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چكيده
این پژوهش به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مازاد(کسری) اهرم مالی ،همانند تأثیر کیفیت سود بر
انتخاب شیوههای تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام برای شرکتهای با اهرم باال و پایین میپردازد .با
توجه به دو شیوه تأمین مالی خارجی شامل حقوق صاحبان سهام و بدهی ،و دو شیوه مدیریت سود از طریق
اقالم تعهدی و اقالم واقعی ،بیشتر به بررسی تأثیر کیفیت سود و کسری اهرم مالی بر انتخاب نوع تأمین مالی
میپردازیم.
در این راستا ،نمونهای متشکل از تعداد  521شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای
 5931تا  011( 5931سال-شرکت) انتخاب و با بهرهگیری از الگوی رگرسیون چند متغیره خطی و لوجیت مورد
آزمون قرار گرفت .نتایج نشان می دهد که ارتباطی بین کسری اهرم مالی و کیفیت سود ضعیف در شرکتها
وجود ندارد .همچنین در شرکت هایی که دارای مازاد(کسری) اهرم مالی هستند نیز بین کیفیت سود و تأمین
مالی از طریق صدور سهام ،ارتباطی وجود ندارد .یافتههای دیگر پژوهش نشان داد که شرکتهای دارای مازاد
اهرم مالی در مقایسه با شرکتهای دارای کسری اهرم مالی ،قبل از تأمین مالی از طریق صدور سهام ،دست به
مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی و مدیریت سود از طریق اقالم واقعی میزنند تا راحتتر بتوانند سهام خود را
انتشار دهند .از طرفی ،در شرکت های دارای مازاد اهرم مالی در مقایسه با شرکتهای دارای کسری اهرم مالی،
بین تأمین مالی از طریق بدهی و مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی و واقعی ارتباطی یافت نشد.
واژههای کليدی :کسری اهرم مالی ،کیفیت سود ،تأمین مالی از طریق بدهی(استقراض) ،تأمین مالی از طریق
سهام ،مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و واقعی.

فصلنامـه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري  -انجمن مهندسي مالي ايران

 -1مقدمه
تأمین مالی ازجمله مهمترین مباحث بحثبرانگیز در مدیریت مالی و حسابداری است که تحقیقات
گستردهای را در حوزه امور مالی و حسابداری موجب شده است .علیرغم گستردگی روشهای تأمین مالی،
مدیران باید از چگونگی نحوه تأمین مالی و اثر بهکارگیری هر یک از آنها بر عملکرد عملیاتی ،سودآوری و بازده
آتی سهام شرکتها آگاه باشند .مباحث تئوری در خصوص ساختار سرمایه در پی رسیدن به حدی از تعادل بین
دو منبع اصلی تأمین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام است ،تا بتواند در آن نقطه ارزش سهام شرکت را
به حداکثر رسانیده و در مقابل هزینه تأمین منابع مالی را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد(لین و همکاران،
 .)2159بسیاری از شرکتها به تأمین مالی از طریق بدهی به دلیل صرفهجویی مالیاتی و نرخ پایینتر تأمین
مالی از این طریق عالقهمندند .همچنین ،توانایی شرکتها در پرداخت اصل و بهره بدهیها از دیدگاه
اعتباردهندگان حائز اهمیت است و آنان بدین منظور از اطالعات صورتهای مالی استفاده میکنند .در این میان
صورت سود و زیان بهو یژه رقم سود قبل از بهره از اهمیت خاصی برخوردار است(فروغی و محمدی.)5931 ،
شرکتها هنگام تصمیمگیری در خصوص تأمین مالی ،اغلب نسبت بدهی واقعی آنها از نسبت بدهی هدف
انحراف دارد .شرکتهایی که اهرم مالی واقعی آنها از سطح اهرم مالی هدف بیشتر است دارای ریسک عملیاتی
باالتری هستند و درنت یجه تمایل دارند به افزایش سرمایه از طریق فروش سهام اقدام کنند(کوراجزیک و لوی،
.)2119
تحقیق حاضر دارای دو هدف اصلی است .نخست ،این تحقیق به بررسی رابطه کسری اهرم مالی باکیفیت
سود میپردازد .دلیل این موضوع آن است که بسیاری از ادبیات قبلی نظیر(هواکیمیان و همکاران2115 ،؛
فالنری و رانگان ،)2111 ،بر تأثیر اهرم مالی در انتخاب تأمین مالی تمرکز نمودهاند و تحقیقات کمتری به
موضوع رابطه بین کسری اهرم مالی و کیفیت سود پرداخته اند .دوم ،مطالعه حاضر به این موضوع میپردازد که
آیا کسری(مازاد) اهرم مالی بر رابطه بین کیفیت سود و سیاست تأمین مالی تأثیر دارد یا خیر.
 -2ادبيات نظری و مروری بر پيشينه تحقيق
مرور ادبیات تحقیق حاکی از آن است که در خصوص ارتباط بین تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود
استداللها و یافتههای تجربی متعددی وجود دارد.بهعنوان نمونه ،گوش و مون( )2151نشان دادند که بدهی
میتواند تأثیر مثبتی بر کیفیت سود داشته باشد ،چراکه این احتمال وجود دارد که مدیران جهت ارائه اطالعات
خصوصی در مورد دورنمای آتی شرکت بهمنظور کاهش هزینههای تأمین مالی از روشهای مختلف حسابداری
استفاده کنند .از سوی دیگر ،اعتباردهندگان از اطالعات صورتهای مالی حسابرسی شده استفاده میکنند و با
افزایش کیفیت اطالعات ارائهشده بهویژه اطالعات سود ،اعتبار را آسانتر انجام میدهند؛ ازاینرو ،با اعمال کنترل
آنها بر اطالعات مالی ،شرکتها تشویق میشوند اطالعاتی باکیفیت ارائه کنند.
تئوری اثباتی حسابداری رفتار مدیران را در انتخاب رویههای خاص حسابداری توضیح و پیشبینی میکند.
مطابق فرضیه قرارداد بدهی بهعنوان یکی از فرضیات این تئوری که رفتار مدیران را در انتخاب رویههای
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حسابداری در رابطه با قراردادهای بدهی توضیح میدهد ،بیان میکند که تصمیمات مدیران در خصوص انتخاب
رویههای حسابداری تحت تأثیر وجود شروط قراردادهای بدهی است(واتز و زیمرمن .)5321 ،رویههای حسابداری
ممکن است بهمنظور انتقال سود آتی به دوره جاری انتخاب گردد تا از این طریق از تخطی شروط قرارداد بدهی
جلوگیری شود .مطابق این فرضیه ،هرچقدر سطح بدهی باالتر باشد ،شرکت با شروط قراردادی بیشتری مواجه
است ،و مدیران با احتمال بیشتری رویه هایی را انتخاب خواهد کرد تا سود را افزایش دهد و درنتیجه سطح
مدیریت سود باالتر خواهد بود .در ادبیات مالی مطالعات تجربی مهمی در خصوص نقش اهرم در همگرایی منافع
مدیران با سهامداران و کاهش هزینههای نمایندگی ناشی از تضاد منافع و عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد.
مطابق تئوری نمایندگی جنسن و مک لینگ( )5301و تئوری جریان نقد آزاد جنسن( ،)5321اهرم نقش مهمی
در فعالیتهای اختیاری نظارتی مدیران بازی میکند و محدودیتهایی را از طریق کاهش دسترسی آنها به
جریان نقد شرکت تحمیل میکند .درواقع ،اهرم این تعهد را برای شرکت ایجاد میکند تا از جریان نقد آزاد خود
بجای سرمایهگذاری در پروژههای فاقد ارزش فعلی خالص مثبت ،بهمنظور پرداخت بهره و اصل بدهی استفاده
کند .بنابراین ،اهرم مقدار جریان نقد آزاد در دسترس مدیران را محدود و هزینههای نمایندگی جریان نقد آزاد را
کاهش میدهد( الزم و جیالنی .) 2150 ،بر مبنای دیدگاه قراردادی ،بین بدهی و کیفیت سود رابطه مثبتی وجود
دارد .دارندگان بدهی متقاضی اطالعات باکیفیت باالتر ،بهو یژه اطالعات سود ،هستند ،تا تداوم اعتبار قرض
گیرندگان را ارزیابی کنند(گروسمن و هارت5322 ،؛ جنسن .)5321 ،زمانی که سود جریانهای نقدی آتی را
بهطور دقیقتر پیشبینی کند اعتباردهندگان دارای ریسک پایینتری هستند چون آنها قادرند ریسک ناتوانی
پرداخت ،نقدینگی و ریسک ورشکستگی را با دقت بیشتری برآورد کنند .همچنین بدهی مدیریت شرکت را ملزم
میکند تا به دلیل هزینههای استقراض پائین تر از قبل متعهد به اطالعات باکیفیت باال گردد(دیامدند.)5335 ،
ازآنجاکه بدهی تضادهای نمایندگی متعدد را کاهش میدهد(جنسن5321 ،؛ استولز ،)5331 ،مدیران دالیل
کمتری دارند تا عملکرد اقتصادی شرکت را با استفاده از اختیارات حسابداری پنهان کنند .ازاینرو ،بدهی بر
کیفیت سود از طریق تأثیر آن بر اقالم تعهدی تأثیر مثبتی دارد.
دیدگاه مقابل این است که بدهی بر کیفیت سود تأثیر منفی دارد .زمانی که بدهی نسبتاً باالست ،مدیران
دارای انگیزههای قوی برای انتخاب رویههای حسابداری و تصمیمات گزارشگری هستند که احتمال نقض شروط
قرارداد بدهی را کاهش میدهد (واتز و زیمر من .)5321 ،مدیران فرصتطلب با احتمال بیشتری از اختیار
گزارشگری مالی خود استفاده میکنند ،چراکه ( )5اهرم مالی غالباً بهعنوان معیار و شاخصی برای نزدیک شدن
به نقض بندهای قرارداد مبتنی بر حسابداری بکار میرود(بایلت و همکاران)2110 ،؛ ( )2هزینه نقض شروط
قرارداد بدهی باالست(بنیش و پرس .)5339 ،بنابراین ،زمانی که بدهی باالست ،ارقام حسابداری ممکن است به
دلیل استفاده جسورانه از اقالم تعهدی جهت مدیریت کردن سود در راستای تالش برای جلوگیری از نقضهای
شروط قرارداد بدهی ،بهطور دقیق تری عملکرد اقتصادی آتی را نشان ندهد(سوینی .)5331 ،نقش دوگانه بدهی
حاکی از آن است که تعامل اثرات منفی و مثبت بدهی درنهایت تعیینکننده کیفیت سود است .در صورت وجود
بدهی پائین ،شرکتها دارای انگیزه هستند تا هزینه بدهی را از طریق گزارشگری سود باکیفیت باال کاهش دهند.
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همزمان ،شرکتها با احتمال کمتری به مدیریت سود اقدام میکنند چراکه ریسک نقض شروط قرارداد بدهی
پائین است یا وجود ندارد .ازاین رو ،در حالت بدهی کم ،کیفیت سود و بدهی رابطه مثبتی باهم دارند چراکه تأثیر
مثبت بدهی بر تأث یر منفی غالب است .در مقابل ،برای حالت بدهی باال ،بین کیفیت سود و بدهی رابطه منفی
وجود دارد چراکه تأثیر منفی بر تأثیر مثبت غالب است .بنابراین ،زمانی که هزینه نقض شروط قراردادها بهطور
قابلتوجهی باالست ،مدیران کاهش هزینههای بدهی حاصل از کیفیت گزارشگری باال را موردتوجه قرار می -
دهند(گوش و مون.)2151 ،
مرور ادبیات مربوطه حاکی از آن است که تأث یر اهرم بر مدیریت سود دارای دو دیدگاه مختلف است .در
دیدگاه اول ،اهرم مدیریت سود را محدود میکند(جلینک 2110 ،و واسیموال و همکاران .)2151 ،بهعنوان نمونه،
جلینک( )2110مدعی است افزایش اهرم به دو دلیل منجر به کاهش مدیریت سود فرصتطلبانه میگردد)5( :
اهرم مستلزم بازپرداخت بدهی است ،بنابراین وجه نقد در دسترس برای مدیریت جهت مخارج غیر بهینه را
کاهش میدهد(جنسن )2( ،)5321 ،زمانی که یک شرکت از طریق بدهی تأمین مالی کند ،در معرض نظارت
موشکافانه از سوی وامدهندگان قرار میگیرد و اغلب با محدودیت صرف مخارج مواجه میگردد(زامری و
همکاران .) 2159 ،در دیدگاه دوم ،برخی مطالعات قبلی نشان دادهاند که شرکتهای دارای اهرم باال به مدیریت
سود خود تمایل بیشتری دارند(دیچو و اسکینر2112 ،؛ بی تی و وبر .)2119 ،بهعنوان نمونه ،بی تی و
وبر( )2119دریافتند که مدیران از اقالم تعهدی افزایش دهنده سود برای کاهش احتمال تخطی از شروط قرارداد
بدهی توسط شرکتها استفاده میکنند .مطابق دیدگاه دوم ،جنسن( )5321مدعی است که ایجاد بدهی
رفتارهای فرصتطلبانه مدیران را کاهش می دهد .این موضوع ناشی از فرضیه کنترل در ارتباط با ایجاد بدهی
است .مدیران از اختیار خود برای کنترل بر جریان نقد شرکت استفاده میکنند؛ بااینحال ،نقش کنترلی بدهی
زمانی که آغاز میگردد که مدیران متعهد به پرداخت اصلوفرع بدهی هستند .این بدان معنی است که اهرم باال
ممکن است توانایی مدیران جهت دستکاری اقالم تعهدی افزایش دهنده سود را محدود کند .بنابراین با استناد
به این دو دیدگاه ،شرکتهای دارای اهرم باال در مقایسه با شرکتهای دارای اهرم پائین با احتمال کمتری به
مدیریت سود اقدام میکنند.
الزم و جیالنی( )2150تأثیر افزایش اهرم بر رویههای مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی با استفاده از
نمونهای متشکل از  521شرکت فرانسوی و با بهرهگیری از دادههای پانل موردمطالعه قراردادند .یافتهها نشان داد
که اهرم بر مدیریت سود تعهدی تأثیر مثبتی دارد ،بدین معنی که افزایش اهرم انگیزههایی را برای مدیران جهت
دستکاری سود فراهم میکند .لین و لی ( )2151به بررسی تأثیر کیفیت سود و کسری اهرم بر سیاست تأمین
مالی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس تایوان پرداختند .یافتههای تحقیق نشان داد که شرکتهای دارای
کسری اهرم مالی ،ا ز کیفیت سود باالتری برخوردار هستند .از سوی دیگر ،شرکتهای دارای کسری اهرم مالی و
کیفیت سود پائین و همچنین ،شرکتها ی دارای مازاد اهرم مالی و کیفیت سود باال تمایل بیشتری به تأمین
مالی از طریق سهام دارند .پوترا و سابو( )2151با استفاده از نمونهای متشکل از  92شرکت پذیرفتهشده در بورس
اندونزی ،تأثیر متغیرهای محافظهکار ی ،اهرم و اندازه شرکت بر کیفیت سود را موردمطالعه قرار دادند .نتایج
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نشان داد که اهرم مالی بر کیفیت سود تأثیر ندارد .زامری و همکاران( )2159تأثیر اهرم بر مدیریت سود واقعی را
با استفاده از نمونهای متشکل از  9011شرکت پذیرفتهشده در بورس مالزی بررسی کردند .آنان برای سنجش
مدیریت سود واقعی از معیارهای جریان نقدی عملیاتی غیرعادی ،هزینه تولید غیرعادی و هزینه غیر اختیاری
غیرعادی استفاده نمودند .نتایج حاکی از آن است که بین اهرم مالی و معیارهای مدیریت سود واقعی(جریان نقد
عملیاتی غیرعادی ،هزینه غیرعادی تولید و هزینههای اختیاری غیرعادی) رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
زاگرز( )2113تأثیر افزایش اهرم بر مدیریت سود واقعی با استفاده از فعالیتهای مربوط به جریان نقد عملیاتی را
بررسی کردند .نتایج تحقیق با استفاده از نمونهای متشکل از  5202شرکت آمریکایی نشان داد که در شرکتهای
دارای اهرم مالی فزاینده ،اهرم مالی منجر به مدیریت سود واقعی باهدف تأثیر بر جریانهای نقد عملیاتی می -
شود .کوراجزیک و لوی( )2119به بررسی این موضوع پرداختند که شرایط کالن اقتصادی چگونه بر انتخاب
ساختار سرمایه تأثیر دارد .آنان ساختار سرمایه هدف را بهعنوان تابعی از شرایط کالن اقتصادی و متغیرهای
خاص شرکت مدلسازی نمودند .نتایج نشان داد که شرکتهایی که اهرم مالی واقعی آنها از سطح اهرم مالی
هدف بیشتر است دارای ریسک عملیاتی باالتری بوده و تمایل دارند به افزایش سرمایه از طریق فروش سهام
اقدام کنند.
در حوزه تحقیقات داخلی ،رضایی و صابر فرد( )5931تأثیر سطوح مختلف اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی
را موردمطالعه قرار دادند .در این راستا ،تعداد  521شرکت بورس اوراق بهادار به دو گروه( شرکتهای دارای اهرم
مالی باال و پائین) تفکیک نمودند .یافتهها حاکی از آن است که در شرایطی که شرکتها دارای سطح اهرم مالی
باال باشند ،تأث یر اهرم مالی بر هر یک از معیارهای مدیریت سود واقعی و نیز بر برآیند معیارهای آن معکوس و
معنادار است و در شرکتهای دارای اهرم مالی پائین ،تأثیر اهرم بر برآیند معیارهای مدیریت سود واقعی و نیز بر
هر یک از معیارهای جداگانه آن بهاستثنا ی زمانی که معیار مدیریت سود واقعی جریانهای نقد عملیاتی
غیرعادی است ،حاکی از وجود تأثیر معکوس و معنادار است .ایزدینیا و همکاران( )5932به بررسی مدیریت
سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت سود واقعی در دوره های قبل و بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ایران
پرداختند .آنان از اقالم تعهدی اختیاری بهعنوان معیار مدیریت سود تعهدی و از ترکیب جریان نقد عملیاتی
غیرعادی ،هزینههای تولید غیرعادی و هزینههای اختیاری غیرعادی بهعنوان معیار مدیریت سود واقعی استفاده
کردند .نتایج نشان داد که بین اهرم مالی و معیارهای مدیریت سود واقعی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.
جعفری و همکاران( )5935با بررسی رابطه بین تأم ین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود با استفاده از 592
شرکت پذیرفتهشده در بورس تهران و با بهره گیری از روش مقطعی و ترکیبی دریافتند که در سطوح پائین و
باالی بدهی ،رابطه بین بدهی و کیفیت سود معکوس است.
 -3تدوین فرضيهها
مطابق با نظریه سنتی ساختار سرمایه ،انتخاب ساختار سرمایه بهینه از طریق ایجاد توازن بین هزینهها و
منافع مربوط به تغییر درجات اهرم مالی حاصل میگردد (هواکیمیان و همکاران 2115؛ دی آنجلو و همکاران،
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 .)2155اما ،شرکتها معموالً از ساختار سرمایه هدف منحرف میشوند (لیری و رابرتز2111 ،؛ فرانک و گویال،
 )2112که این امربر توانایی آنان در انتشار مجدد اوراق بهادار تأثیر میگذارد .تفاوت بین نسبت بدهی واقعی و
نسبت بدهی هدف؛ یعنی ،کسری اهرم مالی ،بر تصمیمات آتی شرکت ازجمله سیاست تأمین مالی تأثیر دارد
(هواکیمیان و همکاران2115 ،؛ فالنری و رنگان .)2111 ،کراجزیک و لیوی( )2119نشان دادند زمانی که اهرم
مالی واقعی شرکت باالتر از سطح هدف است ،شرکتها برای تأمین مالی به انتشار سهام روی میآورند .گاچو،
اسپینت و تارهان ( )2113دریافتند که در وضعیتهایی همچون کمبود سود ،سرمایهگذاری در داراییهای
نامشهود ،و فرصتهای رشد داخلی که در آن عدم تقارن اطالعات و هزینههای نمایندگی بهمراتب باالتر است،
گزینه سهام منبع اصلی تأمین مالی است .بهعنوان نمونه ،در تأمین مالی داراییهای ثابت ،شرکتهای دارای
مسائل نمایندگی بالقوه باال ،بیشتر از سهام و کمتر از بدهیهای بلندمدت استفاده میکنند .مطالعات قبلی حاکی
از آن است که در شرکتهایی باکیفیت سود پائین ،عدم تقارن اطالعات بین مدیران و سرمایهگذاران باال است
(باتاچاریا و همکاران .)2159 ،لین و لی ( )2151دریافتند که شرکتها ی دارای کسری اهرم مالی ،از کیفیت
سود باالتری برخوردار هستند .از سوی دیگر ،آنان نشان دادند شرکتها ی دارای مازاد اهرم مالی و کیفیت سود
باال ،جهت اجتناب از نقض شروط قراردادهای بدهی به تأم ین مالی از طریق سهام تمایل بیشتری دارند .از سوی
دیگر ،شرکتهای دارای کسری اهرم مالی و کیفیت سود پائین ،جهت تعدیل ساختار سرمایه بهعنوان راهی
جهت حفظ انعطافپذ یری مالی و جلوگیری از ورشکستگی آتی با احتمال کمتری به تأمین مالی از طریق بدهی
اقدام میکنند .با عنایت به استداللهای ارائهشده در بخشهای فوق و یافتههای تجربی قبلی ،فرضیههای زیر
پیشنهاد میگردد:
 فرضيه اول :شرکتهایی که کسری اهرم مالی دارند ،دارای کیفیت سود ضعیفتری هستند.
 فرضيه دوم :در شرکتهای دارای مازاد اهرم مالی بین کیفیت سود و تأمین مالی از طریق صدور
سهام ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
 فرضيه سوم :در شرکتهای دارای کسری اهرم مالی بین کیفیت سود و تأمین مالی از طریق صدور
سهام ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد.
مدیران در راستای اهدافی نظیر تأثیرگذاری بر قیمت سهام ،انتشار سهام باقیمتهای باالتر ،تأمین مالی با
هزینه کمتر یا اجتناب از نقض شروط قرارداد بدهی ،انگیزه دارند سود را مدیریت کنند .لیو و همکاران ()2151
دریافتند که قبل از صدور اوراق قرضه ،رویه های مدیریت سود جسورانه وجود دارد که این موضوع امکان انتشار
اوراق بدهی با هزینه کمتر پس از تعدیل سود به سمت باال را فراهم میکند .جلینک ( )2110نیز بیان میکند
که شرکت های دارای اهرم مالی برای جلوگیری از عدول از شروط قراردادهای بدهی اقدام به مدیریت سود
میکند .زاهو و الدر ( )2111مدعی هستند که شرکتهای منتشرکننده سهام فصلی دارای انگیزه هستند تا قبل
از انتشار سهام فصلی باهدف افزایش سود گزارششده به مدیریت سود اقدام کنند .دی آنجلو و همکاران()2155
دریافتند که شرکتهای دارای اهرم بسیار زیاد بهمنظور کاهش کسری اهرم مالی ،به تأمین مالی از طریق سهام
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تمایل بیشتری دارند تا از این طریق ساختار سرمایه خود را تعدیل و ظرفیت استقراض آتی خود را جهت حمایت
از فرصتهای سرمایهگذاری آتی تجدید کنند .لین و لی( )2151نیز نشان دادند که شرکتهای دارای مازاد اهرم
مالی در مقایسه با شرکتهای دارای کسری اهرم مالی قبل از تأمین مالی از طریق بدهی به مدیریت سود واقعی
اقدام میکنند .بااینحال ،شرکتها ی دارای مازاد اهرم مالی قبل از تأمین مالی از طریق سهام به مدیریت سود
تعهدی روی میآوردند .با عنایت به یافتههای فوق ،ازآنجاکه شرکتهای دارای مازاد اهرم مالی اغلب دارای
ظرفیت اعتباری حساستری بوده و بیشتر در کانون توجه اعتباردهندگان ،سرمایهگذاران هستند ،بنابراین
سیاست تأمین مالی آنها متأثر از موضوع نقض شروط قرارداد بدهی خواهد بود؛ ازاینرو ،انتظار میرود این
شرکتها در مقایسه با شرکتهای دارای کسری اهرم مالی ،جهت برآورده کردن نیازهای تأمین مالی خود ،به
مدیریت سود اقدام کنند .بنابراین فرضیه چهارم و پنجم تحقیق به شرح زیر تدوین میگردد:
 فرضيه چهارم :شرکتهای دارای مازاد اهرم مالی در مقایسه با شرکتهای دارای کسری اهرم مالی،
قبل از تأمین مالی از طریق سهام به مدیریت سود اقدام میکنند.
 فرضيه پنجم :شرکتهای دارای مازاد اهرم مالی در مقایسه با شرکتهای دارای کسری اهرم مالی،
قبل از تأمین مالی از طریق بدهی به مدیریت سود اقدام میکنند.
 -4روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر ازنظر هدف ،تحقیقی کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری دادهها از نوع توصیفی -همبستگی است.
دادههای مربوط به متغیرهای تحقیق از صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه شرکتهاای نموناه و از
طریق نرمافزار رهآورد نوین و سایت کدال گردآوریشده است .دادههای گردآوریشده ابتدا وارد نرمافازار صافحه
گسترده  Excelگردید و پس از انجام محاسبات الزم با انتقال آنها به نرمافزارهای  SPSSو  Eviewsزمینه بارای
تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق فراهم گردید .برای آزمون فرضیه اول تحقیاق از مادل رگرسایون
چند متغیره استفادهشده است .در این مدل ،ابتدا بهمنظور تعیین روش تخمین مناسب از باین روش تلفیقای یاا
پانل از آزمون Fلیمر و در صورت مناسب بودن روش پانل به منظور انتخاب از بین روش اثرات تصادفی یاا اثارات
ثابت از آزمون هاسمن استفاده گردید .همچنین به منظور آزمون نرمال بودن ،ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی
بین اجزای خطاء به ترتیب از آزمون جارک-برا ،وایت و آماره دوربین واتسون استفادهشده است .در صورت وجود
مشکل ناهمسانی واریانس بین اجزای خطاء ،برای رفع آن از روش  EGLSاستفاده میشاود .بارای آزماون ساایر
فرضیهها به دلیل اینکه متغیر وابسته بهصورت دووجهی(1و )5است از مدلهای لوجیت اساتفادهشاده اسات .در
رگرسیون لوجیت بجای حداقل کردن مجذور خطاها که در رگرسیون خطی انجام میگردد ،احتمالی را کاه یاک
رویداد رخ میدهد را حداکثر میکند .ازاین رو ،معیارهای بکار رفته برای آزمون معنیداری کلی مادل و ضارایب
متفاوت از رگرسیون خطی معمولی است .بنابراین ،در مدل رگرسیون لوجیت برای بررسی معناداری کلای مادل
رگرسیون و ضرایب به ترتیب از آمارة  RLو آماره  Zو برای بررسی تغییارات متغیار وابساته باه ازای تغییار در
متغیرهای مستقل(توان تبیین مدل) از ضریب تعیین مک فادن استفاده میشود .جامعه آمااری پاژوهش شاامل
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شرکتهای تولیدی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای5931تا  5931است .تنها شرکتهایی
جزو نمونه آماری در نظر گرفته می شود که شرایط زیر را داشته باشند )5(:سال مالی آنهاا باه پایاان اسافندماه
ختم شود؛ ( )2شرکتهای فعال در صنعت بیمه ،مالی ،سرمایهگذاری و بانک نباشند؛ ( )9شرکتهاایی کاه طای
دوره ی پژوهش ،فعالیات مساتمر داشاته و دچاار وقفاه معاامالتی بیشاتر از  1مااه نشاده باشاد؛ ( )1اطالعاات
شرکتهاایی کاه باه منظاور محاسابه متغیرهاا ی پاژوهش در دساترس باشاند .باا اعماال شاروط فاوق تعاداد
521شرکت( 011مشاهده سال -شرکت) انتخاب گردید.
 -5مدلهای پژوهش و سنجش متغيرها
 -1-5متغيرهای وابسته
- 5کیفیت سود( :)VTCARانحراف استاندارد باقیماندهها شاخص معکوسی از کیفیت است؛ بدین معنی که
هرچقدر این نسبت بیشتر باشد ،کیفیت سود پائین تر خواهد بود) .مدل مربوط به محاسبه این شاخص به شرح
زیر است:
TCA it = d1+ d5CFO it-1 + d2 CFO it + d9 CFO it+1 + d1 ΔREV it+ d1 PPE it+ eit

در این مدل TCA :بیانگر کل اقالم تعهدی است که به شرح زیر محاسبه میگردد:
)TCA = (ΔCA it – ΔCL it – ΔCASH it + ΔSTDEBT it

 ،ΔSTDEBTit ،ΔCASHit ،ΔCLit ،ΔCAitبه ترتیب بیانگر تغییر در داراییهای جاری ،بدهیهای جاری ،وجوه
نقد و بدهیهای کوتاهمدت در سال  tنسبت به سال  t-1است.
 :CFOitنشاندهنده جریانهای نقدی عملیاتی شرکت است.
 :ΔREVتغییرات درآمد :PPE ،ارزش ناخالص اموال ،ماشینآالت و تجهیزات است .کلیه متغیرهای مدل ( )2از
طریق تقسیمبر متوسط داراییها استانداردسازی میگردد.
 - 2تأمین مالی از طریق سهام( :)EquiDمتغیری مجازی است که اگر شرکت در دوره موردنظر از طریق سهام
تأمین مالی کنند برابر با  5در غیر این صورت برابر با  1است.
 - 9تأمین مالی از طریق بدهی( :)DebtDمتغیری مجازی است که اگر شرکت در دوره موردنظر از طریق بدهی
تأمین مالی کنند برابر با  5در غیر این صورت برابر با  1است.
 -2-5متغيرهای مستقل
-5کسری اهرم مالی( :)LevDeDمتغیری مجازی است که اگر در یک دوره نسبت اهرم مالی واقعای پاایینتار از
نسبت اهرم مالی هدف باشد ،شرکت دارای کسری اهرم مالی در نظر گرفته مایشاود و برابار باا  5در غیار ایان
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صورت شرکت دارای مازاد اهرم مالی است و برابر با صفر خواهد بود(لین و لی .)2151 ،بهمنظاور بارآورد نسابت
اهرم مالی هدف هر مشاهده(سال-شرکت) ،متغیر اهرم بازار بر عوامل تعیینکننده ساختار سرمایه رگرسیون می-
گردد .ارزش برآورد شده این رگرسیون بهعنوان نسبت اهرم مالی هدف هر مشاهده( سال-شرکت) ،تعریاف مای-
شود.
MLeverit-1+ eit 1TaAssetit+ a1EBITit-1+ a1TAssit-1+ a1Sell it-1+ a9Storit-1+ a2MBit-1+ a5+ a1MLeverit = a

که در آن:
 :MLeveritنسبت اهرم بازار که برابر با نسبت ارزش دفتری بدهی بر مجموع ارزش دفتری
بدهی و ارزش بازار سهام؛  :MBنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری؛  :Sellنسبت هزینه فروش به فروش خالص؛
 :TAssنسبت دارایی ثابت بهکل دارایی؛  :EBITسود قبل از بهره و مالیات؛  :TaAssetلگاریتم طبیعی کل دارایی.
 :Storبازده سهام که از رابطه زیر محاسبه میشود:
)

(

 :Pt-1قیمت سهام در دوره ابتدای دوره :Pt ،قیمت سهام در پایان دوره :D ،سود تقسیمی :α ،درصد افزایش
سرمایه از محل آورده نقدی : β ،درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوختهها :C ،قیمت پذیرهنویسی
که عموماً  5111ریال است.
 - 2مدیریت سود واقعی( RM1و  :)RM2برای سنجش آن از رویکرد پیشنهادی دیچو و همکاران( )5332و کوهن
و زاروین( )2151استفاده می گردد .در این رویکرد ابتدا با استفاده از مدلهای( )55( ،)51و( )52زیر به ترتیب
هزینه اختیاری غیرعادی( ،)ADISXهزینه تولید غیرعادی( )APPODو جریان نقدی عملیاتی غیرعادی()ACFO
برای هر مشاهده(سال -شرکت) برآورد میگردد:
هزینههای اختیاری غیرعادی ( )ADISXبرابر با باقیمانده حاصل از برآورد مدل زیر:

 :DISXitهزینه اختیاری(مجموع هزینههای تبلیغات و هزینههای اداری و فروش)؛  :rضرایب مدل؛  :Kitباقیمانده
مدل که همان هزینه اختیاری غیرعادی است.
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هزینههای تولید غیرعادی( )APPODبرابر با باقیمانده حاصل از برآورد مدل زیر:

در اینجا :COSGit :بهای تمامشده کاالهای فروش رفته؛  :∆DISXitتغییرات موجودی کاال؛  :PRODitهزینههای
تولید(هزینههای تولید برابر است با بهای تمامشده کاالی فروش رفته ( +موجودی کاالی پایان دوره – موجودی
کاالی اول دوره)؛  :Kitباقیمانده مدل(هزینه تولید غیرعادی).
جریان نقدی عملیاتی غیرعادی( )ACFOبرابر با باقیمانده حاصل از برآورد مدل زیر:

در این مدل :CFOit :جریان نقدی حاصل از عملیات :Assetsit ،کل داراییها؛  :SALESitفروش؛ :∆SALESit
تغییرات فروش؛  :Kitباقی مانده مدل(جریان نقد عملیاتی غیرعادی).
پس از محاسبه موارد فوق ،شاخص اول یعنی مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی ( )RM1و شاخص دوم ،یعنی
مدیریت سود واقعی( )RM2به شرح زیر محاسبه میگردد:
RM1=ADISX× (-1) + APPOD
)RM2= (ADISX + ACFO) × (-1

 -3-5متغيرهای کنترلی
در این تحقیق با استناد به تحقیق لین و لی( )2151موارد زیر بهعنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته میشوند:
- 5ریسک عدم پرداخت بدهی( :)DRiskبرای اندازهگیری آن از مدل  Zآلتمن( )5312به شرح زیر استفاده می -
شود.
Z= 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X6 + 0.99X5

در این مدل :X1 ،سرمایه در گردش بهکل داراییها :X2 ،سود انباشته بهکل داراییها :X3 ،سود قبل از کسر بهره
و مالیات بهکل داراییها :X4 ،ارزش بازار مجموع حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری مجموع بدهیها و  :X5کل
فروش بهکل داراییها .در این مدل ،هرچقدر شرکت دارای مقدار  zکمتری باشد ،ریسک ورشکستگی آن بیشتر
است .بهطوریکه شرکتهای با امتیاز  zباالتر از  2/3وارد طبقه شرکتهای سالم شده و با امتیاز  zکمتر از 5/29
بهعنوان شرکتهای ورشکسته طبقهبندی میشوند(قدیری مقدم و همکاران.)5922 ،
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 - 2ریسک سیستماتیک( :)Betaبیانگر ضریب بتای هر سهم است که از رابطه زیر برای اندازهگیری آن استفاده
میشود .ضریب بتا برای یک سهم بخصوص بدینصورت تعیین میشود که درجه ریسک سیستماتیک آن سهم را
با ریسک سیستماتیک متعلق به شاخص قیمت بورس سهام مقایسه میکنند:
)

(

 :Riبازده سهام شرکت :Rm ،بازده سهام شاخص قیمت بازار δ2Rm ،واریانس بازده شاخص قیمت بازار .نحوه
سنجش سایر متغیرها نیز در بخشهای قبل ارائه گردیده است.
- 9اندازه شرکت( :)Sizeبرابر با لگاریتم طبیعی جمع داراییهای پایان دوره
 - 1فرصتهای رشد( ) M/Bبرابر با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
- 1بازده سهام( :)Storدر بخش محاسبه متغیرهای مستقل ارائه شد.
 -4-5متغيرهای تعدیلکننده
با توجه به اینکه در فرضیه دوم و سوم و همچنین چهارم و پنجم ،رابطه بین تأمین مالی(بدهی یا سهام) و
کیفیت سود ،در شرکت های دارای کسری و یا مازاد اهرم مالی بررسی میشود ،بنابراین در این فرضیهها متغیر
کسری(مازاد) اهرم مالی دارای نقش تعدیلکننده است .در بخشهای قبل نحوه اندازهگیری این متغیر ارائهشده
است و لذا در اینجا تکرار نمیگردد.
 -6مدلهای آزمون فرضيههای تحقيق
بهمنظور آزمون فرضیه اول تحقیق ،به پیروی از تحقیق لین و لی( )2151از مدل ( )5استفاده میگردد .در این
مدل ،برای سنجش کیفیت سود( )VTCARاز شاخص انحراف استاندارد باقیماندها استفاده میگردد .ازآنجاکه
انحراف استاندارد باقیمانده ها معیار معکوسی از کیفیت سود است ،فرضیه اول؛ در صورتی تائید میگردد که
ضریب مربوط به متغیر کسری اهرم مالی در مدل رگرسیون()a1در سطح اطمینان  31درصد مثبت و معنادار
باشد.
مدل()1
VTCARit = a1+ a5LevDe it + a2LevDe it-1 + a9Size it + a1MBit + eit

در این مدل:
 :VTCARبیانگر کیفیت سود است
 :LevDeبیانگر کسری اهرم مالی است
 :MBنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری؛
 :Sizeلگاریتم طبیعی کل دارایی.
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 -1-6آزمون فرضيه دوم و سوم
برای آزمون فرضیه دوم و سوم تحقیق از مدل( )2استفاده میگردد .با عنایت به اینکه در این مدل ،متغیر
وابسته (یعنی تأمین مالی از طریق فروش سهام) ،یک متغیر مجازی(  1و  )5است ،این مدل از نوع از مدل
رگرسیونی لوجیت خواهد بود .برای آزمون فرضیه دوم ،مدل( )1با استفاده از نمونه شرکتهای دارای مازاد اهرم
مالی؛ و برای آزمون فرضیه سوم ،با استفاده از نمونه شرکتهای دارای کسری اهرم مالی برازش میگردد .فرضیه
دوم و سوم ،در صورتی تائید میگردند که ضریب مربوط به متغیر کیفیت سود( ،)a1منفی و معنادار(فرضیه دوم)
و مثبت و معنادار(فرضیه سوم) باشد.
مدل()2
EquiDit=a1+ a5VTCARit+ a2VTCARit-1 + a9MBit+ a1DRiskit-1+ a1Betait+ a1Storit+ a0Sizeit-1+ eit

 :EquiDتأمین مالی از طریق سهام؛
 :DRiskریسک عدم پرداخت بدهی است.
 :Betaریسک سیستماتیک است
 :Storبازده سهام.
 -3-6آزمون فرضيه چهارم و پنجم
برای آزمون فرضیه چهارم و پنجم به ترتیب از مدلهای( )9و( )1استفاده میگردد .با عنایت به اینکه در این
تحقیق برای سنجش مدیریت سود واقعی از دو شاخص RM1و  RM2استفادهشده است ،لذا به هنگام برآورد
مدلهای( )9و( ،)1بجای متغیر مدیریت سود واقعی ( )RMیکبار از شاخص اول( )RM1و یکبار هم از شاخص
دوم( )RM2استفاده میگردد .همچنین ،با توجه به اینکه در فرضیه چهارم ،متغیر وابسته()EqiD؛ "تأمین مالی از
طریق صدور سهام" و در فرضیه پنجم ،متغیر وابسته()DebtD؛ "تأمین مالی از طریق بدهی" است که هر دو
بهصورت 1و 5تعریف می گردند ،برای آزمون این دو فرضیه از مدل رگرسیون لوجیت استفادهشده است.
مدل ()3
EqiDit = a1+ a5LevDeDit-1+ a2VTCARit-1 + a9LevDeDit-1* VTCARit-1 +a4RMit-1+ a1LevDeDit-1* RMit+a6DRiskit+ a0Storit+ eit

1

مدل ()4
*DebtDit = a1+ a5LevDeDit-1+ a2VTCARit-1 + a9LevDeDit-1* VTCARit-1 +a4RMit-1+ a1LevDeDit-1
RMit-1 +a6DRiskit+ a0Storit+ eit

که در آن:
 :LevDeDمتغیر مجازی مربوط به شرکتهای دارای مازاد (کسری) اهرم مالی است.
 :RMبیانگر مدیریت سود واقعی است.
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 -7یافتههای پژوهش
 -1-7آمار توصيفی
آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق برای 011مشاهده(سال-شرکت) در جدول( )2ارائهشده
است.
جدول  :2آمار توصيفی متغيرهای پژوهش
متغير

نماد

حداکثر

حداقل

ميانگين

ميانه

1/2112 1/10110 1/1291

1/1159

کشيدگی چولگی

انحراف
معيار

معیار کیفیت سود

VTCAR

1/9531

1/11131 1/2211

مدیریت سود واقعی شاخص اول

RM1

1/1301 -1/13002 1/11311 1/19253 1/1129

1/51113 5/5191

مدیریت سود واقعی شاخص دوم

RM2

1/51211 -5/5112 5/1001 -1/10135 1/93133 1/12190 1/1512
1/1119 1/1511 -5/1115 1/1111 5/1111
1/10221 1/1120 1/0101 1/13121 2/9510

کسری اهرم مالی
اندازه شرکت

LevDeD
SIZE

1/1311
1/2102

1/1111
1/5290

فرصت رشد

MB

9/1023

-5/123 1/12112 90/9502 2/1159

2/5121

9/32122 9/9591

2/1912

ریسک عدم پرداخت بدهی

DRisk

1/1211

2/2911 -1/1212 11/3255 9/9191

ریسک سیستماتیک

Beta

1/0301

1/29019 1/3101 -5/1215 -2/0501 1/12191 1/1311

بازده سهام

Stor

1/1115

1/5130

1/39311 9/1919

2/2503 -1/1119 2/5191

1/1901

تأمین مالی از طریق سهام

EquiD

1/2109

1/1111

5/1111

5/5521 -1/0111 1/1111

تأمین مالی از طریق بدهی

DebtD

1/2321

5/1111

5/1111

1/9153 -5/1101 -1/1221 1/1111

با عنایت به دادههای این جدول ،مقدار میانگین متغیر تأمین مالی از طریق سهام ،تقریباً برابر با  2150است
که نشان میدهد حدود  % 21از مشاهدات( 539سال  -شرکت) دارای تأمین مالی از طریق سهام بودهاند .از
سوی دیگر ،مقدار میانگین متغیر تأمین مالی از طریق بدهی ( )1/2321نشان میدهد که حدود  23درصد از
مشاهدات( 101سال-شرکت) دارای تأمین مالی از طریق بدهی بوده اند .با توجه به اینکه متغیر تأمین مالی از
طریق سهام( )EquiDو بدهی( )DebtDبهصورت (1و )5تعریفشدهاند و مجموع این دو عدد از عدد  5بیشتر
است؛ لذا میتوان گفت بسیاری از شرکتهای نمونه در برخی از دورهها دارای هر دو نوع تأمین مالی بودهاند .در
ارتباط با مقدار میانگین متغیر کسری اهرم مالی ،که تقریباً برابر با  %11است ،نشان میدهد که تعداد  902مورد
از مشاهدات(سال-شرکت) دارای کسری اهرم مالی و در حدود 902مورد از مشاهدات(سال-شرکت) نیز دارای
مازاد اهرم مالی میباشند .در خصوص متغیر معیار کیفیت سود( ،)VTCARاختالف بین مقدار حداقل و حداکثر
این متغیر به ترتیب برابر با  1/1159و  1/2112حاکی از آن است که بین شرکتهای نمونه تحقیق ازنظر انحراف
معیار باقیمانده ها تفاوت قابلتوجهی وجود دارد.
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 -2-7آزمون فرضيات پژوهش
فرضيه اول
برای آزمون فرضیه اول تحقیق از رگرسیون چند متغیر با استفاده از دادههای ترکیبی استفادهشده است.
بنابراین ،ابتدا با استفاده از آزمون  Fلیمر بهمنظور تشخیص اینکه دادهها از نوع پانل است یا تلفیقی استفاده می -
شود .در صورت انتخاب داده های پانل ،در مرحله بعد در مورد انتخاب یکی از دو روش اثرات ثابت یا تصادفی از
آزمون هاسمن استفاده میشود .در آزمون  Fلیمر ،فرضیه H0یکسان بودن عرض از مبدأها(دادههای تلفیقی) در
مقابل فرضیه مخالف  ،H1ناهمسانی عرض از مبدأها(روش دادههای پانل) قرار میگیرد .با توجاه به نتایج
ارائهشده در جدول( ،)9مقدار احتمال آماره  Fلیمر  151111میباشد که حاکی از مناسب بودن استفاده از روش
دادههای پانل است .همچنین ،مقدار احتمال آماره آزماون هاسمن برابر با  151111است که از سطح خطای
 1/11کمتر است ،درنتیجه مناسب بودن استفاده از روش اثرات ثابت پذیرفته میشود.
جدول( :)3نتایج آزمونهای  Fليمر و هاسمن
نوع آزمون

مقدار

مقدار احتمال آماره

نتيجهگيری

 Fلیمر
آزمون هاسمن

1/5551
53/0152

1/1111
1/1111

روش دادههای پانل
روش اثرات ثابت

در ادامه نتایج برازش مدل رگرسایون با استفاده از روش دادههای پانل اثرات ثابت بهمنظور آزمون فرضیه اول در
جدول( )1ارائهشده است.
جدول  :4نتایج آزمون فرضيه اول
متغير وابسته :کيفيت سود
متغير

ضریب

انحراف معيار

آماره t

سطح معناداری

C

-1/2521

1/1925

-1/1111

1/1111

1/1123
-1/1925
1/1132
1/1155
آماره دوربین -واتسون

1/1552
1/1101
1/1115
1/1111

1/2121
-1/1251
3/1312
2/1121
1/1130

1/2112
1/1111
1/1111
1/1513
ضریب تعیین)(R2

آماره  Fفیشر
معناداری آماره  Fفیشر

1/1125
جارک-برا= 1/5293

LevDeDit
LevDeDit-1
Size
MB

5/1111
1/5551
1/1111
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R2تعدیلشده
وایت= 1/111

کیفیت سود ،کسري(مازاد) اهرم مالي و سیاستهاي تأمین مالي در  / ...نقي فاضلي و ابوذر جعفري تجن گوکه

مطابق یافتههای حاصل از آزمون فرضیه اول در جدول ،1مقدار احتمال آماره آزمون وایت کمتر از 1/11
است ؛ بنابراین در مدل مربوطه مشکل ناهمسانی واریانس بین اجزای خطاء وجود دارد که برای رفع آن از روش
 EGLSاستفادهشده است .احتمال آماره Fلیمر کمتر از  1/11است؛ بنابراین روش پانل مناسب است و احتمال
آماره هاسمن نیز کمتر  1/11است .بنابراین ،تخمین مدل با استفاده از روش اثرات ثابت انجام میشود .احتمال
آماره جارک-برا بیشتر از  1/11حاکی از تائید نرمال بودن اجزای خطاست .همچنین احتمال آماره Fکمتر از
 1/11است که حاکی از معنادار بودن کلی مدل رگرسیون است .در خصوص آزمون فرضیه اول ،مقدار احتمال
آماره  tمتغیر کسری اهرم مالی در دوره جاری برابر با  152112است که بیشتر از سطح خطای  1/11است.
بنابراین ضریب این متغیر معنادار نیست و درنتیجه فرضیه اول تحقیق در سطح اطمینان  31درصد تائید نمی -
گردد .همچنین ،در سطح خطای  1/11بین متغیرهای کنترلی کسری اهرم مالی در دوره قبل ،اندازه شرکت و
فرصت رشد شرکت با متغیر کیفیت سود ارتباط معناداری وجود دارد.
آزمون فرضيه دوم و سوم
نتایج آزمون فرضیه دوم و سوم در جدول( )1ارائهشده است.
جدول  :5نتایج آزمون فرضيه دوم و سوم
متغير وابسته :تأمين مالی از طریق سهام،
فرضيه دوم-شرکتهای دارای مازاد اهرم
متغير

آماره Z

ضریب

احتمال آماره

روش تخمين :رگرسيون لوجيت
فرضيه سوم-شرکتهای دارای کسری اهرم
آماره Z

ضریب

احتمال آماره

C

5/132

2/215

1/1290

1/515

1/112

1/1111

VTCARit

1/1159

1/199

1/3023

1/121

1/151

1/3221

VTCARit-1

1/051

1/159

1/1109

-2/505

-5/252

1/2211

MB

-1/121

-2/111

1/1511

-1/991

-1/392

1/1111

DRisk

-1/155

-1/055

1/1010

-1/131

-0/129

1/1111

Beta

-1/109
-1/921

-1/211
-9/011

1/9215
1/1112

-1/921
-1/139

-9/119
-1/103

1/1111
1/1111

Size

- 1/251

-2/252

1/1211

-1/221

-2/520

1/1991

LR

501/121

Stor

آماره

LR

احتمال آماره

LR

ضریب تعیین مک فادن

23/019

آماره

1/1115

احتمال آماره

1/1151

LR

ضریب تعیین مک فادن
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با توجه به نتایج جدول  ،1در خصوص فرضیه دوم تحقیق ،مقدار احتمال آماره  LRبرابر با  15111است؛ بنابراین،
معناداری کلی مدل رگرسیون تائید میگردد .مقدار احتمال آماره Zمتغیر  ،VTCARitبرابر با  153023است که
بیشتر از سطح خطای  1/11است ،بنابراین ضریب این متغیر معنادار نیست و درنتیجه فرضیه دوم تحقیق رد
میگردد .در ارتباط با فرضیه سوم ،مقدار احتمال آماره  LRبرابر با  15111است که به مفهوم تائید معناداری کلی
مدل رگرسیون است .مقدار احتمال آماره Zمتغیر  VTCARitبرابر با  1/3221است که در سطح خطای 1/11
معنادار نیست و درنتیجه فرضیه سوم تحقیق نیز رد میگردد.
آزمون فرضيه چهارم و پنجم
نتایج آزمون فرضیه چهارم و پنجم در جدول( )1ارائهشده است .نتایج ارائهشده در دو ستون اول که تأمین مالی
از طریق سهام( )EquiDمتغیر وابسته مربوط به فرضیه چهارم و نتایج دو ستون آخر جدول که تأمین مالی از
طریق بدهی( )DebtDمتغیر وابسته مربوط به فرضیه پنجم تحقیق است .همچنین مطابق مطالب ارائهشده در
بخش ارائه مدل و تعریف عملیاتی متغیرها ،برای سنجش مدیریت سود از دو شاخص  RM1و  RM2استفادهشده
است ،لذا در مدل مربوط به این دو فرضیه ،بجای متغیر مدیریت سود ( ،)RMیکبار از شاخص اول( )RM1و
یکبار هم از شاخص دوم( )RM2استفادهشده است.
مطابق نتایج ارائهشده در جدول  ،1در خصوص فرضیه چهارم مقدار احتمال آماره ضریب متغیر تعاملی
 LevDeDit-1×VTCARit-1مثبت و معنادار است .همچنین مقدار احتمال آماره ضریب متغیرهای
تعاملی LevDeDit-1×RM1it-1و  LevDeDit-1×RM2it-1در هر دو حالت مثبت و معنادار است .بنابراین ،فرضیه
چهارم تحقیق تائید میگردد .بنابراین میتوان ادعا کرد که در شرکتهای دارای مازاد اهرم مالی در مقایسه با
شرکتهای دارای کسری اهرم مالی ،مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت سود واقعی سال قبل بر
تأمین مالی از طریق سهام تأثیر مثبت و معنیداری دارد .بهعبارتدیگر ،شرکتها قبل از تأمین مالی از طریق
صدور سهام به مدیریت سود اقدام میکنند .در خصوص فرضیه پنجم ،مقدار احتمال آماره ضریب متغیر تعاملی
 VTCARit-5× LevDeDit-1در هر دو حالت بیشتر از سطح خطای  1درصد بوده و درنتیجه حاکی از عدم
معناداری ضریب مربوطه است .از سوی دیگر ،مقدار احتمال آماره متغیرهای LevDeDit-1×RM1it-1و
 LevDeDit-1×RM2it-1در هر دو حالت بیشتر از سطح خطای  %1است و درنتیجه حاکی از عدم معناداری
ضریب مربوطه است .بنابراین فرضیه پنجم تائید نمیگردد .این بدان معنی است که در شرکتهای دارای مازاد
اهرم مالی ،مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت سود واقعی سال قبل بر تأمین مالی از طریق بدهی
تأثیر معنیداری ندارد؛ به بیانی دیگر ،شرکتهای دارای مازاد اهرم مالی قبل از فعالیتهای تأمین مالی از طریق
بدهی به مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت سود واقعی اقدام نمیکنند.
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جدول  : 6نتایج آزمون فرضيه چهارم و پنجم
متغير وابسته :تأمين مالی از طریق سهام( چهارم) ،تأمين مالی از طریق بدهی(پنجم)؛ روش تخمين :رگرسيون لوجيت
فرضيه (متغير وابسته)
شاخص مدیریت سود واقعی

فرضيه چهارم ( )EquiD

فرضيه پنجم ( )DebtD

RM1

RM2

RM1

RM2

ضریب

-5/111

-5/511

5/112

5/129

احتمال

1/111

1/191

1/191

1/191

ضریب

2/200

2/221

5/202

5/592

احتمال

1/159

1/159

1/919

1/113

ضریب

1/201

1/929

-5/223

-1/322

احتمال

1/111

1/111

1/111

1/105

ضریب

1/132

--

-1/525

--

احتمال
ضریب

1/191
--

-1/519

1/191
--

--1/511

احتمال

--

1/121

--

1/112

ضریب

1/210

--

1/199

--

احتمال

1/111

--

1/021

--

ضریب

--

1/513

--

1/151

احتمال

--

1/192

--

1/23

ضریب

-1/112

-1/111

-1/121

-1/121

احتمال

1/121

1/113

1/215

1/213

ضریب

-1/512

-1/525

1/105

1/119

احتمال

1/121

1/112

1/933

1/152

1/519

1/120

1/191

1/111

LR

511/12

22/01

50/11

25/312

احتمال آماره

1/111

1/111

1/129

1/111

LevDeDit-1

VTCARit-1
LevDeDit-1
× VTCARit-1
RM1it-1

RM2it-1
LevDeDit-1
× RM1it-1
LevDeDit-1
× RM2it-1
DRisk

Stor

ضریب تعیین یا مک فادن
آماره  Fیا

 -8نتيجهگيری و بحث
در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کسری(مازاد) اهرم مالی بر رابطه بین کیفیت سود و سیاست تأمین مالی
در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهشده است .یافتههای حاصل از آزمون فرضیه اول
نشان داد که کسری اهرم مالی در دوره جاری ،بهطور معناداری باکیفیت سود رابطه ندارد .این یافته با نتایج
تحقیق لین و لی( )2151در تضاد است .آنان نشان دادند که شرکتهای دارای کسری اهرم مالی از کیفیت سود
باالتری برخوردار هستند .نتایج فرضیه دوم نشان داد که در شرکتهای دارای مازاد اهرم مالی بین کیفیت سود و
سال هشتم /شماره سيودوم /زمستان 8931
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تأمین مالی از طریق صدور سهام ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد .نتایج این فرضیه با یافتههای تحقیق
جعفری و همکاران( )5935مطابقت دارد ولی با مبانی نظری پشتوانه فرضیه مذکور سازگار نیست؛ چراکه این
انتظار وجود دارد در شرکتهای دارای اهرم مالی باال ،شرکتها بهعنوان راهی برای نگهداری انعطافپذیری مالی
آینده خود و جلوگیری از افزایش احتمال ورشکستگی ،تمایل بیشتری به تأمین مالی از طریق فروش سهام
داشته باشند .عدم تمایل شرکت های دارای مازاد اهرم مالی در بورس تهران به تأمین مالی از طریق سهام را می -
توان ناشی از دسترسی آسان شرکتها به سایر منابع مالی نظیر تسهیالت مالی بانکها و فرایند زمانی کمتر آن
تلقی کرد .از سوی دیگر ،نتایج فرضیه سوم نشان داد در شرکتهای دارای کسری اهرم مالی بین کیفیت سود
ضعیف و تأمین مالی از طریق صدور سهام ارتباط معناداری وجود ندارد .نتایج این فرضیه با یافتههای تحقیق
لینو لی( )2151ناسازگار است .آنان دریافتند که در شرکتهای دارای کسری اهرم مالی که از کیفیت سود
پائین تری برخوردارند ،به تأمین مالی از طریق صدور سهام اقدام میکنند .یافتههای فرضیه چهارم نشان داد که
در شرکتهای دارای مازاد اهرم مالی ،بین مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت سود واقعی سال قبل و
تأمین مالی از طریق سهام رابطه مثبتی وجود دارد .بدین معنی که در این شرکتها قبل از اقدام به تأمین مالی
از طریق سهام به هر دو نوع مدیریت سود اقدام خواهند کرد .این یافتهها با نتایج تحقیق کوراجزیک و
لوی( ،)2119جلینک( )2110مطابقت دارد و با نتایج تحقیق لین و لی( )2151در تضاد است .همچنین ،یافته-
های فرضیه پنجم تحقیق نشان داد که شرکتهایی که دارای مازاد اهرم مالی هستند در مقایسه با شرکتهایی
که دارای کسری اهرم مالی هستند ،قبل از اینکه به تأمین مالی از طریق بدهی روی آوردند سود خود را نه از
طریق فعالیتهای واقعی و نه از طریق اقالم تعهدی مدیریت نخواهند کرد .از یک دیدگاه میتوان این نتیجه را با
یافتههای تحقیق زامری و همکاران( )2159و ایزدی نیا و همکاران( )5932سازگار دانست .چراکه آنان دریافتند
که بین اهرم مالی و معیارهای مدیریت سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد .یعنی شرکتهایی که دارای
اهرم مالی بیشتری هستند کمتر به مدیریت سود اقدام خواهند کرد .از سوی دیگر ،این یافته با نتایج تحقیق
زاگرز( )2112و رضایی و صابر فرد( )5931در تضاد است .آنان با بررسی تأثیر افزایش اهرم مالی بر مدیریت سود
واقعی نشان دادند که در شرکتهایی با اهرم مالی فزاینده ،تمایل بیشتری برای مدیریت سود واقعی وجود دارد.
درمجموع ،عدم مدیریت سود با استفاده از فعالیتهای واقعی و یا اقالم تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران قبل
از اقدام به تأمین مالی از طریق بدهی را میتوان ناشی از این واقعیت دانست که در بورس اوراق بهادار تهران،
مالکیت عمده بسیاری از شرکتها در اختیار دولت بوده یا در تملک سرمایهگذاران نهادی نظیر خودِ بانکها و
سایر نهادهای ذینفوذ قرار دارند؛ و از سوی دیگر ،در چنین محیطی اخذ وام بانکی اساساً مبتنی بر وجود روابط
است؛ لذا مدیران چنین شارکتهایی ،الزامی نمیبینند که جهت تأثیرگذاری بر تصمیمات بانکها دورنمای آتی
شرکت را از طریق مدیریت سود مثبت جلوه دهند .با توجه به یافتههای حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق
مبنی بر اینکه که در شرکت های دارای مازاد اهرم مالی ،قبل از تأمین مالی از طریق سهام به مدیریت سود
مبتنی بر اق الم تعهدی و مدیریت سود واقعی اقدام خواهند کرد ،به سرمایهگذاران توصیه میشود جهت
تصمیمگیری در خصوص سرمایهگذاری در شرکتها ،به وضعیت شرکتها ازنظر وجود مازاد یا کسری اهرم مالی
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توجه داشته باشند و اگر شرکت موردنظر دارای مازاد اهرم مالی است ،به دلیل احتمال مدیریت سود ،اطالعات
مالی شرکت به ویژه اطالعات سود را با حساسیت بیشتری مورد تحلیل قرار دهند .به مدیران شرکتها توصیه
میشود به هنگام تصمیمگیری در مورد تأمین مالی عالوه بر سایر فاکتورها به سطح اهرم مالی فعلی شرکت
توجه داشته باشند
فهرست منابع










امیری ،هادی ،محمدی خورزوقی ،هاجر .) 5935( .تحلیل ارتباط بین تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت
سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،فصلنامه حسابداری مالی ،سال چهارم ،شماره ،51
صص.15-25 .
ایزدی نیا ،ناصر ،ربیعی ،حامد ،حمیدیان ،نرگس .)5932( .بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود
واقعی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،فصلنامه پیشرفتهای حسابداری ،شماره ،5
.99-11
جعفری ،مجتبی ،فخاری ،حسین ،رمضان احمدی ،محمد .)5935( .بررسی رابطه بین تأمین مالی از طریق
بدهی و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،اولین همایش ملی بررسی
راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت ،حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها ،دانشگاه آزاد واحد گچساران.
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