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مقدمه
قایع، عدم قطعیت و ابهام وجود دارد و طبق نظریه عدم قطعیت هایزنبرگ، در ذات و طبیعت و

گیري و گزارشگري، حسابداري نیز از این قاعده مستثنی نیست. حسابداري در فرآیند شناخت، اندازه
]. 5هاي محدودکننده است [کاري در حسابداري از میثاقهمواره با عدم اطمینان مواجه است. محافظه

رده است: گرایش حسابداري به الزام، داشتن یک درجه گونه تعریف ککاري را این] محافظه18باسو [
ها). قابل تأییدتر براي شناسایی اخبار خوب (همانند سودها) در مقابل شناسایی اخبار بد (همانند زیان

توان انتخاب یک راهکار حسابداري تحت شرایط عدم اطمینان دانست که کاري را میهمچنین محافظه
ها و درآمدها بیانجامد و کمترین اثر را بر حقوق صاحبان سهام داشته اییدر نهایت به ارائه کمتر دار

کاري نقش مهمی در فرآیند گزارشگري مالی دارد و رویه سودمندي براي ]. محافظه23باشد [
آورد. به نظر برخی گیري سود در وضعیت عدم اطمینان فراهم میها و اندازهگذاري خالص داراییارزش

تواند ابزاري در جهت تعدیل کاري، احتیاط اعمال شده حسابداران میبا محافظهپژوهشگران موافق
هاي عملکرد آتی بینیهاي بیش از حد برخی مدیران، در زمینه برآوردهاي عمده و پیشبینیخوش

ها، این است که برخی از اجزاي آن شرکت باشد. علت گزینش سود به عنوان متغیر وابسته در پژوهش
است. به بیان دیگر، سود بیانگر معیاري از اطالعات جدید درباره تغییرات ارزش شرکت طی برآوردي 

ها دارند. زمانی ]. اعتباردهندگان بازدهی نامتقارنی در ارتباط با خالص دارایی8دوره مالی گذشته است [
اضافی را ها باشد، صاحبان بدهی هیچ پاداشها باالتر از ارزش اسمی بدهیکه ارزش خالص دارایی

ها دریافت نخواهند کرد، صرف نظر از اینکه این اضافه ارزش چقدر باشد. اما زمانی که خالص دارایی
کنند. بنابراین صاحبان بدهی ها را دریافت میها باشد، آنها تنها خالص داراییکمتر از ارزش اسمی بدهی

هاي بیشتر نگرانی بیشتري دارند. ارزشهاي مازادها نسبت به ارزشهاي کمتر خالص داراییدرباره ارزش
ها عموماً غیرقابل تأیید هستند و آنها خواستار گزارش حداقل مقدار خالص شرکت و خالص دارایی

ها نسبت به سودها تر زیانهاي شرکت هستند که این امر با استفاده از شناسایی سریعدارایی
دهد یکی از عوامل هاي پیشین نشان میژوهش]. نتایج پ30] [34پذیر است [کاري) امکان(محافظه

].30، تصمیمات مرتبط با سررسید بدهی است [1کاري حسابداريکننده محافظهتعیین
کاري حسابداري بررسی شده است. در این پژوهش، ارتباط بین ساختار سررسید بدهی و محافظه

کاري مدت و محافظهاههاي قبلی مبنی بر نقش یکسان و مشابه بدهی کوتپرسش ما از پژوهش
گیرد. مطالعه ادبیات موضوعی نشان هاي نظارت بر مدیریت بدهی نشأت میحسابداري در رفع هزینه

شود، طبیعت دهد حتی زمانی که مدیران و اعتباردهندگان وارد قراردادها با اطالعات یکسان میمی
گیري آتی را که حقوق تصمیمکند هایی خلق میناقص قراردادهاي بدهی یک تقاضا براي مکانیسم

کاري حسابداري تر است، این تقاضا براي محافظهاختصاص داده است. زمانی که سررسید بدهی کوتاه
باشد، زیرا در زمان مقرر براي تجدید با عدم تجدید قراردادها، ناشی از قراردادهاي ناقص نیز کمتر می
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مدت، ]. سررسید بدهی کوتاه15ري کنند [گذااعتباردهندگان می توانند بدهی را مجدداً قیمت

گذاري غیر بهینه در تأمین هاي نمایندگی بدهی ناشی از عدم تقارن اطالعاتی و مسائل سرمایههزینه
مالی از طریق استقراض را کاهش داده و به هنگام تجدید آن، اعتباردهندگان را در معرض نظارت 

کاري مدت و محافظهبیان کرد، بین سررسید بدهی کوتاهتوان ]. لذا می20دهد [خارجی بیشتر قرار می
]. با توجه به موارد یاد شده، سؤال اصلی پژوهش، این است 30حسابداري یک رابطه منفی برقرار است [

کاري حسابداري ارتباط معناداري وجود دارد یا خیر؟ در که آیا بین تصمیمات سررسید بدهی و محافظه
نوع رابطه چگونه است؟ در پژوهش حاضر، تأثیر ساختار سررسید بدهی بر صورت وجود رابطه معنادار،

شود.هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی میکاري حسابداري در شرکتمحافظه
مبانی نظري و پیشینه پژوهش

ي به منظور کارگیري سطح باالتري از تأییدپذیرکاري در حسابداري، گرایش و تمایل براي بهمحافظه
شناسایی اخبار مساعد، در مقایسه با اخبار نامساعد است. بنا به تعریف هیأت تدوین استانداردهاي 

اي از مراقبت که در اعمال قضاوت کاري یا احتیاط عبارت است از: کاربرد درجهحسابداري ایران، محافظه
ها ها بیشتر از واقع، و بدهیدها و داراییاي که درآمبراي برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است، به گونه

کاري را که ناشی ]، علت وجود محافظه12بردا [ها کمتر از واقع شناخت نگردد. هندریکسن و ونو هزینه
پذیر و الزام به بینیاي پیشاز عدم اطمینان است، در دو عامل تداوم فعالیت واحد تجاري در آینده

کاري برشمردند؛ دانند. آنها همچنین دالیلی را براي کاربرد محافظهمیبرآورد یا تخمین برخی از مبالغ
بینی کاري در فرآیند گزارشگري مالی، موجب تعدیل خوشاز جمله اینکه بدبینی حاصل از اصل محافظه

] استفاده از 33]. الفوند و واتز [8برآوردهاي عمده مدیریت درباره عملکرد واحد تجاري است [
دانند. بینی بیش از حد مدیریت در برآوردها، الزامی میکننده خوشا به دلیل تعدیلکاري رمحافظه

] به این 18کاري و عوامل مؤثر بر آن، مطالعات گوناگونی انجام گرفته است. باسو [پیرامون محافظه
ها، اختالفنتیجه رسید که بین میزان اثرگذاري اخبار مساعد و نامساعد بر سود گزارش شده شرکت

معناداري وجود دارد. وي براي شناخت اخبار مربوط به شرکت از متغیر بازده سهام بهره برده است. 
کاري، رابطه بین سود حسابداري و اخبار شرکت است. ] در برآورد محافظه18معیار استفاده شده باسو [

برآوردهاي ]، همبستگی بین سود و بازده سهام، موجب تورش 16بر اساس پژوهش بال و همکاران [
ها ها در تجزیه و تحلیلشود. عالوه بر آن، هنگامی که اثرهاي مربوط به شرکتمحتواي سود در بازده می

شود، برآوردها تورش ندارند و از لحاظ آماري نیز معنادارند. به بیان دیگر، استفاده از اثرهاي لحاظ می
ر پی دارد.ثابت در برازش رگرسیون به روش پانل دیتا، کاهش تورش را د

شود. کننده موفقیت شرکت بوده و باعث رشد پایدار شرکت میهاي مهم تعیینساختار بدهی از شاخص
از این رو تصمیمات معطوف به ساختار بدهی براي بقاي تجاري شرکت حیاتی است. با این حال انتخاب 

ن و ورشکستگی گیري اشتباه منجر به هدایت شرکت به بحراساختار بدهی ساده نیست و تصمیم
هاي داراي اطالعات نامتقارن بازي ها در محیط]. با توجه نقشی که سررسید بدهی22] [13گردد [می
تواند عدم تقارن اطالعاتی و مدت داراي ساز و کاري است که میهاي کوتاهکند، استفاده از بدهیمی
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گیرنده اهش دهد. از دیدگاه قرضهاي نمایندگی بین سهامداران، اعتباردهندگان و مدیران را کهزینه
هاي خوبی دارند از هایی که پروژهشود که تحت شرایط اطالعات نامتقارن، شرکتبینی میپیش
مدت استفاده کنند و بدین وسیله عالیمی را به بازار منتقل کنند تا هایی با سررسید کوتاهبدهی

کنند ] بیان می35]. مولینا و پناس [30[] 24مشکالت مربوط به عدم تقارن اطالعاتی را کاهش دهند [
کند، زیرا سررسید هاي بهتر را براي مدیر فراهم میها اجازه کنترلکه کوتاه بودن سررسید بدهی

تر و دهندگان هم قرارداد بستهتر، انگیزه مذاکرات مجدد براي تمدید بدهی را افزایش داده و قرضکوتاه
توانند با مشخص شدن عملکرد شرکت در طی اولین رده و آنها میگیرنده منعقد کتري را با قرضدقیق

گیري در خصوص تمدید قرارداد یا تغییر شرایط قرارداد اقدام کنند.دوره، براي تصمیم
دهندگان مدت دیگر، واممدت و جایگزین نمودن آن با یک بدهی کوتاههاي کوتاهبه دلیل تمدید بدهی

گیرندگان را گیرندگان داشته و تضاد نمایندگی بین اعتباردهندگان و واممتوانند نظارت بیشتري بر وامی
مدت منجر به کاهش عدم هاي کوتاهرود استفاده بیشتر از بدهی]. بنابراین، انتظار می9کاهش دهند [

گذاري نیز افزایش یابد. سررسید تقارن اطالعاتی و گزینش نادرست گردد و از این رو کارایی سرمایه
گذاري بیش از حد و کمتر از حد مورد استفاده تواند براي کاهش مشکالت مربوط به سرمایهها میبدهی

گیرد، عالوه بر اینکه بایستی در مورد مقدار بدهی ]. زمانی که یک شرکت قرض می9] [24قرار گیرد [
دهی منجر به گیري کند. تفاوت در نوع (ویژگی) بتصمیم بگیرد، باید در مورد نوع بدهی نیز تصمیم

شود. بنابراین در کاري میهاي نمایندگی و نهایتاً تفاوت در تقاضا براي محافظهتفاوت مقطعی در هزینه
] 34کاري بایستی نوع بدهی را نیز مدنظر قرار داد. لی [بررسی رابطه بین قراردادهاي بدهی و محافظه

هاي نمایندگی کل را کاهش (افزایش) ینهمدت هزکند که اگر استفاده از بدهی کوتاهاینگونه بیان می
کنند، مدت استفاده میهاي کوتاههاي بلندمدت بیشتري نسبت به بدهیهایی که از بدهیدهد، شرکت

هاي قبلی حاکی از این است که کوتاه ]. نتایج پژوهش30] [34کاري بیشتري (کمتري) دارند [محافظه
الخصوص سررسید ه نمایندگی بدهی است. علیکردن سررسید بدهی مکانیسمی براي کاهش هزین

هاي نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطالعاتی را کاهش دهد، زیرا ارزش تواند هزینهمدت میبدهی کوتاه
مدت به اطالعات خصوصی اعتباردهندگان حساسیت کمتري دارد. سررسید بدهی سررسید بدهی کوتاه

مدت به را تحت تأثیر قرار دهد. سررسید بدهی کوتاهکاري حسابداري تواند محافظهمدت میکوتاه
تغییرات در نوسانات دارایی شرکت به نسبت سررسید بدهی بلندمدت حساسیت کمتري دارد (بارنیا و 

دهد (به عنوان مثال، لیالندوتافت، ) و مدیران را در معرض نظارت بیشتر قرار می1980همکاران، 
آمیز هاي مخاطرهتواند از حرکت به سوي پروژهمدت می). در نتیجه سررسید بدهی کوتاه1996

]. از آنجا که 30کاري حسابداري را کاهش دهد [جلوگیري کند و تقاضاي قرارداد بدهی براي محافظه
ادعاي اعتباردهندگان بیشتر بر کاهش ارزش شرکت (به جاي افزایش ارزش شرکت) متمرکز است، 

هاي مالی، ها در صورتن از گزارش پایین سود و خالص داراییاعتباردهندگان به منظور حصول اطمینا
تر رود، زمانی که سررسید بدهی کوتاهکنند. انتظار میکاري حسابداري بیشتري مطالبه میمحافظه

کاري حسابداري ناشی از قراردادهاي بدهی نیز کمتر باشد؛ زیرا در زمان مؤثر باشد، تقاضا براي محافظه
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گذاري کنند. به توانند بدهی را مجدداً قیمتم تجدید قرارداد، اعتباردهندگان میبراي تجدید یا عد

تواند حقوق کنترل هاي قرارداد بدهی گردد که میتواند موجب نقضکاري حسابداري میعالوه، محافظه
زد. را به مالکین اوراق بدهی (دارندگان بدهی) انتقال داده و اساساً سررسید مؤثر بدهی را کوتاه سا

تر باشد، تقاضا از سوي اعتباردهندگان براي شود که هر چه سررسید بدهی کوتاهبینی میپیش
کمتر خواهد بود.1کاري حسابداري جهت اختصاص حقوق کنترلمحافظه

توان کاري حسابداري که میمدت و محافظهیک استدالل دیگر در مورد ارتباط منفی بین بدهی کوتاه
ها را در استقراض بدهی با کارانه، شرکتاین است که گزارشگري محافظهبیان کرد، عبارت از 
هاي اخیر تقاضاي دارندگان بدهی براي ]. پژوهش30سازد [تر قادر میسررسیدهاي طوالنی

کاري حسابداري را با هدف قراردادبندي و نظارت ثمربخش خاطرنشان کردند. به این ترتیب، محافظه
کاري را ها سطوح خاصی از محافظهگیرندهاي خواهد شد تا قرضداري انگیزهکاري حسابتقاضاي محافظه

]. از نقطه نظر اعتباردهندگان، اگر سررسید 25] [17به منظور اکتساب شرایط قرارداد بهتر ارائه دهند [
هاي پر خطر شود و بگذارد اعتباردهندگان بر مدیران نظارت مدت مانع حرکت به سوي پروژهبدهی کوتاه

کنند (در قالب نظارت بر بدهی کوتاه مدت شرکت چرا که عملکرد شرکت را براي اطمینان از دریافت 
مدت باید تقاضاي قراردادهاي اصل و بهره منابع خود مرتب نظارت می کنند)، آنگاه سررسید بدهی کوتاه

الل این است کاري حسابداري بیشتر در نظر گرفته شده را کاهش دهد. استدبدهی که در آن محافظه
کاري حسابداري، مدت بیشتر باشد، تقاضاهاي دارندگان وام براي محافظهکه هرچه سررسید بدهی کوتاه

نیز یک رابطه منفی را بین 2جهت تخصیص حقوق کنترل کمتر خواهد بود. چارچوب قراردادي ناقص
چارچوب، قراردادهاي کند. در این بینی میکاري حسابداري پیشمدت و محافظهسررسید بدهی کوتاه

توانند هر پیشامد احتمالی آتی را مدنظر قرار دهد. اند، زیرا قراردادهاي اولیه نمیمالی ذاتاً ناقص
] خاطرنشان کردند حتی زمانی که مدیران و اعتباردهندگان وارد قراردادها 15آرمسترانگ و همکاران [

کند هایی خلق مییک تقاضا براي مکانیسمشود، طبیعت ناقص قراردادهاي بدهیبا اطالعات یکسان می
تر است، این تقاضا گیري آتی را اختصاص داده است. زمانی که سررسید بدهی کوتاهکه حقوق تصمیم

باشد، زیرا در زمان مقرر براي کاري حسابداري ناشی از قراردادهاي ناقص نیز کمتر میبراي محافظه
گذاري کنند. به طور ندگان می توانند بدهی را مجدداً قیمتتجدید با عدم تجدید قراردادها، اعتبارده

کاري حسابداري ارتباط منفی معناداري مدت با محافظهرود بین سررسید بدهی کوتاهکلی، انتظار می
برقرار باشد.

کاري حسابداري ] در پژوهشی به بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر محافظه30کورانا و وانگ [
هاي نظارت بر هاي نمایندگی (هزینهتواند هزینهمدت میه اعتقاد آنها سررسید بدهی کوتاهپرداختند. ب

گذاري غیر بهینه در تأمین مالی از طریق مدیریت) بدهی ناشی از عدم تقارن اطالعاتی و مسائل سرمایه
اري حسابداري کرود که مطالبه قراردادهاي بدهی براي محافظهاستقراض را کاهش دهد. لذا، انتظار می

1 Control rights
2 The incomplete contract
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مدت بیشتر است، کمتر باشد. نتایج پژوهش آنها نشان داد که سررسید زمانی که سررسید بدهی کوتاه

کاري حسابداري رابطه منفی معناداري دارد و شدت این رابطه منفی در مدت با محافظهبدهی کوتاه
اصلی تورش در برآورد مدل ] علت 16هاي درمانده مالی بیشتر است. به اعتقاد بال و همکاران [شرکت
]، به عدم کنترل رابطه سود و بازده مورد انتظار مربوط است. کنترل عواملی مانند اندازه، 18باسو [

نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار حقوق مالکانه، اهرم، نوسان بازده سهام و خارج کردن بخش مورد 
کاري شرطی در سود برآورد محافظهانتظار سود شرکت، موجب کاهش تورش و افزایش اطمینان در 

دهد. کیرچ و ترا شود. همچنین برآورد مدل با روش اثرهاي ثابت، تورش را کاهش میحسابداري می
هاي آمریکاي جنوبی پرداختند. نتایج پژوهش آنان ] به بررسی عوامل مؤثر بر سررسید بدهی شرکت32[

ها تأثیري عمده و مثبت بر مشهود شرکتهاينشان داد که اندازه، ریسک تجاري و نسبت دارایی
سررسید بدهی آنها دارد. همچنین سطح توسعه مالی به طور عمده با سررسید بدهی مرتبط نیست. 

کاري بر گزارشگري به موقع اطالعات مالی ] در پژوهشی به بررسی تاثیر محافظه2برادران و همکاران [
ر تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادادر شرکت

هاي هاي مالی تأثیر دارد ولی بر انتشار به موقع صورتکاري بر انتشار به موقع عملکرد صورتمحافظه
] 1اي و تشکیل به موقع مجمع عمومی عادي ساالنه تأثیر ندارد. اعتمادي و همکاران [مالی میان دوره

کاري حسابداري با تاکید بر ارتباط آن بینی محافظهی و تبیین مدل پیشدر پژوهشی تحت عنوان طراح
هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دریافتند بین با میانگین موزون هزینه سرمایه در شرکت
کاريگیري محافظهکاري حسابداري و ارائه مدلی براي اندازهبرخی از اجزاء هزینه تأمین مالی با محافظه

هاي گذشته و نتایج آنها، حسابداري همبستگی وجود دارد. با در نظر گرفتن مبانی نظري، پژوهش
کاري شود؛ ساختار سررسید بدهی تأثیر معناداري بر محافظهفرضیه پژوهش بدین شرح مطرح می

حسابداري دارد.
شناسی پژوهشروش

1384هاي وراق بهادار تهران طی سالهاي پذیرفته شده در بورس اجامعۀ آماري این پژوهش را شرکت
اند. مندي تعدیل شدهتشکیل داده است. در پژوهش حاضر جامعۀ آماري براساس شروط نظام1393تا 

هاي مورد نظر، به دلیل هاي زیر مورد توجه قرار گرفت: الف) شرکتها ویژگیبنابراین، در انتخاب شرکت
هاي بیمه گري مالی، لیزینگ و شرکتها، واسطهبانکتفاوت در ترازنامه، ماهیت خاص فعالیت جزو 

هاي دوره پژوهش، وقفه معامالتی بیش از سه ماه ها در طول هر یک از سالنباشند. ب) سهام شرکت
نداشته باشد. پ) از منظر افزایش قابلیت مقایسه، پایان سال مالی شرکت، منتهی به پایان اسفند ماه 

هاي مورد نظر از لعه تغییر سال مالی یا فعالیت نداده باشد. ث) شرکتهاي مورد مطاباشد. ت) طی سال
هاي مورد هاي پذیرفته شده در بورس باشند. ج) تمامی دادهابتدا تا انتهاي پژوهش در فهرست شرکت

هاي مذکور، در ها از لحاظ ویژگینیاز آنها در طی دوره پژوهش در دسترس باشد. پس از بررسی شرکت
ها از رکت به عنوان نمونه مورد مطالعه این پژوهش انتخاب شد. در گردآوري دادهش103مجموع 

هاي اینترنتی مرتبط آورد نوین و بانک اطالعاتی سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) و پایگاهافزار رهنرم
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سخه ششم هاي مورد نیاز، به کمک نها نیز پس از گردآوري دادهبا بورس استفاده شد. آزمون فرضیه

انجام گرفت. الگوي رگرسیونی که براي آزمون فرضیه پژوهش استفاده شده است، Eveiwsافزار نرم
):1) است: رابطه (1) به شرح رابطه (2015مطابق پژوهش کورانا و وانگ (

کاري است. هر یک بیانگر محافظهسررسید بدهی و که در مدل فوق 
اند:یرهاي پژوهش در ادامه معرفی شدهاز متغ

] با 18] استفاده شده است. باسو [18کاري از مدل باسو [گیري محافظهکاري: براي اندازهمحافظه
) دریافت که عدم تقارن سود در انعکاس اخبار خوب و اخبار 2گیري از مدل پیشنهادي خود (رابطه بهره

):2رابطه (شود.میهاي متفاوتی از پایداري منجربد، به درجه

: متغیر مجازي، اگر اخبار بد باشد یک : قیمت سهام در ابتداي دوره؛ : سود خالص؛ 
نرخ بازده سهام شرکت. در این مدل، بازده مثبت (تغییرات :و در غیر این صورت صفر است و 

قبل مثبت باشد)، نماینده اخبار خوب و بازده منفی (تغییرات بازده سهام بازده سهام نسبت به سال 
نسبت به سال قبل منفی باشد)، نماینده اخبار بد است. چنانچه تغییر بازده سهام نسبت به سال قبل 

):3آید: رابطه () به دست می3مثبت باشد، رابطه (

سود به اخبار خوب است. چنانچه تغییر بازده سهام دهنده حساسیت واکنشنشاندر این رابطه 
):4آید: رابطه (به دست می4نسبت به سال قبل منفی باشد، رابطه 

دهد. باسو معتقد است، ، حساسیت واکنش سود را نسبت به اخبار بد نشان میکه در آن 
اي دیگر تر از واکنش سود نسبت به اخبار خوب است. به گفتهواکنش سود نسبت به اخبار بد، به هنگام

است و در نتیجه0 دهنده را ضریب عدم تقارن زمانی سود نامید که نشان. وي
].6] [30] [8] [18کاري است [محافظه

شود) مدت (بدهی که در طی یک سال تسویه میی کوتاهسررسید بدهی: در پژوهش حاضر از نسبت بده
گیري سررسید بدهی استفاده شده است. دلیل استفاده از این نسبت به عنوان به کل بدهی براي اندازه

مدت بیشتر گیري سررسید بدهی این است که هر چه میزان استفاده از بدهی کوتاهمعیاري براي اندازه
]. متغیرهاي 4] [7] [11] [30] [29تر است [هاي یک شرکت کوتاهباشد، در واقع سررسید بدهی

اند:کنترلی پژوهش به شرح زیر معرفی شده
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: این متغیر از تقسیم ارزش بازار حقوق صاحبان 1نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام

]. اندازة شرکت: 10] [29] [30شود. [سهام شرکت به ارزش دفتري آن در پایان سال مالی محاسبه می
ضرب قیمت سهام در تعداد براي محاسبه اندازة شرکت از لگاریتم ارزش بازار سهام شرکت (حاصل

ها: از تقسیم سود قبل از بهره ]. نرخ بازده دارایی3] [29] [30سهام) در پایان سال استفاده شده است [
]. اقالم تعهدي اختیاري: براي 19] [31[] 29] [28آید [ها به دست میو مالیات به میانگین دارایی

شود. دلیل استفاده از این متغیر، شدة جونز استفاده میمحاسبه اقالم تعهدي اختیاري از مدل تعدیل
هاي نقدي عملیاتی: ]؛ جریان14] [29] [21هاي گزارشگري متهورانۀ شرکت است [کنترل اثر رویه

هاي شرکت استاندارد شده است.راییهاي نقدي عملیاتی که بر حسب مجموع داجریان
پژوهشيرهایمتغیفی. آمار توص1جدول 

انحراف 
معیار کمینه بیشینه میانه میانگین نماد 

متغیر متغیرها

084/0 125/0- 143/0 073/0 069/0 DAcc اقالم تعهدي اختیاري

333/0 487/0 111/14 618/1 831/1 MTB

نسبت ارزش بازار به ارزش 
احبان دفتري حقوق ص

سهام
716/0 156/10 514/13 671/11 142/12 Size اندازه شرکت
379/0 274/0- 427/0 131/0 115/0 ROA هانرخ بازده دارایی
627/0 419/0- 756/0 119/0 137/0 CFO هاي نقدي عملیاتیجریان
096/0 029/0 327/0 118/0 139/0 CONV کاريمحافظه
133/0 268/0 991/0 804/0 857/0 DebMat سررسید بدهی

هاي پژوهشیافته
آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل آن

دهد. مقادیر میانگین، میانه و انحراف معیار متغیرهاي استفاده شده پژوهش را نشان می1جدول 
است. 671/11و میانه آن 142/12شود، میانگین اندازه شرکت مشاهده می1همانگونه که در جدول 

هاي مورد آزمون مدت به کل بدهی شرکتدهد میانگین نسبت بدهی کوتاها نشان میههمچنین یافته
دهد نیمی از متغیرهاي بوده که نشان می804/0باشد. میانه متغیر سررسید بدهی نیز مقدار می857/0

باشند. نزدیک بودن مقدار ها کمتر از این مقدار و نیمی بیش از این مقدار میسررسید بدهی شرکت
باشد. در جامعه آماري با توزیع نرمال هاي مورد استفاده گویاي نرمال بودن آن میانگین و میانه دادهمی

اند و شود که ارقام به نحوي سیستماتیک و با الگویی یکنواخت در اطراف میانگین توزیع شدهفرض می

1 Market to Book Ratio
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پارامترهاي پراکندگی احتمال قرار گرفتن یک مقدار معین در اطراف میانگین مساوي است. از مهمترین

هاي مورد دهد آمارهها نشان میباشد. بررسیمی096/0کاري انحراف معیار است که براي متغیر محافظه
]. براي اطمینان از نبود 27استفاده در پژوهش حاضر براي انجام پژوهش مناسب و مطلوب بوده است [

هاي رگرسیونی انجام توضیحی مدلهمخطی، آزمون ضرایب همبستگی پیرسون براي همه متغیرهاي 
پذیر بودند بین شد. بر اساس نتایج حاصل از این آزمون چون تمام ضرایب برآورد شده معنادار و تفکیک

کننده خودهمبستگی دیده نشد.متغیرهاي مستقل و تعدیل
نتایج آزمون فرضیه پژوهش

هاي تابلویی) مقدار فیقی یا دادهنتایج آزمون چاو مدل رگرسیونی پژوهش براي تعیین نوع آزمون (تل
درصد) نشان داد. در نتیجه، اولویت در 5(کمتر از 027/0احتمال آمارة اف.لیمر را به ترتیب عدد 

هاي تابلویی (اثرات ثابت یا اثرات هاي تابلویی است. براي تعیین نوع روش دادهاستفاده از روش داده
هاي تابلویی با اثرات ثابت در نتایج، استفاده از روش دادهزمانی) از آزمون هاسمن استفاده شد که طبق 

به منظور تشخیص نرمال بودن توزیع اجزاي اخالل مدل 1برا-اولویت قرار گرفت. از آزمون جارك 
محاسبه شده است، از آنجا که این 425/0برا برابر با -پژوهش استفاده شده است. احتمال آمارة جارك 

توان رد به دست آمده است؛ فرض صفر مبنی بر نرمال بودن اجزاي اخالل را نمی05/0مقادیر بیشتر از 
هاي با کرد؛ لذا توزیع اجزاي اخالل نرمال است. با وجود این، براساس قضیۀ حد مرکزي، ضرایب در داده

].26شوند، هر چند توزیع اجزا نرمال نباشد [تعداد مشاهدات باال نرمال محسوب می
آزمون فرضیه پژوهش. نتیجه 2جدول 

سطح متغیرها و ضریب تعیین مدل
ضریب خطاي استانداردtآمارة معناداري

بتا
- 015/0057/0- 006/0801/3سررسید بدهی

002/0181/6028/0172/0اقالم تعهدي اختیاري
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري 

235/0718/0170/0122/0حقوق صاحبان سهام

- 147/0519/0- 007/0521/3اندازه شرکت
- 012/0034/0-015/0816/2جریان نقد عملیاتی

326/0518/0277/0143/0هانرخ بازده دارایی
144/0897/1045/0086/0مقدار ثابت مدل

958/1واتسون-آمارة دوربین 006/0سطح معناداري آماره فیشر
32/0ضریب تعیین تعدیل یافته37/0ضریب تعیین

1 Jark-Bera
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دهد که ضریب متغیر سررسید بدهی برابر با ) نشان می2نتایج برآورد رگرسیون ارائه شده در جدول (

به دست آمده است، فرض صفر مبنی بر 05/0است. با توجه به اینکه سطح معناداري کمتر از -057/0
د معنادار است و درص5شود؛ به بیان دیگر این ضریب در سطح خطاي صفر بودن این ضریب تأیید نمی

توان کاري حسابداري دارد که با توجه به عالمت منفی آن میتأثیر متفاوتی از صفر بر متغیر محافظه
کاري حسابداري ارتباط منفی معناداري وجود دارد. از بین گفت بین سررسید بدهی و محافظه

وق صاحبان سهام و نرخ شده متغیرهاي نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري حقمتغیرهاي کنترلی بیان
کاري حسابداري ندارند. همچنین رابطه اندازه شرکت و اقالم ها تأثیر معناداري بر محافظهبازده دارایی

هاي هاي بیشتر، میزان جریانکاري حسابداري معنادار است. بر اساس بررسیتعهدي اختیاري با محافظه
هاي نقدي بر سطح تأثیرگذاري جریانکاري حسابداري تأثیرگذار است.نقدي بر سطح محافظه

هاي نقدي است. ضریب کاري نسبت به جریانکاري حسابداري بیانگر وجود حساسیت محافظهمحافظه
درصد از تغییرات متغیر وابسته 32دهد که حدود تعیین تعدیل شده مدل رگرسیونی پژوهش نشان می

نشان 958/1واتسون به میزان –وربین شود. آماره دتوسط متغیرهاي مستقل و کنترلی تبیین می
بینی شده به وسیله مدل رگرسیونی، از یکدیگر دهد که خطاها یا تفاوت بین مقادیر واقعی و پیشمی

براي الگوي رگرسیونی نیز نشان از تأیید آن به طور کلی در سطح Fمستقل هستند. احتمال آماره 
درصد دارد.95معناداري 

گیري و بحثنتیجه
کاري، تمایل حسابداران به الزام درجه باالتري از تأییدپذیري براي شناسایی اخبار خوشایند در ظهمحاف

دهد یکی از عوامل هاي پیشین نشان میمقایسه با اخبار ناخوشایند، معنا شده است. نتایج پژوهش
ن سررسید کاري حسابداري، تصمیمات مرتبط با سررسید بدهی است. کوتاه بودکننده محافظهتعیین
تر، انگیزه مذاکرات مجدد کند، زیرا سررسید کوتاههاي بهتر را براي مدیر فراهم میها اجازه کنترلبدهی

گیرنده تري را با قرضتر و دقیقبراي تمدید بدهی را افزایش داده و اعتباردهندگان هم قرارداد بسته
گیري در لین دوره، براي تصمیمتوانند با مشخص شدن عملکرد شرکت در طی اومنعقد کرده و می

تواند مدت میخصوص تمدید قرارداد یا تغییر شرایط قرارداد اقدام کنند. سررسید بدهی کوتاه
مدت به تغییرات در نوسانات کاري حسابداري را تحت تأثیر قرار دهد. سررسید بدهی کوتاهمحافظه

در معرض نظارت ارد و مدیران را دارایی شرکت به نسبت سررسید بدهی بلندمدت حساسیت کمتري د
- هاي مخاطرهتواند از حرکت به سوي پروژهمدت می. در نتیجه سررسید بدهی کوتاهدهدبیشتر قرار می

]. در 30کاري حسابداري را کاهش دهد [آمیز جلوگیري کند و تقاضاي قرارداد بدهی براي محافظه
کاري حسابداري پرداخته شد. جامعه حافظهپژوهش حاضر به بررسی تأثیر ساختار سررسید بدهی بر م

1393تا 1384هاي هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالآماري پژوهش را شرکت
] و براي 18کاري حسابداري از مدل باسو [گیري محافظهدهد. در این پژوهش براي اندازهتشکیل می

شود) به مدت (بدهی که در طی یک سال تسویه میگیري سررسید بدهی از نسبت بدهی کوتاهاندازه
مدت تأثیر منفی دهد که سررسید بدهی کوتاهکل بدهی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می
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دهد رابطه اندازه شرکت و اقالم ها همچنین نشان میکاري حسابداري دارد. یافتهمعناداري بر محافظه

هاي هاي بیشتر، میزان جریاناري معنادار است. بر اساس بررسیکاري حسابدتعهدي اختیاري با محافظه
- هاي نقدي بر سطح محافظهکاري حسابداري تأثیرگذار است. تأثیرگذاري جریاننقدي بر سطح محافظه

هاي نقدي است. نتایج این کاري نسبت به جریانکاري حسابداري بیانگر وجود حساسیت محافظه
کاري حسابداري با نتایج پژوهش کورانا و تار سررسید بدهی و محافظهپژوهش در مورد رابطه بین ساخ

] مطابقت دارد.30وانگ [
فهرست منابع

طراحـی و تبیـین مـدل    "). 1389اعتمادي، حسین؛ نوروش، ایرج؛ آذر، عـادل و حسـن سـراجی. (   .1
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Conservatism is defined as requiring a higher degree of verification practiced by
accountants to identify good news compared to bad news. The results of previous
studies show that the decisions related to debt maturity are one of determining
factors in accounting conservatism. Short maturity debt allows better control for
managers because shorter maturity causes the incentives for renegotiations in order
to extend the debt. Creditors sing a closer and more accurate contract with borrowers
and can decide on extending or changing the terms after the clarification of
company's performance during the first period. This article aims to study the effect
of debt maturity structure on accounting conservatism. The statistical population
consisted of all companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE) from 2005 to
2014. Basu (1997) model was employed in this study to measure the accounting
conservatism. In order to measure debt maturity, short-term to total debt ratio is
used. Short-term debt is the one settled during one year. The results show that short-
term debt maturity has a significant, negative impact on accounting conservatism.
Firm size and discretionary accruals have a significant relationship with accounting
conservatism. Cash flows are effective in accounting conservatism. The
effectiveness of cash flows in accounting conservatism indicates the conservatism
sensitivity to cash flows.

Keywords: Accounting Conservatism, Timely Loss Recognition, Debt Maturity
Structure, Agency Costs, Debt Contracts.
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