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گری ساختار سررسید بدهی در تبیین رابطه بین متغیرهای بررسی نقش میانجی پژوهش حاضر، هدف

های پذیرفته شرکت از بین شرکت 105بدین منظور  .باشدکاری حسابداری میکالن اقتصادی و محافظه

برای  .برای نمونۀ آماری انتخاب گردید 1۳95تا  1۳90های اوراق بهادار تهران طی سالشده در بورس 

گیری ساختار سررسید برای اندازه ( و2000کاری از مدل گیولی و هاین )گیری شاخص محافظهاندازه

 یکالن اقتصاد همچنین متغیرهای .ها استفاده شده استهای بلندمدت به کل بدهیبدهی از نسبت بدهی

ها جهت آزمون فرضیه .باشدمی و عرضه پول تورم رشد تولید ناخالص داخلی، پژوهش شامل نرخ این در

دهد که نتایج نشان می .های ترکیبی و آزمون سوبل بهره گرفته شده استاز رگرسیون چندگانه با داده

ساختار سررسید بدهی با معنادار بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول و رابطه منفی و 

نتایج به دست آمده از آزمون سوبل نیز بیانگر آن است که ساختار  .کاری حسابداری وجود داردمحافظه

کاری سررسید بدهی در تبیین رابطه بین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، تورم و عرضه پول با محافظه

 .کندحسابداری، نقش میانجی ایفا نمی

کاری حسابداری، نرخ رشد تولید تورم، ساختار سررسید بدهی، عرضه پول، محافظه کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

 برای باشد،می مهم بسیار شرکت اعتبار و ارزش در حسابداری کاریمحافظه گرفته صورت مطالعات طبق

 تاثیر سازمان حسابداری کاریمحافظه بر تواندمی که متغیرهایی تاثیر از بخوبی باید مدیران منظور این

 دستیابی راستای در علمی نظریات از برخاسته و آگاهانه اقداماتی صحیح، نگرشی با تا باشند آگاه بگذارند،

 . دهند انجام بهینه گزارشگری یک به

 با ارتباط در نامتقارن بازدهی آنها. باشندمی اعتباردهندگان ها،شرکت در گذارسرمایه هایگروه از یکی

 بدهی صاحبان باشد، هابدهی اسمی ارزش از باالتر هادارایی خالص ارزش وقتی دارند؛ هادارایی خالص

 که زمانی اما. باشد چقدر ارزش اضافه این اینکه از نظرصرف کرد، نخواهند دریافت را اضافی پاداش هیچ

 بنابراین. کنندمی دریافت را هادارایی خالص تنها آنها باشد، هابدهی اسمی ارزش از کمتر هادارایی خالص

. دارند بیشتری نگرانی مازاد هایارزش به نسبت هادارایی خالص کمتر هایارزش درباره بدهی صاحبان

 حداقل گزارش خواستار آنها و هستند تأیید قابل غیر عموماً هادارایی خالص و شرکت بیشتر هایارزش

 سودها به  نسبت هازیان ترسریع شناسایی از استفاده با امر این که هستند شرکت هایدارایی خالص مقدار

 جاری بدهی با هایشرکت در و مدتکوتاه در است ممکن نگرانی این. است پذیرامکان کاری()محافظه

 به منجر و دارد باز مالی گزارشگری در کاریمحافظه اعمال از را مدیران تر،کوتاه سررسید با و بیشتر

 .]۳[ گردد بدهی رسیدسر مدتکوتاه ساختار با هایشرکت در مالی گزارشگری کیفیت کاهش

 تاثیرگذار عوامل زمینه در که ایگسترده های پژوهش رغمعلی که است این زمینه این در توجه قابل نکته

 کالن عوامل نقش ها، پژوهش این از محدودی تعداد است گرفته صورت حسابداری کاریمحافظه بر

 گرفته صورت زمینه این در که هاییپژوهش و اندکرده بررسی عوامل این از یکی عنوان به را اقتصادی

 شرکت بدهی سررسید ساختار به توجه بدون را حسابداری کاریمحافظه روی بر متغیر این تاثیرات است

 سررسید ساختار اهمیت روزافزون افزایش به توجه با و گذشته های پژوهش مرور با حال. اندداده انجام

 تولید رشد نرخ اقتصادی کالن هایمتغیر آیا که باشدمی سوال این به پاسخ پی در پژوهش این بدهی،

 یا دارد تاثیر بدهی سررسید ساختار میانجی نقش با کاریمحافظه بر پول عرضه و تورم داخلی، ناخالص

 خیر؟

 پژوهش نظری مبانی

 مهم مسائل از یکی گذاری،سرمایه میزان افزایش و سرمایه بازارهای گسترش به توجه با امروز دنیای در

 باالتر اطالعات کیفیت قدر چه هر. باشدمی هاشرکت توسط شده گزارش مالی اطالعات کیفیت مطرح،

. شد خواهد رفاه افزایش و مالی منابع مناسب تخصیص باعث نهایتاً و شده گرفته صحیح تصمیمات باشد،

 بیش تخمینی اثر در آتی زیان تحمل که، داشت نظر مد را مسئله این باید همواره مالی اطالعات ارائه در

 بدبینانه، حد از بیش گذاریارزش از ناشی سود کسب فرصت دادن دست از به نسبت بینانه خوش حد از

 منافع حفظ برای مالی اطالعات ارائه در کاریمحافظه و احتیاط رعایت بنابراین و است ترجدی

 .]۳[ رسدمی نظر به ضروری امری گذارانسرمایه
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 اقالم اگر یعنی باشد، مدتبلند دوره طی کاریمحافظه درجه تغییر از شاخصی تواندمی تعهدی اقالم رشد

 . ]17[ عکسبر و یابدمی کاهش کاریمحافظه صورت آن در یابد، افزایش تعهدی

 هادارایی بازده نسبت مانند هایینسبت کاهش شرکت یک وضعیت بررسی در گرانتحلیل و گذارانسرمایه

 شرکت کاریمحافظه درجه به و دانندنمی شرکت ضعف نشانه صرفا را سهام صاحبان حقوق بازده نسبت و

 است ممکن و باشدمی تعهدی اقالم تاثیر تحت کاریمحافظه که دانندمی آنها زیرا نمایندمی توجه نیز

 بر عالوه نمود توجه نکته این به باید اما. شوند شناسایی بعد هایسال در نشده شناسایی تعهدی اقالم

 جمله از که گیرد قرار بیرونی عوامل تاثیر تحت کاریمحافظه حسابداری است ممکن شرکت درونی عوامل

 سهام در گذاریسرمایه از هدف. کرد اشاره اقتصادی کالن متغیرهای به توانمی عوامل این ترینمهم

. باشدمی سهام بازده و ریسک مبنای بر گذارانسرمایه گیریتصمیم عموما و باشدمی مناسب بازده کسب

 خرد متغیرهای و اقتصادی کالن متغیرهای از عبارتند عامل دو این. است عامل دو از متاثر سهام ریسک

 اوراق همه روی بر عمومی اثر که آنها امثال و تورم نرخ اقتصادی، رشد شامل کالن متغیرهای اقتصادی،

 که حسابداری کاریمحافظه و حسابداری سود قبیل از اقتصادی خرد متغیرهای که حالی در دارد، بهادار

 در ریسک پرتفوی، نظریه به توجه با. باشندمی هاشرکت مختص عوامل از و هاشرکت به مربوط ماهیتا

 ایجاد با قادرند گذارانسرمایه. است سیستماتیک غیر ریسک و سیستماتیک ریسک دو شامل سرمایه بازار

 نمایند حذف بازار در موجود هایبنگاه و صنایع با مرتبط را سیستماتیکغیر ریسک دارایی سبد در تنوع

. باشدنمی اجتناب قابل است اقتصادی کالن متغیرهای و تحوالت با مرتبط که سیستماتیک ریسک اما

 رابطه و پیوند شناخت ثانیا اقتصادی، کالن متغیرهای با آن تعامل نحوه و بورس عملکرد نحوه اوال بنابراین

 و گذارانقانون گذاران،سرمایه اقتصادی، گذارانسیاست برای اقتصاد هایبخش سایر با مالی بازار

 خواهد جامعه از مشکلی حل به منجر نهایت در که باشد فراوان اهمیت دارای تواندمی گذاراناستاندارد

 حسابداری بر پول( عرضه تورم، داخلی، ناخالص )تولید اقتصادی کالن هایشاخص تاثیر بنابراین. گردید

 کاریمحافظه درجه سیستماتیک، ریسک ویژه به ریسک ارزیابی در را گذارانسرمایه تواندمی کاریمحافظه

 قرار پژوهشگران و متخصصین گران،تحلیل توجه مورد باید مسئله این که نماید یاری بهتر گیریتصمیم و

 .]5[ گیرد

 زیرا است، اثرگذار کاریمحافظه درجه بر سیستماتیک ریسک که کندمی استدالل طوراین (2011) کی

 برای تقاضا بر هم و نمایندگی( تئوری اساس )بر کارانهمحافظه گزارشگری در مدیریت انگیزه بر هم

 آن به ادامه در که دهی(عالمت )تئوری گذاردمی تاثیر حسابرسان و گذارانسرمایه سوی از کاریمحافظه

 پردازیم: می

. دهدمی افزایش بد اخبار شناسایی انداختن تأخیر به برای را مدیران انگیزه باالتر، سیستماتیک ریسک اول،

 اختیار در خصوصی اطالعات )مدیران است نمایندگی مشکل از ناشی بد اخبار حفظ به مدیران تمایل

 قرار راستا یک در سهامداران هایاولویت با آنها هایاولویت و نیست بیرونی افراد دسترس در که دارند

 را خویش پاداش تا دهند جلوه دارسویه مطلوبی نحو به را اطالعات این تا دارند انگیزه مدیران. ندارد(

 بهبود شرایط که )هنگامی آینده به بد اخبار شناسایی انداختن تأخیر به با توانندمی مدیران. دهند افزایش
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 عوامل، سایر گرفتن نظر در ثابت با. بخشند تحقق را خود اعمال قابل اختیارهای حق یافت(، خواهد

 و دارند اختیار در را ممکن نتایج از تریگسترده طیف دارند، باالتری سیستماتیک ریسک که هاییشرکت

 بنابراین،. باشند داشته خوبی عملکرد یابد، بهبود اقتصاد که هنگامی دارد وجود بیشتری احتمال نتیجه، در

 در. شودمی تشدید آینده، در خوب اخبار امید به بد اخبار شناسایی انداختن تأخیر به برای مدیران انگیزه

 زیاد احتمال به فعلی، بد عملکرد و است متغیر کمتر پایین، ریسک با هایشرکت آتی اندازچشم مقابل،

 تا دارند کمتری انگیزه هاشرکت این در مدیران نتیجه، در و است پایدار ماهیت، در و شرکت به مختص

 سوی از کاریمحافظه برای تقاضا باالتر، سیستماتیک ریسک دوم،. بیاندازند تعویق به را بد اخبار شناسایی

 تفسیر تجاری واحد مشکل عنوان به بازار، از ناشی بد اخبار. دهدمی کاهش را حسابرسان و گذارانسرمایه

 نظر زیر شدت به مالحظات سایر و دعواخواهی دلیل به شرکت، مختص بد اخبار که حالی در شد؛ نخواهد

 معتبری عالئم تا سازد می قادر را گذارانسرمایه گرفتن، قرار سیستماتیک ریسک معرض در. گیردمی قرار

 طریق از هازیان مورد در دهیعالمت برای تقاضا نتیجه در و بیاورند دست به شرکت عملکرد مورد در

 اقتصاد، و شرکت عملکرد همزمان حرکت مشابه، طور به. یابدمی کاهش کارانهمحافظه گزارشگری

 کرده کسب موقع به را شرکت خصوصی اطالعات بتوانند تا دهدمی قرار بهتری وضعیت در را بستانکاران

 است تأییدپذیر سادگی به اطالعاتی چنین که آنجایی از. کنند نظارت مدیریت بر ترراحت طریق این از و

 تقاضای باال، سیستماتیک ریسک با هایشرکت در بستانکاران آورد، دست به کم هزینه با را آن توانمی و

 باال هایاستدالل مجموع، در. دارند کارانهمحافظه گزارشگری طریق از هازیان دهیعالمت برای کمتری

 و گذارانسرمایه حسابرسان، سوی از کاریمحافظه برای تقاضا سیستماتیک، ریسک که دارند اشاره

 .]1[دهدمی کاهش را بستانکاران

. است مدتکوتاه و بلندمدت هایبدهی مناسب ترکیب انتخاب شرکت در مالی تصمیمات ترینمهم از یکی

 مطالعات. گیرد قرار اقتصادی کالن عوامل یا و شرکتی درون عوامل تاثیر تحت است ممکن ترکیب این

 شاخه اما است، شده انجام 19۶0 دهه از دنیا سراسر در تاکنون سرمایه ساختار زمینه در شماریبی تجربی

 نگرفته قرار توجه مورد کافی اندازه به هنوز شرکت بدهی سررسید ساختار یعنی سرمایه ساختار از جدیدی

 اقتصاد کالن متغیرهای منظر از بدهی سررسید ساختار انتخاب بر تأثیرگذار عوامل بررسی .]15[ است

 حاضر پژوهش اصلی اهداف از یکی بنابراین بیفزاید؛ اقتصادی و مالی حوزه دو هر در دانش به است ممکن

 اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت هایبدهی سررسید ساختار بر اقتصادی کالن عوامل تأثیر بررسی

 .است تهران بهادار

 یک عنوان به که حسابداری کاریمحافظه بر شرکتی هایویژگی و کالن اقتصاد موثر عوامل ارتباط بررسی

 در ایمالحظه قابل کمک تواندمی است حسابداری اطالعات از کنندگان استفاده برای اهمیت با معیار

 اطالعات تاثیر گسترش و بسط پژوهش این اهمیت بنابراین باشد، گذارانسرمایه مالی هایگیریتصمیم

 جمله از گوناگون کنندگاناستفاده گیریتصمیم بهبود به که است مالی و حسابداری اطالعات بر اقتصادی

 .انجامد می بورس و هابانک بستانکاران، گذاران،سرمایه
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 پژوهش پیشینه

 هایشرکت برای را کالن اقتصاد متغیرهای از برخی و سرمایه ساختار بین رابطه ،]21[ همکاران و ونگ

 همبستگی کالن مالیات وزن و داخلی ناخالص تولید رشد که داد نشان آنها نتایج. کردند آزمون چینی

 رابطه این و دارند آن با منفی رابطه پول عرضه و تورم و دارند شرکت بدهی سررسید ساختار با مثبتی

 شرکت، اندازه نظیر قبلی  هایپژوهش متغیرهای تنها نه که کردند گیرینتیجه آنها. است دارمعنی نسبتا

 کالن هایمتغیر چینی هایشرکت در بلکه دارد رابطه بدهی ساختار با شرکت رشد و هادارایی سررسید

 .دارد رابطه بدهی ساختار با نیز اقتصادی

 بررسی به کاریمحافظه حسابداری و بدهی سررسید ساختار عنوان تحت پژوهشی در ،]20[ وانگ و خورانا

 بلندمدت دوره دو دارای که پرداختند آمریکا در کاریمحافظه حسابداری و بدهی سررسید ساختار ارتباط

 و منفی رابطه کاریمحافظه با مدتکوتاه هایبدهی که کردند گیرینتیجه آنها. است مدت کوتاه و

 .دارد مثبت رابطه کاریمحافظه با بلندمدت هایبدهی

 هایبدهی به دسترسی در حسابداری کاریمحافظه نقش بررسی به پژوهشی در ،]19[ همکاران و کانگ

 کاریمحافظه که رسیدند نتیجه این به و پرداختند بلوغ با متفاوت شرکت رشد به دستیابی برای خارجی

 بدهی بلوغ و کاریمحافظه بین مثبت رابطه یعنی کندمی تسهیل را بدهی قرارداد تسهیل حسابداری

 بدهی از کاالها همه که ایآینده رشد و کارانهمحافظه حسابداری بین مثبتی رابطه همچنین و دارد وجود

  .کردند مشاهده شود می تامین
 بدهی سررسید ساختار بر اقتصادی کالن متغیرهای تاثیر بررسی به پژوهشی در ،]۶[ اخالقی و حاجیها

. پرداختند 1۳87 تا 1۳80 هایسال برای تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 92 شامل که

 همچنین. بود بدهی سررسید ساختار و داخلی ناخالص تولید بین معنادار و مثبت رابطه از حاکی نتیجه

 ساختار و تورم نرخ بین رابطه نبود و دارد وجود منفی رابطه بدهی سررسید ساختار و پول عرضه بین

 .شد مشاهده بدهی سررسید
 کاریمحافظه بر بدهی سررسید ساختار تاثیر بررسی به پژوهشی در ،]4[ همکاران و کنگرلویی جبارزاده

 چند خطی رگرسیون از استفاده با 1۳87 تا 1۳81 زمانی دوره طی و شرکت 81 آماری نمونه با شرطی

 .باشدمی شرطی کاریمحافظه بر بدهی سررسید ساختار تاثیر عدم از حاکی نتایج. پرداختند گانه
 سرمایه هزینه و اندازه بدهی، نسبت رابطه بررسی" عنوان تحت پژوهشی در ،]10[ مشایخی و شهبازی

 و بدهی نسبت بین که یافتند دست نتایج این به "مشروط غیر و مشروط کاریمحافظه با شرکت

 فرضیه این موید که دارد وجود معناداری و مثبت رابطه مشروط غیر و مشروط نوع دو هر در کاریمحافظه

 معنادار رابطه. روندمی شمار به کاریمحافظه برای تقاضا منابع ترینمهم از یکی بدهی قراردادهای که است

 .قرارگرفت تایید مورد مشروط غیر کاریمحافظه الگوی در تنها شرکت اندازه منفی

 کاریمحافظه بر اقتصادی کالن متغیرهای تاثیر بررسی به پژوهشی در ،]5[ جهانشاهی افشار و جالئی

 بر تورم و اقتصادی رشد که رسیدند نتیجه این به و پرداختند 1۳85-1۳9۳ هایسال طی شرطی،
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 شاخص بر معنادار و مثبت تاثیر نقدینگی حجم همچنین و دارد معنادار و منفی تاثیر شرطی کاریمحافظه

 .دارد شرطی کاریمحافظه
 طی را حسابداری کاریمحافظه بر بدهی سررسید ساختار تاثیر پژوهشی در ،]8[ همکاران و القار حسنی

 مدتکوتاه بدهی سررسید ساختار که رسیدند نتیجه این به و کردند بررسی 1۳9۳ تا 1۳84 هایسال

 تعهدی اقالم و شرکت اندازه رابطه همچنین. دارد حسابداری کاریمحافظه بر معناداری منفی تاثیر

 .است معنادار حسابداری کاریمحافظه با اختیاری

 و ارزشی ارتباط بر کالن اقتصاد عملکرد تأثیر بررسی به پژوهشی در ،]2[ همکاران و احمدیان

 1۳81 سالهای برای تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 145 شامل که سود کاریمحافظه

 که رسیدند نتیجه این به و بود شده تقسیم رکود و رونق هایدوره اساس بر که پرداختند بود، 1۳9۳ تا

 دوره در همچنین. است بیشتر رونق دوره به نسبت اقتصادی رکود دوره در حسابداری، سود ارزشی ارتباط

 . است شده اعمال بیشتری حسابداری کاریمحافظه اقتصادی، رونق دوره به نسبت رکود

 پژوهش هایفرضیه

 .دارد معناداری تاثیر بدهی سررسید ساختار بر اقتصادی کالن متغیرهای اول: اصلی  فرضیه

 .دارد معناداری تاثیر بدهی سررسید ساختار بر  داخلی ناخالص تولید رشد نرخ اول: فرعی فرضیه

 .دارد معناداری تاثیر بدهی سررسید ساختار بر تورم دوم: فرعی فرضیه

 .دارد معناداری تاثیر بدهی سررسید ساختار بر پول عرضه سوم: فرعی فرضیه

 تاثیر حسابداری کاریمحافظه بر بدهی سررسید ساختار و اقتصادی کالن متغیرهای :دوم اصلی فرضیه

 .دارد معناداری

 تاثیر کاریمحافظه بر بدهی سررسید ساختار و داخلی ناخالص تولید رشد نرخ چهارم: فرعی فرضیه

 .دارد معناداری

 .دارد معناداری تاثیر کاریمحافظه بر بدهی سررسید ساختار و تورم پنجم: فرعی فرضیه

 . دارد معناداری تاثیر کاریمحافظه بر  بدهی سررسید ساختار و پول عرضه ششم: فرعی فرضیه

 ساختار میانجی نقش طریق از حسابداری کاریمحافظه بر اقتصادی کالن متغیرهای سوم: اصلی فرضیه

 .دارد معناداری تاثیر بدهی سررسید
 میانجی نقش طریق از حسابداری کاریمحافظه بر داخلی ناخالص تولید رشد نرخ هفتم: فرعی فرضیه

 .دارد معناداری تاثیر بدهی، سررسید ساختار

 بدهی، سررسید     ساختار میانجی نقش طریق از حسابداری کاریمحافظه بر تورم هشتم: فرعی فرضیه

 .دارد معناداری تاثیر

 بدهی، سررسید ساختار میانجی نقش طریق از حسابداری کاریمحافظه بر پول عرضه نهم: فرعی فرضیه

 .دارد معناداری تاثیر
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  پژوهش روش

 زمانی دوره طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت کلیه حاضر پژوهش آماری جامعه

 قید با سیستماتیک حذفی روش از استفاده با نیز الزم نمونه. باشدمی (1۳95 لغایت 1۳90) ساله 5

 جامعه به را آن نتایج بتوان تا است شده انتخاب مناسب ایگونه به هاداده بـه دسترسـی هایمحدودیت

 آماری نمونه عنوان به بودند دارا را زیر شرایط که آماری جامعه هایشرکت ترتیب بدین. داد تعمیم آماری

 تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت شامل انتخابی نمونه. اندشده حذف مابقی و انتخاب

 باشند: داشته را زیر شرایط که است

 شده باشند. رفتهیدر بورس اوراق بهادار تهران پذ 1۳90قبل از سال  .1

بازه  یباشد که در طاسفند ماه  29به  یشرکت منته یبودن، اطالعات سال مال سهیبه منظور قابل مقا .2

 نداده باشند. رییخود را تغ یمورد مطالعه سال مال یزمان

 نباشد. یگذارهیو سرما نگیزیها، لبانک ،یمال یگرواسطه عیشرکت جزء صنا .۳

 در دسترس باشد. یانتخاب یهاشرکت یپژوهش برا یهاهمه داده .4

 اوراق بهادار تهران خارج نشده باشند. یبورس های¬شرکت ستیاز ل1۳95تا سال  .5

شده نداشته  نییماه در محدوده تع ۳از  شیب یمستمر بوده و وقفه معامالت تیفعال یشرکت دارا .۶

 باشد.

 .شد انتخاب آماری نمونه عنوان به شرکت 105 فوق موارد به توجه با

 اطالعات و هاداده گردآوری روش

 بورس در شده پذیرفته هایشرکت شده حسابرسی مالی هایصورت از پژوهش این نیاز مورد هایداده

 سایت و کدال نظیر اینترنتی هایسایت اطالعاتی، هایبانک نوین، آوردره افزار نرم تهران، بهادار اوراق

 و میدانی و ایکتابخانه پژوهش مرحله اجرای از پس پژوهش این در. است آمده بدست بورس رسمی

 Eviewsهایافزارنرم از استفاده با متغیرها، از یک هر هاارزش محاسبه و هانمونه از کافی اطالعات استخراج

 .است شده پرداخته فرضیات آزمون و هایافته تحلیل و تجزیه به Stataو

 پژوهش متغیرهای عملیاتی تعریف

 کاریمحافظه

 (2000) هاین و گیولی مدل از حسابداری، کاریمحافظه شاخص گیریاندازه برای حاضر پژوهش در

 شود:می محاسبه زیر صورت به مزبور مدل اساس بر کاریمحافظه شاخص. است شده استفاده

1- × ]    [    
اقالم تعهدی عملیاتی

جمع دارایی ها در اول دوره
 حسابداری کاریمحافظه =  

 به استهالک هزینه بعالوه عملیاتی نقدی جریان و عملیاتی خالص سود تفاوت از عملیاتی تعهدی اقالم

 کاریمحافظه درجه در تغییر از شاخصی تواندمی تعهدی اقالم رشد هاین، و گیولی عقیده به. آیدمی دست

 صورت آن در یابد، افزایش تعهدی اقالم اگر دیگر بیانی به. باشد بلندمدت دوره یک طول در حسابداری
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 تعهدی اقالم کاری،محافظه تغییرات جهت تعیین برای رو این از. برعکس و یابدمی کاهش کاریمحافظه

 .شودمی ضرب یک منفی عدد در

 بدهی رسید سر ساختار

 ،]12[1 همکاران و آنتونیو پژوهش با مطابق. است میانجی متغیر پژوهش این در بدهی سررسید ساختار 

 نسبت ؛ ]۶[  اخالقی و حاجیها ،]20[  4همکاران و وانگ ،]14[۳همکاران و کای ،]1۳[2اسمیت و بارکلی

 شده استفاده پژوهش این در بدهی سررسید ساختار نماینده عنوان به هابدهی کل به بلندمدت بدهی

 سال یک از بیش رسید سر که هاییبدهی. بود خواهد 1 و 0 بین مقداری متغیر این ارزش بنابراین است،

 .گردندمی بندیطبقه بلندمدت بدهی عنوان به دارند،

 اقتصادی کالن متغیرهای

  (GDP) داخلی ناخالص تولید رشد نرخ -1

 GDP باشدمی کشور در شده تولید نهایی خدمات و کاالها کل ارزش برابر (GDP) داخلی ناخالص تولید

 نرخ. است واردات منهای صادرات و دولت های هزینه گذاری،سرمایه مصرف، حجم مجموع صورت به.

 به مزایای دهنده نشان کشورها سایر با مقایسه در رشد و بوده اقتصاد وضعیت دهنده نشان GDP رشد

 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک سایت از متغیر این. است کشور این اقتصاد در سرمایه انداختن کار

 .]9[ شودمی استخراج

 
 tGDPF =سال طی داخلی ناخالص تولید رشد نرخ t  ،=  tGDP سال پایان در داخلی ناخالص تولید t، 

1-tGDP =1 سال پایان در داخلی ناخالص تولید-t 

 تورم -2

 ارزش کم تدریجی طور به پول و رودمی باال هاقیمت مستمر طور به آن طی که است فرآیندی تورم

 .]9[ شودمی استخراج ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک سایت از هم متغیر این. شودمی

  پول عرضه-3

 از یکی پول عرضه. است خاص ایدوره در اقتصاد و جامعه به شده ارائه پول مجموع معنی به پول عرضه

 این. است شده استفاده پول عرضه طبیعی لگاریتم از پژوهش این در. است پژوهش مستقل متغیرهای

 .]9[ شودمی استخراج ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک سایت از هم متغیر

 

                                                           
1 Antoniou et al 
2 Barclay and Smith 
3 Cai et al 
4 Wang et al 
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 کنترلی متغیرهای

 شرکت اندازه

 تئوری دیدگاه از. دارد تأثیر شرکت بدهی سررسید ساختار بر  شرکت اندازه مالیاتی، تئوری اساس بر

 هزینه و دارند نیاز بیشتری مالیاتی سپر به زیرا کنند استقراض بیشتر باید بزرگتر های شرکت مالیاتی

 استفاده هادارایی جمع طبیعی لگاریتم از شرکت اندازه شاخص برای .]18[کندمی فراهم را سپر این بهره،

 .]11[ است شده

 سودآوری

 .]11[ شودمی محاسبه هادارایی مجموع بر خالص سود تقسیم از متغیر این 

 دارایی سررسید

 دفتری ارزش از متغیر این برای. هاستدارایی ساختار در بلندمدت های دارایی میزان متغیر این از منظور

 .شودمی استفاده هادارایی جمع بر تقسیم ثابت های دارایی

 دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت

 پایان در سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش به سهام صاحبان حقوق بازار ارزش تقسیم طریق از متغیر این

 .آیدمی بدست مالی سال

 پژوهش تجربی مدل

 :است شده استفاده زیر رگرسیونی هایمدل از پژوهش دوم و اول اصلی آزمون برای

 اول: فرضیه به مربوط مدل
DMit=GDPit+INFit+LNMSit+SIZEit+ROAit+AMit+it 

 دوم: فرضیه به مربوط مدل
CONit=GDPit+INFit+LNMSit+B4DMit+B5SIZEit +B7M/Bit+ɛit 

 آن: در که

CONit :یحسابدار کاریمحافظه 

DMit :یبده دیساختار سررس 

ΔGDPit :یناخالص داخل دینرخ رشد تول 

INFit :نرخ تورم 

LNMSit :عرضه پول یعیطب تمیلگار 

SIZEit: اندازه شرکت 

ROAit: یسودآور 

AMit :ییدارا دیسررس 

M/Bit :ینسبت ارزش بازار به ارزش دفتر 

 سررسید ساختار میانجی نقش طریق از حسابداری کاریمحافظه بر اقتصادی کالن متغیرهای سوم، فرضیه

 .دارد معناداری تاثیر بدهی
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 هایمدل نتایج برازش از پس آمده دست به نتایج اساس بر میانجی متغیر نقش داریمعنی آزمون برای

 . شودمی استفاده سوبل آزمون از قبلی

 پژوهش هایفرضیه هایآزمون

 با تابلویی هایداده روش از استفاده بررسی منظوربه لیمر F آزمون تا است  الزم الگوها برازش از قبل

 لیمر F آزمون از حاصل نتایج.  شود انجام باال الگوی برای ترکیبی های داده روش مقابل در ثابت اثرات

 از انتخاب برای است الزم که باشدمی پژوهش، الگوی برای 0H فرضیه رد از حاکی پژوهش الگوی برای

 انجام نیز هاسمن آزمون تصادفی، اثرات با تابلویی هایداده یا ثابت اثرات با تابلویی هایداده الگوی بین

 تابلویی هایداده الگوی درنتیجه بوده، پژوهش الگوهای برای 0H یفرضیه شدن رد از حاکی نتایج. شود

 ثابت اثرات با تابلویی هایداده روش از پژوهش الگوهای تخمین برای بنابراین،. است ارجح ثابت اثرات با

 . است شده استفاده

 بررسی مورد پژوهش متغیرهای بین همبستگی و توصیفی آمار مانایی، پژوهش، هایفرضیه آزمون از قبل

 مدل ترین مناسب تعیین برای هاسمن آزمون و پاگان بروش های آزمون انجام به سپس و گرفته قرار

 قبل بنابراین،. است شده پرداخته پژوهش های فرضیه آزمون جهت ترکیبی/تلفیقی حالت در رگرسیونی

 شماره جدول در خالصه صورت به پژوهش متغیرهای شود، پرداخته پژوهش هایفرضیه آزمون به اینکه از

. باشدمی تحقیق متغیرهای توصیف برای هاییشاخص حاوی جدول این. گیردمی قرار بررسی مورد (1)

 .است توزیع شکل هایشاخص و پراکندگی هایشاخص مرکزی، هایشاخص شامل، هاشاخص این
 . آمار توصیفی متغیرهای پژوهش1جدول 

 انحراف معیار کمترین بیشترین میانه میانگین نام متغیر

 10۳/0 029/0 ۳17/0 149/0 18۳/0 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

 094/0 090/0 ۳47/0 185/0 205/0 تورم

 917/2 227/9 782/15 211/15 4۳8/1۳ عرضه پوللگاریتم طبیعی 

 121/0 000/0 728/0 081/0 122/0 سررسید بدهیساختار 

 1۶1/0 -019/1 ۶51/0 -0۳4/0 -055/0 محافظه کاری حسابداری

 125/0 -2۳۳/0 425/0 07۳/0 088/0 بازده دارایی ها

 420/1 1۶۶/10 0۶۶/19 889/1۳ 05۳/14 اندازه شرکت

 919/2 -۳90/۳ 598/1۳ 5۶۶/2 271/۳ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

 179/0 007/0 849/0 021/0 251/0 سررسید دارایی ها

 بدهی نسبت از متوسط طور به بررسی مورد هایشرکت که است آن از حاکی توصیفی آمار نتایج دیگر

 شاخص متوسط. اندبوده برخوردار بدهی سررسید ساختار براساس %12 بدهی کل به بلندمدت

 هایشرکت اغلب که است آن از حاکی کاریمحافظه شاخص بودن منفی. است بوده % -5 هم کاریمحافظه
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 همچنین. اندداشته مالی گزارشگری در پایینی کاریمحافظه (،2000) هاین و گیولی معیار اساس بر نمونه

 .باشدمی درصد 20برابر تورم نرخ میانگین
 . نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول پژوهش2جدول 

 احتمال آماره tآماره  انحراف معیار ضرایب متغیرها

 0000/0 205/15 0۳1/0 481/0 ضریب ثابت

 5۳21/0 ۶25/0 00۶/0 004/0 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

 0000/0 -142/4 00۶/0 -02۶/0 تورم

 0009/0 -۳24/۳ 0002/0 -000۶/0 عرضه پول

 0000/0 472/1۳ 005/0 080/0 بازده دارایی

 0000/0 -8۶5/11 002/0 -02۶/0 اندازه شرکت

 0000/0 9۶5/۶ 010/0 07۶/0 سررسید دارایی

 878/0 ضریب تعیین

 85۳/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 58۳/1 واتسون -آماره دوربین

 F 240/۳4آماره 

 00000/0 احتمال آماره

 معنادار مدل کلیت ،0000/0 آماره احتمال با و درصد 95 اطمینان سطح در فوق، آزمون نتایج با توجه با

 آن بر و است ارتباط در بدهی سررسید ساختار با اقتصادی کالن متغیرهای آیا که موضوع این و است

 توجه نیز نتایج سایر به باید تردقیق نتایج ارائه منظور به لذا. شودمی تایید اول وهله در گذارد،می تاثیر

 متغیرهای توسط وابسته متغیر تغییرات از درصد 87 حدود (878/0تعیین) ضریب به توجه با کنیم،

 دهندگی توضیح قدرت از پژوهش انتخابی متغیرهای که است معنی بدان این و شودمی تبیین پژوهش

 آماره به توجه با همچنین دارند، باالیی تاثیرگذاری و داشته وابسته متغیر توضیح و تبیین در باالیی

 برای t آماره احتمال به توجه با. نیستند خودهمبستگی دارای خطا جمالت (58/1) واتسون-دوربین

 به توانمی درصد 95 اطمینان درسطح (،0009/0) و (0000/0) ترتیب به پول عرضه و تورم متغیرهای

 صفر از متفاوت و نداشته وجود پول عرضه و تورم متغیر ضریب بودن صفر بر دلیلی که رسید نتیجه این

 و دوم فرعی فرضیه شده، ذکر دالیل به توجه با بنابراین هستند، گذار تاثیر وابسته متغیر بر و باشدمی

 بدهی سرسید ساختار بر پول عرضه" و "دارد تاثیر بدهی سرسید ساختار بر تورم"  ترتیب به پژوهش سوم

 ترتیب به متغیرها این ضرایب به توجه با همچنین. شود نمی رد درصد 95 اطمینان سطح در "دارد تاثیر

 ساختار با پول عرضه و تورم بین معکوسی رابطه که رسید نتیجه این به توانمی (-000۶/0) و (-02۶/0)

 داخلی ناخالص تولید رشد نرخ متغیر برای t آماره احتمال به توجه با همچنین. دارد وجود بدهی سررسید

 ضریب بودن صفر رد بر دلیلی که رسید نتیجه این به توانمی درصد 95 اطمینان درسطح (،5۳21/0)
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 نیست، گذار تاثیر وابسته متغیر بر واقع در باشد،نمی صفر از متفاوت و نداشته وجود پول عرضه متغیر

 ساختار بر داخلی ناخالص تولید رشد نرخ "پژوهش اول فرعی فرضیه شده، ذکر دالیل به توجه با بنابراین

 . شودمی رد درصد 95 اطمینان سطح در "دارد تاثیر بدهی سرسید

 متغیر تاثیرگذاری عدم بر مبنی صفر فرضیه که دهدمی نشان پژوهش نتایج ،2جدول نتایج به توجه با

 سررسید و شرکت اندازه دارایی، بازده متغیرهای برای آنها ضرایب بودن صفر و وابسته متغیر بر توضیحی

 سررسید ساختار بر متغیرها این و شده رد (0000/0) آماره احتمال با و درصد 95 اطمینان سطح در دارایی

 دارایی، سررسید و دارایی بازده متغیرهای ضرایب بودن مثبت به توجه با همچنین هستند، تاثیرگذار بدهی

 سررسید ساختار با دارایی سررسید و دارایی بازده بین مستقیمی رابطه که رسید نتیجه این به توانمی

 بدهی سررسید ساختار بین معکوسی رابطه شرکت، اندازه ضریب به توجه با همچنین دارد، وجود بدهی

 .دارد وجود شرکت اندازه و

 سررسید ساختار و اقتصادی کالن متغیرهای تاثیر که دهدمی نشان  ۳جدول در حاصله نتایج

 دارمعنی t  (0000/0)آماره احتمال با و درصد 95 اطمینان سطح در شرکت، کاریمحافظه بر بدهی

 دار معنی و پول عرضه و تورم داخلی، ناخالص تولید رشد نرخ ضریب بودن منفی به توجه با. باشدمی

 نرخ بین که رسید نتیجه این به توانمی درصد 95 اطمینان سطح در متغیرها این آماره احتمال نبودن

 عبارت به دارد وجود معنادار و معکوس رابطه کاریمحافظه و پول عرضه تورم، داخلی، ناخالص تولید رشد

 گزارشگری کیفیت ارائه به هاشرکت پول، عرضه و تورم داخلی، ناخالص تولید رشد نرخ کاهش با دیگر

 .پردازندمی کاریمحافظه شاخص اساس بر باالتری مالی

 . نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم پژوهش3جدول

 آماره احتمال t آماره معیار انحراف ضرایب متغیرها

 0002/0 720/۳ 157/0 587/0 ثابت ضریب

 0185/0 -۳۶2/2 040/0 -094/0 داخلی ناخالص تولید رشد نرخ

 0000/0 -514/7 027/0 -209/0 تورم

 00۶1/0 -754/2 001/0 -00۳/0 پول عرضه

 0404/0 -054/2 028/0 -058/0 بدهی سررسید ساختار

 0001/0 -87۳/۳ 009/0 -0۳7/0 شرکت اندازه

 917/0 -10۳/0 001/0 -0001/0 دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت

 581/0 تعیین ضریب

 492/0 شده تعدیل تعیین ضریب

 084/2 واتسون – دوربین آماره

 F 554/۶ آماره

 0000/0 آماره احتمال
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 سطح در آماره احتمال نبودن دار معنی و بدهی سررسید ساختار ضریب بودن منفی به توجه با همچنین

 حسابداری کاریمحافظه با بدهی سررسید ساختار که رسید نتیجه این به توانمی درصد 95 اطمینان

 بدهی باالی )نسبت ترکوتاه بدهی سررسید ساختار دارای هایشرکت و دارد معناداری و معکوس رابطه

 .برخوردارند کاریمحافظه شاخص حسب بر باالتری مالی گزارشگری کیفیت از سرمایه( ساختار در جاری

. باشدمی دارمعنی و منفی ها،شرکت کاریمحافظه بر شرکت اندازه تاثیر که دهدمی نشان همچنین نتایج

 اطمینان سطح در دفتری ارزش به بازار ارزش نسبت متغیر تاثیرگذاری عدم دهنده نشان نتایج عالوه به

 . باشدمی حسابداری کاریمحافظه بر درصد، 95

 استفاده سوبل آزمون از بدهی سررسید ساختار متغیر گریمیانجی تاثیر بررسی منظور به حاضر پژوهش در

 در آمده دست به نتایج رغمعلی دهدمی نشان است شده ارائه 4 جدول در که فوق آزمون نتایج. شد

 آماره احتمال و (7۶1/1) و t (598/0-،) (840/1) آماره به توجه با پژوهش سوم فرضیه قبلی، فرضیات

 عرضه و تورم و داخلی ناخالص تولید رشد نرخ متغیرهای برای ترتیب به (078/0) و (0۶5/0) (،549/0)

 بیان و شده تایید میانجی، متغیر گریمیانجی عدم بر مبنی سوبل آزمون صفر فرضیه تایید نتیجه در پول

 و داخلی ناخالص تولید رشد نرخ بین رابطه در میانجی متغیر عنوان به بدهی سررسید ساختار داردمی

 نشان نیز آرین و گودمن آزمون نتایج همچنین. باشدنمی حسابداری کاریمحافظه با پول عرضه و تورم

 عرضه و تورم داخلی، ناخالص تولید رشد نرخ متغیرهای برای بدهی سررسید ساختار نبودن میانجی دهنده

 .باشدمی پول
 . نتیجه آزمون فرضیه اصلی سوم پژوهش4جدول

 Sobel test Aroian test Goodman test فرضیه

 نتیجه

 tآماره  احتمال آماره tآماره  احتمال آماره tآماره  فرعی اصلی
 احتمال

 آماره

 

۳ 

 تایید فرضیه صفر 449/0 -۶75/0 587/0 -542/0 549/0 -598/0 7

 تایید فرضیه صفر 059/0 885/1 071/0 799/1 0۶5/0 840/1 8

 تایید فرضیه صفر 0۶8/0 819/1 087/0 709/1 078/0 7۶1/1 9

 گیرینتیجه

 کل سطح در 0H فرض که دهدمی نشان اول فرضیه آزمون در هاداده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج

 و بدهی سررسید ساختار بین بنابراین. است نشده تایید داخلی ناخالص تولید رشد نرخ متغیر برای نمونه

 حمایت یافته این از نیز نظری مبانی. دارد وجود داریغیرمعنا و مثبت رابطه داخلی ناخالص تولید رشد نرخ

 بنابراین. بود خواهد باالتر نمایندگی هایهزینه و اطالعاتی تقارن عدم درجه اقتصاد افول دوره در کند،می

 ریسک شود ترطوالنی بدهی سررسید دوره هرچه و شوندمی مواجه باالتری ریسک با اعتباردهندگان

 داشته تریکوتاه سررسید که کنندمی انتخاب را هاییبدهی آن اعتباردهندگان بنابراین. شودمی بیشتر

 سررسید ساختار بین که دهدمی نشان نمونه کل سطح در دوم فرعی فرضیه آزمون از حاصل نتایج. باشند
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 آزمون برای هاداده تحلیل و تجزیه نتایج براین عالوه .دارد وجود داریمعنا و منفی رابطه تورم نرخ و بدهی

 فرعی فرضیه آزمون )نتایج است پول عرضه با بدهی سررسید ساختار منفی رابطه بیانگر سوم فرعی فرضیه

 رشد نرخ که داد نشان پژوهش نتایج. (است سازگار قرارداد هایهزینه و دهیعالمت هاینظریه با سوم

 کاریمحافظه بر معناداری و معکوس تاثیر بدهی سررسید ساختار و پول عرضه تورم، داخلی، ناخالص تولید

 و پول عرضه و تورم داخلی، ناخالص تولید رشد نرخ کاهش با دیگر عبارت به. دارند هاشرکت حسابداری

 ساختار در جاری بدهی باالی )نسبت ترکوتاه بدهی سررسید ساختار دارای که هاییشرکت همچنین

 .برخوردارند باالتری کاریمحافظه شاخص  از هستند سرمایه(

 داردمی بیان و شده رد نهم و هشتم هفتم، فرعی فرضیات سوبل آزمون از آمده دست به نتایج به توجه با

 حسابداری، کاریمحافظه با پول عرضه و تورم داخلی، ناخالص تولید  رشد نرخ بین رابطه تبیین در که

 .کند ایفا میانجی نقش تواندنمی بدهی سررسید ساختار
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The purpose of this study is to review the mediation role of debt maturity structure in 

explaining the relationship between macroeconomic variables and accounting 

conservatism. For this purpose, 105 companies were selected among listed companies 

in the Tehran Stock Exchange during the years 2012 to 2017 for statistical sample. To 

measure the conservatism, the model of Givoly & Hayn (2000) was used, a long-term 

debt to total debt ratio was used to measure the debt maturity structure. Also, 

macroeconomic variables in this study include GDP growth rate, inflation and money 

supply.To test the hypotheses, multiple regression with combined data and Sobel test 

has been used. The results show that there is a negative relation between the growth 

rate of GDP, inflation and money supply, and the debt maturity structure with 

accounting conservatism. The results of the Sobel test also show that the maturity 

structure does not play a mediator role in explaining the relationship between the GDP 

growth rate, inflation and the supply of money with accounting conservatism. 
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