائه (: Money supply) عرضه پول

 (.1392)حاجیها و همکاران،  لگاریتم طبیعی عرضه پول بدست خواهد آمد
 

 متغيرهای کنترلی

-ها و میزان كل فروش شركتها می: جهت محاسبه اندازه شركت از دو مشخصه میزان كل دارایی(SIZEit) اندازه شرکت

توان استفاده نمود كه بایستی از این مقادیر لگاریتم گرفته شود. در تحقیق پیش رو براي مقدار معادل اندازه شركتها از لگاریتم 
 (.1396)هاشمی همکاران،  خواهد شدمیزان فروش شركتهاي نمونه آماري استفاده 

اندازه شركت = LOG(فروش هاي شركت) 

با تقسیم برخی از برآورد بدهی مالیاتی بر سود قبل از كسر مالیات و یا جریان این مقیاس  :(ETRit) نرخ موثر ماليات

گیرد درک آنچه كه ها متوسط نرخ مالیات هر واحد از درآمد یا جریان نقدي را در بر میگیريشوند این اندازهنقدي محاسبه می
نرخ موثر مالیات طبق اصول پذیرفته شده گیرد ضروري است این مقیاس به پنج دسته دیگر شامل در صورت كسر قرار می

حسابداري؛ نرخ موثر مالیات جاري، نرخ موثر مالیات نقدي، نرخ موثر مالیات نقدي بلندمدت و تفاضل نرخ موثر مالیات قانونی و 
م نمود شود. براي محاسبه این متغیر از نسبت مالیات به سود خالص قبل از كسر مالیات استفاده خواهیحسابداري تقسیم می

 (.1393)مشایخی و محمدپور، 

نرخ موثر مالیات =
مالیات

سود خالص قبل از كسرمالیات
 

 به صاحبان سهام حقوق دفتري ارزش به سهام صاحبان حقوق بازار ارزش نسبت از (:GROWTHit) رشد هایفرصت

 در شركت سهام قیمت برابر شركت صاحبان سهام حقوق بازار ارزش خواهد شد استفاده شركت رشد براي اينماینده عنوان

 .(1395، )عبدي است ترازنامه در سهام صاحبان حقوق سهام، حقوق صاحبان دفتري ارزش و تعداد سهام در سال آخر

فرصت هاي رشد =
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام

ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام
 

 ثابت مشهود از رابطه زیر استفاده خواهد شد:براي اندازه گیري دارایی هاي  (:TANGit) مشهود ثابت هایدارایی

دارایی هاي ثابت مشهود =
دارایی هاي ثابت

كل دارایی ها
 

 

 جامعه و نمونه آماری
هاي پذیرفته شده براي اجراي هر پژوهش الزم است جامعه آماري مشخص و معین شود. براي انتخاب جامعه آماري به شركت

هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط است، چراكه؛ اطالعات شركتدر بورس اوراق بهادار تهران رجوع شده 
ها از قابلیت اتکاء باالتري برخوردار است و دسترسی شود، لذا نسبت به اطالعات سایر شركتحسابداران رسمی، حسابرسی می

، 1398تا  1392ر هر سال از سالهاي تر است. به منظور انجام تحقیق، دها راحتبه این اطالعات نسبت به سایر شركت
 گردد:آوري میباشند جمعاطالعات شركتهاي پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار، كه داراي ویژگیهاي زیر می
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 : انتخاب نمونه آماری با اعمال محدودیت ها و شرایط جامعه(1)جدول 

 
 
 
 
 
 
 

شركت عضو  538لذا شركتهایی كه حائز شرایط فوق نباشند از نمونه آماري بشمار نیامدندكه با توجه به شرایط باال از بین 
شود. با توجه به رعایت شرایط یاد شده ، تعداد اعضاي نمونه آماري تعریف میبورسی(بورسی و فرا) بورس اوراق بهادار تهران

شركت به عنوان نمونه آماري انتخاب  114باال، و با استفاده از روش حذف سیستماتیک از بین شركتهاي واجد شرایط تعداد 

 .شدند

 

 هاآمار توصيفی داده
هاي متغیرهاي مورد استفاده در پژوهش توصیف شوند. این كار اقدامی داده قبل از تحلیل آماري داده هاي پژوهش، الزم است

در جهت الگوي حاكم و پایه و اساس روابط بین متغیرهاست. لذا قبل از تحلیل فرضیات، متغیرهاي پژوهش موردي مورد 
 بشرح زیر ارائه شده است. 2 گیرد كه نتایج آن در جدول شمارهبررسی قرار می

 
 پژوهشکمی : توصيف متغيرهای (2) جدول

متغیر                     
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 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 شركت تعداد

شركت -سال  798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 798 

-0.029 0.128 میانگین  0.031-  0.048-  2.424-  0.218 6.276 6.212 0.100 7.341 0.0249 

-0.019 0.087 میانه  0.025-  0.033-  1.630-  0.156 6.254 6.150 0.104 3.362 0.0204 

-0.000 0.811 ماكزیمم  0.001-  0.003-  5.905 0.412 6.547 8.592 0.246 63.760 0.843 

 شركت محدودیت ها و شرایط

 538 1398در پایان سال بورسی و فرا بورسی كل شركتهاي موجود 

 (146) فعال ریغ يشركت هاحذف شركتهاي 

 (132) اسفند ماه  29پذیري آنها حذف شركتهاي غیر از دوره منتهی به تاریخ براي رعایت قابلیت مقایسه

 (64) گذاريحذف شركتهاي هلدینگ، بانکها و سرمایه

 (82) و شركتهاي غیر تولیدي (رانیا يبه داده )كنتورساز یعدم دسترس

 114 تعداد شركت هاي موجود در جامعه آماري بعد از اعمال محدودیت ها و شرایط

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

(                                             اول)جلد  1401 بهار، 56 ، شماره5دوره   

 

11 
 
 

-0.300 0.000 مینیمم  0.130-  0.349-  10.050-  0.090 6.073 4.410 0.000 15.020-  0.012 

 0.177 10.082 0.085 0.643 0.157 0.124 5.566 0.046 0.023 0.038 0.132 انحراف معیار

-4.443 1.955 چولگی  1.614-  2.825-  0.082 0.363 0.377 0.785 0.065 2.516 0.974 

 3.340 10.913 1.434 4.668 1.931 1.412 1.641 15.292 5.944 27.049 7.163 كشیدگی

 

دهنده آمار توصیفی باشد. این جدول نشان نشان دهنده پارامترهاي توصیفی هر متغیر بصورت جداگانه می 2جدول شماره 
هاي متغیرهاي كمی پژوهش مورد استفاده در سطح شركتهاي نمونه آماري است. آمار توصیفی متغیرها شامل تمامی داده

هاي پراكندگی )مانند ماكزیمم، مینیمم، انحراف معیار، كشیدگی، هاي مركزي )مانند میانگین، میانه و مد( و شاخصشاخص
باشد. مهمترین شاخص مركزي معموالً میانگین بوده می 1398الی  1392هاي ه زمانی بین سالچولگی و واریانس( براي دور

درصد  10شود. براي نمونه این مقدار براي متغیر نرخ موثر مالیات برابر كه شاخص اصلی براي مركزیت داده ها محسوب می
درصد سود  10شركتها به طور متوسط  -برخی از سالهاي نمونه آماري به دلیل زیانده بودن دهد كه شركتبوده كه نشان می

هاي پراكندگی هم معموالً انحراف معیار متغیرهاي كنند. در بخش شاخصقیل از مالیات را به عنوان مالیات پرداخت می
راي باشد. بگیرد. این شاخص نشان دهنده میزان پراكندگی از میانگین نمونه مورد آزمون میپژوهش مورد بررسی قرار می

. كه نشان دهنده فاصله كم این متغیر از مركزیت باشد( می0.132برابر با ) یبده دیمتغیر ساختار سررسنمونه این شاخص براي 
داده مورد نظر است. همچنین وجود نرخ موثر مالیات صفر درصد ناشی از زیان ده بودن برخی از شركتهاي نمونه آماري است. 

دیتا پانل( تعداد مشاهدات بر اساس دوره -هاي تلقیقی)داده هاي مورد استفاده در این پژوهشدادهدر نهایت با توجه به ماهیت 
 باشد.شركت می -سال 798و تعداد شركت 

 آمار استنباطی
هاي ها و آزمون فرضیات آمار استنباطی است. در این بخش تجزیه و تحلیل با استفاده از روش داداهبخش دوم تحلیل داده

برا مورد آزمون  -پذیرد. در گام نخست متغیرهاي پژوهش از نرمال بودن با استفاده از آزمون جاکیا تركیبی انجام میتلفیقی 
شود. در بررسی می آزمون هریس و. . . از آزمون لوین، لین و چو،گیرند. سپس مانایی یا استایی متغیرها با استفاده قرار می

عیین نوع رگرسیون شامل روش پول یا پانل، اثرات مقید، ثابت یا تصادفی مورد استفاده ادامه آزمون اف لیمر و هاسمن براي ت
كه در صورت ، شودآزمون هم خطی انجام می و انسیوار یناهمسان گیرد و در نهایت پس از برآورد مدل رگرسیونیقرار می

 .شودوجود در تخمین نهایی رفع می
 

 تحقيق های آزمون فرضيه
 ناخالص داخلی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهاي مالی و ساختار سررسید بدهی تاثیر دارد.: تولید 1فرضیه 
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 تاثير توليد ناخالص داخلی بر رابطه بين قابليت مقایسه صورتهای مالی و ساختار سررسيد بدهی : تخمين نهایی(3)جدول 
 
 متغیر

 قابلیت مقایسه

 اقالم تعهدي اختیاري هاي نقدي عملیاتیجریان سود خالص

 Prob VIF ضریب Prob VIF ضریب Prob VIF ضریب

 1.218 0.192 1.810 1.227 0.000 2.629 1.256 0.063 1.821 قابلیت مقایسه

 3.045 0.394 0.007 2.599 0.586 0.004 2.011 0.322 -0.07 تولید ناخالص داخلی

مقایسه* تولید ناخالص قابلیت
 داخلی

0.185- 0.243 1.991 0.134 0.296 2.622 0.297 0.190 3.000 

 1.038 0.322 0.043 1.044 0.697 0.017 1.025 0.311 0.044 اندازه شركت

 1.043 0.220 -0.208 0.044 0.454 -0.128 1.045 0.295 -0.175 دمشهو ثابت هايدارایی

 1.222 0.00 -0.018 1.215 0.002 -0.018 1.234 0.000 -0.020 رشد هايفرصت

 1.083 0.477 -0.252 1.074 0.469 -0.255 1.113 0.374 -0.319 نرخ موثر مالیات

 --- 0.026- 0.928 --- 0.186 0.536 --- 0.023- 0.937 (cمقدار ثابت)

 (0.018)2.420 (0.000)3.537 (0.002)3.209 آماره فیشر ) سطح معنی داري(

 0.012 0.021 0.019 ضریب تعیین تعدیل شده

 1.956 1.985 1.974 آماره دوربین واتسون

 (0.000)23340.11 (0.000)21405.69 (0.000)22196.48 ناهمسانی واریانس)آزمون بارتلت(

 هاسمن اف لیمر هاسمن اف لیمر هاسمن اف لیمر آزمون

 ------ (0.512)0.990 ------- (0.659)0.937 ------ (0.630)0.948 داري(آماره ) سطح معنی

 اثرات مقید –پول  اثرات مقید –پول  اثرات مقید –پول  رگرسیون نوع

 

هاي نقدي و اقالم سود، جریان ضرب تولید ناخالص داخلی در قابلیت مقایسهحاصل متغیر، 3مطابق اطالعات مندرج در جدول 
تولید گري بنابراین، اثر تعدیلبه دست آمده است.  0.190و   0.296، 0.243داري تعهدي اختیاري به ترتیب با سطوح معنی

آماره دوربین واتسون در ناخالص داخلی بر رابطه بین قابلیت مقایسه و ساختار سررسید بدهی به لحاظ آماري تأیید نشده است. 
دهد. قرار داشته كه عدم خود همبستگی بین متغیرهاي پژوهش را نشان می 5/2تا  5/1تمامی معیارهاي قابلیت مقایسه دربازه 

هاي برازش شده دهد مدلدرصد بوده كه نشان می 5داري آماره فیشر در تمامی معیارهاي قابلیت مقایسه كمتر از سطح معنی
درصد بوده، لذا آزمون هاسمن  5كمتر از  هالیمر در تمامی مدل-سطح معناداري آزمون افاند. از اعتبار كافی برخوردار بوده
هاي رگرسیون از نوع داده درصد بوده، در نتیجه 5كمتر از  هادر تمامی مدلون هاسمن داري آزمانجام شده است. سطح معنی

خطی بوده كه بیانگر عدم وجود هم 10خطی در تمامی معیارها كمتر از اثرات مقید( بوده است. مقادیر آماره هم –تلفیقی )پول
هاي مالی، در مامی معیارهاي قابلیت مقایسه صورتدر معیارهاي فوق بوده است. با توجه به وجود ناهمسانی واریانس در ت

 تخمین نهایی مدل نسبت به رفع آن اقدام شده است.
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 دارد. ریقابلیت مقایسه صورتهاي مالی و ساختار سررسید بدهی تاث نینرخ تورم بر رابطه ب: 2فرضیه 

 
 قابليت مقایسه صورتهای مالی و ساختار سررسيد بدهی نينرخ تورم بر رابطه بتاثير  : تخمين نهایی(4)جدول 

 
 متغیر

 قابلیت مقایسه

 اقالم تعهدي اختیاري هاي نقدي عملیاتیجریان سود خالص

 Prob VIF ضریب Prob VIF ضریب Prob VIF ضریب

 4.138 0.640 1.188 4.231 0.064 2.850 4.232 0.954 -0.102 قابلیت مقایسه

 3.190 0.933 -0.035 2.476 0.425 -0.351 2.213 0.303 0.365 نرخ تورم

 5.686 0.981 -0.239 5.219 0.442 -4.633 4.835 0.113 11.009 نرخ تورممقایسه* قابلیت

 1.054 0.333 0.043 1.055 0.765 0.016 1.042 0.320 0.044 اندازه شركت

 1.043 0.212 -0.212 1.034 0.652 0.089 1.042 0.268 -0.185 دمشهو ثابت هايدارایی

 1.427 0.004 -0.018 1.399 0.029 -0.016 1.442 0.001 -0.020 رشد هايفرصت

 1.084 0.510 -0.234 1.055 0.979 0.010 1.115 0.379 -0.315 نرخ موثر مالیات

 --- 0.082- 0.778 --- 0.134 0.716 --- 0.035- 0.907 (cمقدار ثابت)

 (0.036)2.147 (0.032)2.194 (0.001)3.390 داري( آماره فیشر ) سطح معنی

 0.009 0.010 0.020 ضریب تعیین تعدیل شده

 1.961 1.995 1.972 آماره دوربین واتسون

 (0.000)30533.73 (0.000)28448.73 (0.000)32183.52 ناهمسانی واریانس)آزمون بارتلت(

 هاسمن اف لیمر هاسمن اف لیمر هاسمن اف لیمر آزمون

 ------ (0.511)0.990 ------- (0.664)0.935 ------ (0.628)0.948 داري(آماره ) سطح معنی

 اثرات مقید –پول  اثرات مقید –پول  اثرات مقید –پول  نوع رگرسیون

 

هاي نقدي و اقالم تعهدي سود، جریان در قابلیت مقایسهنرخ تورم ضرب حاصل متغیر، 4مطابق اطالعات مندرج در جدول 
بر نرخ تورم گري به دست آمده است. بنابراین، اثر تعدیل 0.981و   0.442، 0.113داري اختیاري به ترتیب با سطوح معنی

آماره دوربین واتسون در تمامی معیارهاي رابطه بین قابلیت مقایسه و ساختار سررسید بدهی به لحاظ آماري تأیید نشده است. 
داري دهد. سطح معنیرار داشته كه عدم خود همبستگی بین متغیرهاي پژوهش را نشان میق 5/2تا  5/1قابلیت مقایسه دربازه 

هاي برازش شده از اعتبار كافی دهد مدلدرصد بوده كه نشان می 5آماره فیشر در تمامی معیارهاي قابلیت مقایسه كمتر از 
درصد بوده، لذا آزمون هاسمن انجام شده است.  5از كمتر  هالیمر در تمامی مدل-سطح معناداري آزمون افاند. برخوردار بوده

 –هاي تلفیقی )پولرگرسیون از نوع داده درصد بوده، در نتیجه 5كمتر از  هادر تمامی مدلداري آزمون هاسمن سطح معنی
در معیارهاي  خطیبوده كه بیانگر عدم وجود هم 10خطی در تمامی معیارها كمتر از اثرات مقید( بوده است. مقادیر آماره هم

هاي مالی، در تخمین نهایی فوق بوده است. با توجه به وجود ناهمسانی واریانس در تمامی معیارهاي قابلیت مقایسه صورت
 مدل نسبت به رفع آن اقدام شده است.
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 : عرضه پول بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهاي مالی و ساختار سررسید بدهی تاثیر دارد3فرضیه 
 

 تاثير عرضه پول بر رابطه بين قابليت مقایسه صورتهای مالی و ساختار سررسيد بدهی : تخمين نهایی(5)جدول 
 
 متغیر

 قابلیت مقایسه

 اقالم تعهدي اختیاري هاي نقدي عملیاتیجریان سود خالص

 Prob VIF ضریب Prob VIF ضریب Prob VIF ضریب

 1.026 0.322 -49.652 1.650 0.000 106.932 1.129 0.259 -38.338 قابلیت مقایسه

 3.691 0.497 -0.246 3.084 0.000 -1.263 2.637 0.428 -0.242 عرضه پول

 1.126 0.313 8.075 1.933 0.000 -16.674 1.632 0.236 6.412 مقایسه* عرضه پولقابلیت

 1.108 0.163 0.063 1.131 0.438 0.035 1.098 0.149 0.065 اندازه شركت

 1.049 0.239 -0.200 1.062 0.413 -0.139 1.052 0.332 -0.163 دمشهو ثابت هايدارایی

 1.906 0.184 -0.009 1.882 0.220 -0.009 1.935 0.114 -0.011 رشد هايفرصت

 1.088 0.508 -0.236 1.075 0.438 -0.274 1.121 0.383 -0.314 نرخ موثر مالیات

 --- 1.323 0.476 --- 7.946 0.000 --- 1.330 0.549 (cمقدار ثابت)

 (0.005)2.905 (0.000)6.722 (0.000)3.573 آماره فیشر ) سطح معنی داري(

 0.016 0.047 0.022 ضریب تعیین تعدیل شده

 1.975 2.037 1.985 آماره دوربین واتسون

 (0.000)25300.78 (0.000)23157.01 (0.000)23780.74 ناهمسانی واریانس)آزمون بارتلت(

 هاسمن اف لیمر هاسمن اف لیمر هاسمن اف لیمر آزمون

 ------ (0.511)0.990 ------- (0.533)0.982 ------ (0.628)0.94 داري(آماره ) سطح معنی

 اثرات مقید –پول  اثرات مقید –پول  اثرات مقید –پول  نوع رگرسیون

 

هاي نقدي و اقالم تعهدي سود، جریان قابلیت مقایسهضرب عرضه پول در حاصل متغیر، 5مطابق اطالعات مندرج در جدول 
عرضه پول بر گري ن، اثر تعدیلبنابرایبه دست آمده است.  0.981و   0.000، 0.113داري اختیاري به ترتیب با سطوح معنی

عرضه پول بر رابطه گري اثر تعدیلو ساختار سررسید بدهی تاثیر دارد. همچنین هاي نقدي  جریانرابطه بین قابلیت مقایسه 
آماره دوربین و ساختار سررسید بدهی به لحاظ آماري تأیید نشده است.  اقالم تعهدي اختیاري ،  سودبین قابلیت مقایسه 

قرار داشته كه عدم خود همبستگی بین متغیرهاي پژوهش را  5/2تا  5/1واتسون در تمامی معیارهاي قابلیت مقایسه دربازه 
-دهد مدلدرصد بوده كه نشان می 5داري آماره فیشر در تمامی معیارهاي قابلیت مقایسه كمتر از یدهد. سطح معننشان می

درصد بوده، لذا  5كمتر از  هالیمر در تمامی مدل-سطح معناداري آزمون افاند. هاي برازش شده از اعتبار كافی برخوردار بوده
رگرسیون از  درصد بوده، در نتیجه 5كمتر از  هادر تمامی مدلن داري آزمون هاسمآزمون هاسمن انجام شده است. سطح معنی

بوده كه بیانگر عدم  10خطی در تمامی معیارها كمتر از اثرات مقید( بوده است. مقادیر آماره هم –هاي تلفیقی )پولنوع داده
-یارهاي قابلیت مقایسه صورتخطی در معیارهاي فوق بوده است. با توجه به وجود ناهمسانی واریانس در تمامی معوجود هم

 .هاي مالی، در تخمین نهایی مدل نسبت به رفع آن اقدام شده است
 
 

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

(                                             اول)جلد  1401 بهار، 56 ، شماره5دوره   

 

15 
 
 

 بحث و نتيجه گيری
با توجه به نتایج  : تولید ناخالص داخلی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهاي مالی و ساختار سررسید بدهی تاثیر دارد.1فرضیه 

 ضرب تولید ناخالص داخلی در قابلیت مقایسهحاصل متغیر نتایج آزمون فرضیه در فصل چهارم، وآزمون رگرسیون چند متغیره 
به دست آمده است.  0.190و   0.296، 0.243داري هاي نقدي و اقالم تعهدي اختیاري به ترتیب با سطوح معنیسود، جریان

قایسه و ساختار سررسید بدهی به لحاظ آماري تأیید نشده تولید ناخالص داخلی بر رابطه بین قابلیت مگري بنابراین، اثر تعدیل
 مقایسه را فراهم ننمود. است. نتایج این فرضیه به دلیل عدم وجود تحقیقات مشابه در این زمینه امکان

مون با توجه به نتایج آز .: نرخ تورم بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهاي مالی و ساختار سررسید بدهی تاثیر دارد2فرضیه 
هاي سود، جریان ضرب نرخ تورم در قابلیت مقایسهحاصل متغیرنتایج آزمون فرضیه در فصل چهارم،  ورگرسیون چند متغیره 

به دست آمده است. بنابراین، اثر  0.981و   0.442، 0.113داري نقدي و اقالم تعهدي اختیاري به ترتیب با سطوح معنی
یت مقایسه و ساختار سررسید بدهی به لحاظ آماري تأیید نشده است نتایج این فرضیه به نرخ تورم بر رابطه بین قابلگري تعدیل

 مقایسه را فراهم ننمود. دلیل عدم وجود تحقیقات مشابه در این زمینه امکان
آزمون : عرضه پول بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهاي مالی و ساختار سررسید بدهی تاثیر دارد با توجه به نتایج 3فرضیه 

هاي سود، جریان ضرب عرضه پول در قابلیت مقایسهحاصل متغیرنتایج آزمون فرضیه در فصل چهارم،  ورگرسیون چند متغیره 
ن، اثر بنابرایبه دست آمده است.  0.981و   0.000، 0.113داري نقدي و اقالم تعهدي اختیاري به ترتیب با سطوح معنی

-اثر تعدیلو ساختار سررسید بدهی تاثیر دارد. همچنین هاي نقدي  جریانبلیت مقایسه عرضه پول بر رابطه بین قاگري تعدیل

و ساختار سررسید بدهی به لحاظ آماري تأیید نشده اقالم تعهدي اختیاري  ،  سودعرضه پول بر رابطه بین قابلیت مقایسه گري 
 مقایسه را فراهم ننمود. امکاناست نتایج این فرضیه به دلیل عدم وجود تحقیقات مشابه در این زمینه 

 

 پيشنهادات کاربردی حاصل از نتایج پژوهش

پیشنهاد زیر در راستاي فرضیات تایید شده قابل با توجه به سواالت، اهداف و فرضیات پژوهش، همچنین نتایج آزمون فرضیات 
 :ارائه است

 و ساختار سررسید هاي نقدي  جریانعرضه پول بر رابطه بین قابلیت مقایسه شود براساس نتایج پژوهش، مشاهده می
تورم و نرخ میزان به  گیري هاي مالی و اعتباريدر زمان تصمیمشود بنابراین، پیشنهاد میبدهی تاثیر  منفی دارد. 

 اعتبار توجه ویژه شود.

 

 پيشنهاد برای تحقيقات آتی

آورد دورنمایی بر مراحل پژوهش با توجه به شناختی كه از پژوهش خود بدست میپژوهشگر پس از انجام پژوهش و اتمام 
-تحقیقات سایر پژوهشگران در ذهن خود ترسیم نموده و آن را جهت استفاده سایرین در بخش انتهایی پژوهش خود ارائه می

 از: كند كه عبارت است
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 شودیم شنهادیدر نظر گرفته شده است. پ گرلیتعد ریبه عنوان متغ متغیرهاي كالن اقتصاديپژوهش،  نیدر ا 
 تیاهم لی)به دل یحسابرس تیفیك نیو همچنكنترل هاي داخلی  زمیمکان ریاثر سا یآت هايكه در پژوهش

 مطالعه شود. گرلیتعد ریبه عنوان متغ زی( نیخدمات حسابرس يباال
 

 پژوهش انجام هایمحدودیت
 و محیطی ویژگیهاي از ناشی یا و ذاتی گاهاً كه. دارد وجود محدودیتهایی دیگري علمی پژوهش هر مانند حاضر پژوهش در

 .است شده اشاره آنها از مواردي به ادامه در كه. هستند پژوهش زمانی
 حذف و پژوهشگر كنترل از خارج متغیرهاي حذف امکان( تجربی نیمه تحقیقات) انسانی علوم حوزه تحقیقات در 

 موجب و بوده حاكم جامعه شرایط بر كه ها تحریم از ناشی وضعیت مانند. نیست پذیر امکان آن از ناشی پیشامدهاي
 .است مستتر اقتصادي شركتهاي و اقتصاد در عامل این كه گردیده تجاري و اقتصادي ثبات عدم

 ثبت دفاتر در شده تمام بهاي از استفاده با كه اطالعاتی. است مالی صورتهاي اطالعات از ناشی پژوهش متغیرهاي 
 آمده بدست نتایج اطالعات آن از استفاده و ،(آنها تعدیل) بازار قیمت محاسبه و ارزیابی تجدید صورت در. اندگردیده

 كرد خواهد فرق مطمئنن پژوهش این از
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