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چكیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت هموارسازی سود بر هزینه بدهی با تأکید بر درماندگی
مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .در راستای هدف تحقیق نمونهای
متشکل از  122شرکت از شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی
 1833تا  1815انتخاب گردید .بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش ،مدل ارائهشده بهصورت پانل
دیتا و با استفاده از مدل گشتاور تعمیمیافته ( )GLSبرآورد شده است .یافتههای تحقیق نشان
میدهد که رابطه مستقیم و معنادار بین هموارسازی سود و هزینه بدهی شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد .بهطوری که با افرایش هموارسازی سود هزینه بدهی
شرکتها نیز افزایش مییابد .همچنین درماندگی مالی شرکت ها نیز شدت رابطه بین هموارسازی
سود و هزینه بدهی را افزایش می دهد و درماندگی مالی تأثیر منفی و معناداری بر هزینه بدهی
شرکتها دارد .همچنین نتایج برازش الگوی تابلویی نشاندهندهی رابطه معکوس بین بازده حقوق
صاحبان سهام با هزینه بدهی شرکتها دارد.
واژههاي كلیدي :هموارسازی سود ،هزینه بدهی ،درماندگی مالی  ،مدل .GLS
طبقه بندي E32, G00, G15, N20: JEL
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 -1مقدمه
مدیریت سود برای شرکتها بسیار مهم است ،زیرا بسیاری از استتفادهکننتدگان از صتورتهتای
مالی سود را به عنوان معیاری مختصر و مفیدی از عملکرد شرکتها به کار متیبرنتد .تحلیتل گتران
اوراق بهادار ،مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران به سود گزارششده توسط شترکتهتا بستیار توجته
می کنند .ازاینرو ،در ادبیات حسابداری عدم دستکاری سود (فقدان متدیریت ستود) از جنبتههتای
کیفیت باالی سود محسوب میشود .افزون بر این ،نتایج تحقیقات ختارجی اناتامشتده بیتانگر ایتن
واقعیت است که ،هموارسازی سود شرکت هتای ورشکستته ،بته دلیتل متدیریت ستود ،پتایینتتر از
شرکتهای سالم است (احمد پور و همکاران.)1818 ،
سود مهمترین محصول سامانه حسابداری است که هدف اصلی آن فراهم آوردن اطالعتات الزم
برای ارزیابی عملکرد و توانایی پیشبینی جریان نقدی آتی است .سود در سیستتم تعهتدی و تحتت
تأ ثیر رویه حسابداری که مدیریت انتخاب نماید ،محاسبه میگردد .اگر سود کیفیتت الزم را نداشتته
باشد ،نمیتواند در تصمیمگیری سرمایهگذاران مفید واقع شود .بنابراین کیفیتت ستود از معیارهتای
بااهمیت در تصمیم گیرها محسوب گردد .سرمایهگذاران برای تصتمیمات سترمایهگتذاری ختود بتر
اطالعات مالی مندرج در صورتهای مالی واحدهای اقتصادی خصوصاً سود گزارششتده اتکتا متی-
کنند .اصوالً سرمایه گذاران معتقدند که سود یکنواخت در مقایسه بتا ستود دارای نوستان ،پرداختت
سود تقسیمی باالتری را تضمین میکند .همچنین نوسانهای سود بهعنوان معیار مهم ریسک کلتی
شرکت قلمداد می گردد و واحدهای تااری با سود هموارتر دارای ریسک کمتتری هستتند .بنتابراین
واحدهای تااری که دارای سود هموارتری هستند ،بتیشتتر موردعالقته سترمایهگتذاران هستتند و
سرمایهگذاری مناسبتری محسوب میشوند (چنی) 2001 1
در نگاهی دیگر ،ادامه حیات شرکتها بستگی به منابع مالی موجود و قابل تتأمین دارد .یکتی از
مهمترین منابع مالی ،تأمین مالی از طریق بدهی است .اعطاکنندگان وام ،یکی از بزرگتترین منتابع
تأمینکننده نیاز مالی شرکتها هستند .وامدهندگان غالباً با بانکها و مؤسسات اعتباری متیباشتند
که پولی را برای دوره بلندمدت به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداختنموده و انتظارات دریافت سود
و اصل وام رادارند .غالباً مدیران شرکتها ،تأمین مالی از طریق بدهی را به دلیل صرفهجویی مالیاتی
و نرخ پایین تر بازده آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران ،ترجیح متیدهنتد .بتا توجته بته
این که هزینه بهره بانکی از دیدگاه مالیاتی جزء هزینههای قابلقبول استت ،لتذا بترای شترکتهتای
ایرانی سهولت در اخذ وام باتحمل حداقل هزینهی ممکن از درجته اهمیتت بتاالیی برختوردار استت
(پور حیدری و همتی.)1838 ،
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درماندگی مالی (آشفتگی مالی) مرحله خطرنتاکی استت کته وقتتی یتک شترکت بته آن دچتار
میشود بیشک چالشبرانگیز و موجب فراهمسازی ورشکستگی شرکت میگردد .ایتن حالتت بترای
مدت زمان طوالنی برای شرکت مشکالت زیادی بته همتراه دارد کته هرگتز خوشتایند ستهامداران و
مدیران نیست درواقع میتوان آشفتگی مالی را ترکیبی از شدت یافتن عوامتل پتر ریستک درونتی و
بیرونی یک شرکت دانست که موجتب نابستامانی وضتعیت متالی شترکت متیشتود (یحیتی زاده و
همکاران.)1831 ،
مسئله اصلی مدیران ارشد مالی این است که کدام منبع مالی انتختاب گتردد کته بتهتوستط آن
ارزش شرکت حداکثر گتردد .تخصت هتای مختلفتی بته موضتون انتختاب سترمایه در ایتن زمینته
پرداختهاند .یکی از آنها مهندسی مالی است که با ابزارهای مختلف و بهطور گستترده مورداستتفاده
قرارگرفته است .هر یک از تخص ها دارای مزایا و معایب خاص خود است کته ایتن موضتون باعت
پیچیده شدن تصمیم انتخاب سرمایه شده است و ازجمله میتتوان بته هزینته بتدهی بترای جتذب
سرمایه شرکت از سوی مدیران اشاره کرد (پناهیان و ماتهدی.)1831 ،
از نگاهی دیگر ،یکی از مهمترین اطالعاتی که میتواند در تصتمیمگیتری اقتصتادی و تخصتی
بهینه منابع به تصمیم گیرندگان اقتصادی کمک کند ،شناسایی متغیرهای پیشبینی ورشکستتگی و
آشفتگی (درماندگی) مالی در شرکتهاست .ازاین رو همواره یافتن شاخ های هشتداردهنده وقتون
درماندگی مالی یکی از پرطرفدارترین حوزهها در پژوهشهای مالی بوده است .آشتفتگی متالی کته
گاهی از آن به درماندگی مالی یاد میشود .اصطالحی است که بهطورکلی برای اشتاره بته شترایطی
استفاده میشود که شرکت در ایفای تعهدات و پرداخت بدهیهایش ناتوان باشد و یا با مشکل مواجه
شود .ممکن است آشفتگی مالی شرکتها موقتی باشد ،اما درصورتیکه وضعیت مالی شرکت بهبتود
نیابد ممکن است به ورشکستگی شرکت منار شود .آشفتگی مالی هم بترای اعتباردهنتدگان و هتم
برای سهامداران هزینهبر است زیرا زمانی که شرکت دچار آشفتگی مالی شود .بهصتورت بتالقوه ایتن
ریسک وجود دارد که تمام سرمایه سهامداران از بین برود (یحیی زاده و همکاران.)1831 ،
 -2مبانی نظري و پیشینه پژوهش
پیشینه تحقیقات داخلی
مهرانی و همکاران ( )1812در تحقیقی با عنوان رابطه بین کیفیتت ستود ،هموارستازی ستود و
ریسک سهام پرداختند .نتایج بیانگر این است که ضریب همبستتگی بتین شتاخ کیفیتت ستود و
ریسک سهام نشان از وجود رابطه منفی و معنادار بین کیفیت سود و ریسک ستهام استت .از ستوی
دیگر ضریب همبستگی بین شاخ هموارسازی سود و ریسک سهام نشان از وجود رابطته مثبتت و
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معنادار بین شاخ هموارستازی ستود و ریستک ستهام استت.همچنین ریستک شترکتهتایی کته
سودهای باکیفیت خود را هموار مینمایند ،بیش از شرکتهایی است که سودهای بیکیفیت خود را
هموار میکنند.
رحیمیان و توکلی نیا ( )1812به تحقیقی با عنوان بررسی اهرم مالی و ارتباط آن با درمانتدگی
مالی و فرصتهای رشد در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهتران پرداختنتد .نتتایج
پژوهش بیانگر عدم تأثیر درماندگی مالی بر اهرم مالی است .همچنین ،نتایج نشانگر وجود ارتباط یو
شکل وارون بین فرصتهای رشد و اهرم مالی در شرکتهتای پذیرفتتهشتده در بتورس اوراق بهتادار
تهران است.
حاجی ها و مقامی ( )1818در تحقیقی با عنوان تأثیر استراتژی متنون سازی شرکتی بتر هزینته
بدهی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .یافتههتای بتهدستتآمتده
نشان میدهد بین متنون سازی جغرافیایی و هزینته بتدهی رابطته معکتوس و معنتادار وجتود دارد.
افزون بر این ،نتایج بررسیها نشان میدهد شترکتهتایی کته رشتد بیشتتری دارنتد هزینته بتدهی
کمتری را تاربه میکنند.
صادقی و همکاران ( )1818در تحقیقی با عنوان تأثیر عوامل کالن اقتصادی و نظام راهبتری بتر
درماندگی مالی شرکتهای تولیدی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج نشان
داد که اوالً؛ از عوامل نظام راهبری شرکتها؛ باال بودن سابقه فعالیت ،نسبت اهرمی و تمرکز مالکیت
احتمال درماندگی مالی را افزایش و اندازه شرکت ،هزینته نماینتدگی و نستبت جتاری بتاال احتمتال
درماندگی مالی را کاهش میدهد از عوامل کالن اقتصادی نیز درآمد سرانه و رشد اقتصتادی بتاال در
فضای کسبوکار شرکتها ،احتمال درماندگی مالی را کاهش و تورم نیز احتمال درماندگی شرکتها
را افزایش میدهد .ثانیاً؛ نقش عوامل کالن اقتصادی در سالمت و درماندگی مالی شرکتها بهمراتب
بیشتر از نقش عوامل نظام راهبری است.
رضایی و افروز ( ) 1811در تحقیقتی بتا عنتوان رابطته هزینته بتدهی بتا حاکمیتت شترکتی در
شرکتهای دارای ارتباط سیاسی پرداختند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین هزینه بتدهی و
ارتباط سیاسی شرکتها رابطه منفی و معناداری وجود دارد .ضتمناً هزینته بتدهی در شترکتهتای
دارای ارتباط سیاسی تحت تأثیر نقش دوگانه مدیرعامل قرار نگرفت .درحتالیکته هزینته بتدهی در
شرکتهای دارای ارتباط سیاسی تحت تأثیر استقالل اعضای هیئتمدیره بهصورت منفی و معنتادار
قرار گرفت.
فدای نژاد و همکاران ( )1811در تحقیقی بتا عنتوان بررستی و تازیتهوتحلیتل رابطت ریستک
درماندگی مالی و بازده سهام پرداختند .یافتههای پژوهش نشان داد تحوالت اخیتر در بتازار ستهام،
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مستلزم بازنگری در نظری سنتی پرتفوی است .در ایتن پتژوهش اطالعتات ماهانته بته کمتک روش
چندك بندی تازیهوتحلیل شد .نتایج نشان داد در بورس اوراق بهادار تهران ،بازده سهام شرکتهای
درمانده بهوضوح کمتر از بازده شرکتهای سالم است.
ایمانی برندق و عبدی ( )1815در تحقیقی با عنوان تأثیر هموارسازی ستود بتر ضتریب واکتنش
سودهای آتی با اثر تعدیل گر محتیطهتای مختلتف اطالعتاتی پرداختنتد .در ایتن تحقیتق از نمونته
مشتمل بر  115شرکت از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بازار اوراق بهتادار تهتران طتی ستالهتای
 1832تا  1818برای نمون آماری انتخاب شدند؛ همچنتین ،بترای آزمتون فرضتیههتا از رگرستیون
چندمتغیره و دادههای ترکیبی استفادهشده است .یافتهها حاکی از آن است که هموارسازی سود بتر
ضریب واکنش سودهای آتی تأثیر منفی و معناداری دارد .از معیارهای محیط اطالعاتی نیتز کیفیتت
افشا ،تعداد و دقت سود پیشبینیشتده بتر ضتریب واکتنش ستودهای آتتی اثتر مثبتت و معنتاداری
میگذارد .از یافتههای دیگر اینکه محیط اطالعاتی قوی موجب میشود هموارستازی ستود ،ضتریب
واکنش سودهای آتی را بهطور معناداری افزایش دهد.
پیشینه تحقیقات خارجی
زاکی و همکاران )2011( 2در مطالعهای با عنوان شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر درماندگی متالی
بانکهای امارات متحده عربی پرداختند .یافتههای آنها نشان داد که اقالمی مثل سودآوری ،نسبت
حقوق صاحبان سهام بهکل داراییها ،رشد کل دارایتیهتا و نستبت زیتان اندوختته وام بته وامهتای
ناخال  ،تأثیر مثبتی در پیشبینی درماندگی مالی سال بعد دارند و همچنین راجتع بته ستودمندی
اطالعات کالن اقتصادی برای ارزیابی ریسک مؤسسات مالی تردید وجود دارد.
هاشیم و دیوی )2011( 8به بررسی رابطه بین راهبری شرکتی ،ساختار مالکیتت و هموارستازی
سود شرکتهای مالزی بین سالهای  1111تا  2005پرداختند .نتایج تحقیق آنان نشان داد که بین
مالکیت نهادی سهام و هموارسازی سود رابطهی مثبت معنیداری وجود دارد و افزایش در سهامداران
نهادی بهطور قابلتوجهی موجب افزایش هموارسازی سود میشود .همچنین ،آنان نشان دادنتد کته
بین وجود مدیران غیرموظف در هیئتمدیره و هموارسازی سود رابطهای وجود ندارد.
سایمرلی والی )2018( 1به رابطه بین فلسفه پوشش گرایی محیطی بتا نستبت بتدهی و هزینته
بدهی در بین  351شرکت سوئیسی و در بازه زمانی بین  2001تا  2011پرداختند .یافتههای آنها
حاکی از این است که در یک محیط ثابت هرچه سطح بدهی باالتر باشد عملکرد بهتراستت .درواقتع
مدیران با توجه به حداکثر کردن ثروت سهامداران و منافع خود ایتن انگیتزه را دارنتد کته عملکترد
شرکت را بهتر نشان دهند.
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پروتی و واگنهوفر )2011( 5در پژوهشی با عنوان معیارهای کیفیت سود و مازاد بازده چگتونگی
تأثیر معیارهای کیفیت سود را بر مازاد بازده سهام بررسی کردند .نتتایج آنهتا نشتان داد کته همته
معیارها بهجز معیارهای هموارسازی با قدر مطلق مازاد بازده رابطه معکوس دارند.
هدلی )2011( 1به بررسی رابطهی بین سطوح محافظهکتاری حستابداری و هزینتههتای بتدهی
شرکت در بین  350شرکت سوئدی و در بازه زمانی بین  2002تا  2010پرداخت .نتایج تحقیتق او
نشان میدهد که سطح محافظهکاری اتخاذشده در یک شرکت روی هزینهی بدهی اثر متیگتذارد و
این تأثیر در طول زمان پایدار نیست.
چنگ و همکارانش )2011( 1در تحقیقی با عنوان بررستی تتأثیر هموارستازی ستود بتر ضتریب
واکنش سود فعلی و ستودهای آتتی در بتین  150شترکت و در بتازه زمتانی بتین  2008تتا 2011
پرداختند؛ همانگونه که به وسیله محیطهای مختلف اطالعاتی تحت تأثیر قرار میگیرد .نتایج ایتن
پژوهش نشان میدهد در شرکتهایی با محیط اطالعتاتی ضتعیف هموارستازی ستود فقتط موجتب
افزایش ضریب واکنش سود جاری میشود و ضریب واکنش ستودهای آتتی افتزایش نمتییابتد و در
شرکتهایی که محیط اطالعاتی قوی دارند ،ضریب واکنش سودهای آتی نیز با افزایش هموارستازی
سود افزایش مییابد.
3
دان هو و زینگ ( )2015به تحقیقی با موضون آیتا ستاختار مالکیتت شترکتهتای بتزرگ بترد
رماندگی مالی شرکت ها چینی تأثیرگذار است؟ پرداختند .آنها از دادهای ترکیبی استفاده نمودند و
دریافتند که بین تمرکز مالکیت و درمانتدگی شترکتهتای چینتی رابطته منفتی وجتود دارد و نیتز
مالکیت نهادی دولتی کمک میکند تا شرکتها کمتر دچار درماندگی مالی گردند.
لی و ریچی ) 2011( 1در تحقیق به بررسی تأثیر هموارسازی سود بتر هزینته بتدهی پرداختنتد.
یافتههای آن ها نشان داد که هموارسازی سود تأثیر مثبت و معناداری بر هزینه بدهی دارد .بتدین
معنا که هرچه هموارسازی سود بیشتر گردد ،هزینه بدهی افزایش پیدا میکند.
 -3روششناسی پژوهش
این تحقیق از نون تحقیق توصیفی است .زیرابه توصیف و تفسیر روابط بین متغیرها متیپتردازد.
جامعه آماری کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است کته در بتتازه زمتانی
تحقیق مورد معامله قرارگرفتهاند .دادههتای پتژوهش ،از طریتق جمتعآوری دادههتای شترکتهتای
منتخب با مراجعه بهصورت مالی حسابرسی شده ،گزارش سالیانه هیئتمتدیره بته مامتع ،گتزارش
فعالیت شرکت ،ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از نرمافزارهای رهآورد نتوین و تتدبیر پترداز
گردآوری خواهد شد .بر اساس حداکثر اطالعات قابلدستیابی  122انتخاب شده است.
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جامعه آماري و روش نمونهگیري
جامعهی آماری این پژوهش ،کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورهی
زمانی  1810تا ( 1815دوره ششساله) است .استفاده میشود .از این جامعهی شرکتها ،با توجه
به شرایط زیر انتخاب شدند:
 )1شرکتهایی که قبل از سال  ، 1833در بورس اوراق بهادار تهران عضو شده باشد.
 )2طی سالهای  1831تا  ،1815نماد معامالتی آنها از تابلوی بورس خارج نشده باشد.
 )8سال مالی شرکتها منتهی به آخر اسفندماه بوده و شرکتها نبایستی سال مالی خود را
طی دورههای موردنظر تغییر داده باشند.
 )1اطالعات مالی موردنیاز جهت سناش متغیرها در دسترس باشد..
 )5جزو شرکتهای سرمایهگذاری ،هلدینگ ،بانک ،واسطهگری و لیزینگ نباشد.
 -4هدف اصلی تحقیق
بررسی تأثیر مدیریت هموارسازی سود بر هزینه بدهی با تأکیتد بتر درمانتدگی متالی شترکتهتای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران.
فرضیه اصلی :هموارسازی سود تأثیر معناداری بتر هزینته بتدهی بتا تأکیتد بتر درمانتدگی متالی
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
فرضیه فرعی :هموارسازی سود تأثیر معناداری بر هزینه بدهی شرکت های پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران دارد.
تعریف واژگان كلیدي تحقیق
هموارسازي سود

هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقتدم و تتأخر ثبتت حستابداری
هزینه ها و درآمدها یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال آن ها به سال های بعد ،به طوری کته باعت
شود شرکت در طول چند سال متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد (حقیقتت و
رایگان.)1831 ،
هزینه بدهی

شرکتها از طریق بدهیها و حقوق صاحبان سهام ،منابع مالی را تأمین میکننتد و آنهتا را در
داراییها به کار میگیرند .هزینهای که شرکتها بابت تأمین مالی از طریق بدهی بلندمدت و حقوق
صاحبان سهام متحمل میشوند ،هزینه بدهی نام دارد .هزینته بتدهی درواقتع هزینتهای استت کته
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شرکت بابت وجوه تأمینشده از طریق وام یا انتشار اوراق مشارکت بلندمدت متحمل میشتود .ایتن
نرخ نشان دهنده بازده مورد انتظار وامدهنتدگان نیتز محستوب متیشتود (احمتد پتور و همکتاران،
.)1831
درماندگی مالی

درماندگی مالی اصطالحی است که بهطورکلی برای اشاره به شرایطی استفاده میشود که شرکت
در ایفای تعهدات و پرداخت بدهیهایش ناتوان باشتد و یتا بتا مشتکل مواجته شتود .ممکتن استت
درماندگی مالی شرکتها موقتی باشد ،اما درصورتیکه وضعیت مالی شرکت بهبود نیابد ممکن است
به ورشکستگی شرکت منار شود .درماندگی مالی هم برای اعتباردهندگان و هتم بترای ستهامداران
هزینهبر است زیرا زمانی که شرکت دچار درماندگی مالی شود بهصورت بالقوه این ریسک وجود دارد
که تمام سرمایه سهامداران از بین برود (سعیدی و آقایی.)1833 ،
در این پژوهش هزینه بدهی شرکتها بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته میشتود .مطتابق بتا
پژوهش ،لی و ریچی ،)2011(10حاجیها و مقامی ( )1818و احمد پور و همکاران ( )1831هزینته
بدهی بهصورت نسبت هزینه بهره بر میانگین بدهی محاسبه میشود.
سازماندهی مقاله بدینصورت است که در بخش بعدی ادبیات موضون اثر هموارسازی ستود بتر
هزینه بدهی با تأکید بر درماندگی مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهتادار تهتران و در
بخش سوم پیشینه مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته است بیان میشتود .در بختش چهتارم
تصریح مدل مورداستفاده بیان گردیده است ،و در ادامه به بررسی تأثیر هموارسازی سود بتر هزینته
بدهی با تأکید بر درماندگی مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران با استتفاده از
الگوی  GLS11خواهد شد .در بخش پایانی این پژوهش نیتز بته جمتعبنتدی ،نتیاتهگیتری و ارائته
توصیههای سیاستی بر مبنای یافتههای پژوهش میپردازیم.
برای پردازش ،دستهبندی متغیرها و ورود به نرمافزارهتای ایویتوز از نترمافتزار تخصصتی اکستل
 2010استفادهشده است و درنهایت برای برآورد مدل تحقیق از نرمافزار ایویتوز  1استتفاده گردیتده
است.
 -5تعریف عملیاتی متغیرها ،تصریح مدل و آزمون فرضیهها
هموارسازي سود

در این تحقیق متغیر مستقل ،هموارسازی سود است که برای اندازهگیتری هموارستازی ستود از
مدل ایکل استفاده میشود .از این شاخ اولین بار شخصی بنام ایم هوف )1131( 12استفاده کترد.
ایم هوف در پژوهشی که اناام داده بود ،بیان کرد زمانی که تغییرپذیری سود نسبت به تغییرپذیری
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درآمدها (فروش) کمتر است ،هموارسازی رخداده است .شایانذکر است که در تحقیقتات مشتابهی
همچون؛ لی و ریچی ( ،)2011ایمانی برندق و عبدی ( )1815از شاخ ایکل استتفاده شتده استت.
شاخ ایکل به دو دلیل مناسبتر از سایر روشهای سناش هموارسازی سود است:
اول اینکه ،شتتاخ ایکتتل دستکاری ستتود را بتتدون اینکتته بتته قضاوتهای ذهنی بترای
پیش بینی سود و برآورد هزینهها متوسل شود انتدازهگیتری متیکنتد و دوم ایتنکته ایتن شتاخ
اطالعات چند دوره زمانی (سریهای زمتانی) را بهجای اطالعتات یتک دوره بترای محاستبه متورد
استفاده قرار میدهد.
در شاخ ایکل شرکتی به عنوان هموارساز سود معرفی میشود که ضریب تغییرات سود به ضتریب
تغییرات درآمدها (فروش) آن کوچکتر از  1باشد .بهعبارتدیگر:

 :CVIضریب تغییرات سود که برابر است با انحراف معیتار تقستیمبتر میتانگین ستود .ضتریب
تغییرات سود برای شرکت  iدر دوره  tبا تقسیم انحراف معیار ستود دورههتای  tو  t-1بتر میتانگین
سود دورههای  tو  t-1بدست میآید.
 :CVSضریب تغییرات فروش که برابر است با انحراف معیار تقسیمبر میانگین فتروش .ضتریب
تغییرات فروش برای شرکت  iدر دوره  tاز طریق تقسیم انحراف معیار فروش دورههتای  tو  t-1بتر
میانگین فروش دورههتای  tو  t-1بدستت متیآیتد .در ایتن تحقیتق از ستود ختال بترای تعیتین
شرکتهای هموارساز سود استفاده شده است .اگر شاخ ایکل برای شرکتی کوچکتر از یک باشتد
آن شرکت به عنوان یک شرکت هموار کننده سود در نظر گفته میشود و اگر شاخ ایکل بزرگتتر
یا مساوی یک باشد آن شرکت بهعنوان شرکت غیر هموارساز تلقی خواهد شد.
متغیر تعدیلی
در این تحقیق متغیر تعدیلی درماندگی مالی است کته جهتت ستناش آن از متدل معتروف Z

آلتمن )1131( 18استفاده می شتود کته دلیتل ایتن انتختاب کفایتت ایتن متدل و استتفاده از آن در
تحقیقات مشابهی همچون؛ چون وئتل11و همکتاران ( ،)2011زاکتی و همکتاران ،)2011(15دنتگ و
ونگ ،)2001(11رحیمیان و توکلی نیا ( )1812و رودپشتی و همکاران ( )1833از ایتن متدل جهتت
سناش درماندگی مالی یا همان آشفتگی مالی بهره بردهاند .در این رابطه ،مقدار  Zبزرگتر ،نشانگر
سالمت مالی بیشتر(درماندگی مالی کمتر) شرکت است .در سال  ،1110مک کی  -ماستون ،شتیوه
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محاسبه اصلی آلتمن (  )1113را از طریق حذف نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان ستهام بته ارزش
دفتری کل بدهیهای شرکت ،تعدیل نمودند
متغیرهاي كنترلی

 :SIZEبیانگر اندازه شرکت که برابر است با لگاریتم طبیعی جمع ارزش بازار داراییها
 :ROEبیانگر شاخ سودآوری که برابر است با سود خال تقسیمبر حقوق صاحبان سهام
 :LEVاهرم مالی شرکت است که برابر است با بدهی شرکت تقسیمبر جمع داراییهای شرکت
برای آزمودن فرضیههای تحقیق از مدلهای زیر استفاده میشود:
Cdedtit  0  1ISit  2 Zit  3 ISit  Zit  4 LEVit  5 SIZEit  6 ROEit   it

که در آن:
 : Cdebtهزینه بدهی
 : ISهموارسازی سود
 : IS  Zتعدیلی هموارسازی سود
 : Zدرماندگی مالی
 : SIZEاندازه شرکت
 : LEVاهرم مالی

it

it

it

it

it

it

it

 :  0مقدار ثابت
, 3 ,  4 , 5 ,  6

2

  , ضرایب متغیرها
1

 :  itجمله خطا
شرحی بر دادههاي آماري
جامعه آماری این پژوهش ،کلیه شرکت های پذیرفتتهشتده در بتورس اوراق بهتادار تهتران طتی
دورهی زمانی  1831تا  1815است .که بعد از تعدیالت الزم مامون شرکتهتای تشتکیلدهنتده
حام نمونه آماری تحقیق شامل  122شرکت بوده است.
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جدول -1نمونه آماري تحقیق
گزینش شركتها برحسب شرایط و ضوابط جامعه آماري تحقیق

تعداد

شرکتهایی که قبل از سال  1810در بورس اوراق بهادار پذیرفتهشده و تا پایان سال  1815نیز در لیست
بورس باشند.

511

تعداد شرکتهایی سرمایهگذاری ،بیمه ،بانکها ،واسطهگریهای مالی و مؤسسات تأمین مالی خال
شرکتهای باقیمانده بعد از حذف معیار فوق.

()111
111

 شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه نباشد.شرکتهای باقیمانده

()121
218

 شرکتهایی که در طی دوره موردبررسی  1815-1810تغییر سال مالی داشته باشندشرکتهای باقیمانده

()81
251

 شرکتهایی که دادههای آنها برای اناام این پژوهش قابلبررسی نبودندمامون شرکتهای باقیمانده

()181
122

مامون شرکتهای تشکیلدهنده حام نمونه آماری تحقیق

122

منبع :یافتههای پژوهشگر

جدول -2آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق (نمونه آماري تحقیق)
متغیر

تعداد

ماكزیمم

مینیمم

كشیدگی

هزینه بدهی

122

0/01

0/11

0/11

0

1/12

21/25

هموارسازی سود

122

0/11

0411

1

0

-0/18

1/51

درماندگی مالی
تعدیلی هموارسازی

122
122

8/1
2/81

10/15
1/33

155/11
155/11

-0/32
-0/12

1/81
18/01

101/13
211/11

اهرم مالی

122

0/12

0/13

0/11

0/01

-0/11

2/10

اندازه شرکت

122

18/81

1/25

13/11

10/50

0/18

1/51

بازده حقوق صاحبان
سهام

122

0/81

5/01

51/32

-11/31

-8/88

208/53

مشاهده

میانگین

انحراف
معیار

چولگی

منبع :یافتههای پژوهشگر

آزمون مانایی
قبل از برآورد هر رگرسیون جهت حصول اطمینان از رگرسیون غیتر کتاذب و در پتی آن نتتایج
نامطمئن ،الزم است که آزمون مانایی اناام شود .مانایی متغیرها به معنتی ثابتت بتودن میتانگین و
واریانس متغیرها در طول زمان و کوواریانس متغیرها بین سالهای مختلف استت .بتدین منظتور در
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این تحقیق از روش لوین– چاو استفادهشده است .نتایج آزمون مانایی نمایان گر ایتن استت کته در
مورد تمامی متغیرها ،سطح معناداری آنها کمتر از  0/05است .با توجته بته نتتایج جتدول ،تمتامی
متغیرها در سطح مانا میباشند.
جدول - 3ایستایی متغیرهاي تحقیق
نتیجه

P_value

آماره

نام متغیر

مانا

04000

-11/13

هزینه بدهی

مانا

04000

-11/8

هموارسازی سود

مانا

04000

-11/81

درماندگی مالی

مانا

04000

-853/1

تعدیلی هموارسازی سود

مانا

04000

-1/15

اهرم مالی

مانا
مانا

04000
04000

-10/11
-11/31

اندازه شرکت
بازده حقوق صاحبان سهام

منبع :یافتههای پژوهشگر

نتایج آزمون  Fلیمر
اولین آزمون تشخیصی در دادههای مقطع عرضی ،سری زمانی ،آزمون  -Fلیمتر استت .در روش
پانل دیتا برای اینکه تعیین کنیم که تخمین مدل از روش دادههای تلفیقتی یتا دادههتای تتابلویی
صورت بگیرد ،از آزمون  -Fلیمر استتفادهشتده استت .تفتاوت روش رگرستیون تلفیقتی و دادههتای
تابلویی در این است که تلفیقی برای همه شرکتها دارای یتک عترا از مبتد استت ،امتا در روش
دادههای تابلویی به ازای هر مقطع که در ایناا شرکت است میتواند یک عرا از مبد تعریف کرد.
ازآناایی که سطح معناداری از 0/05کمتر شده است ،درنتیاه فرضیه صتفر رد و فرضتیه مقابتل آن
تائید میشود .یعنی فرضیه امکان وجود دادههای تلفیقی به نفع دادههای تابلویی رد میشود.
جدول  -4نتایج آزمون  Fلیمر در سطح  5درصد
معادله مربوط به

 Fلیمر

Prob

فرضیه اصلی

1/13

04000

فرضیه فرعی

1/55

04000

منبع :یافتههای پژوهشگر
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نتایج آزمون هاسمن
بعد از مشخ شدن نون مدل باید مشخ

شود که از کتدام روش اثترات ثابتت و روش اثترات

تصادفی برای تخمین استفاده شود .بنابراین برای تشخی این موضون از آزمتون هاستمن استتفاده
میشود .ازآناایی که سطح معناداری از  0/05کمتر است ،درنتیاه فرضیه صفر رد و فرضتیه مقابتل
آن تائید میشود .روش مناسب برآورد مدل ،اثرات ثابت است.
جدول  -5نتایج آزمونها سمن
مقدار آماره كاي دو

Prob

معادله مربوط به
فرضیه اصلی

15/23

0/013

فرضیه فرعی

1/10

0/011

منبع :یافتههای پژوهشگر
جدول  -6نتایج برازش مدل با استفاده از روش اثرات ثابت به روش GLS

متغیر وابسته :هزینه بدهی شركتها
متغیرهاي مستقل

ضریب

آماره t

سطح معناداري

رابطه

هموارسازی سود

0/01

2/11

0/012

معنیدار

درماندگی مالی

-0/03

- 8/12

0/025

معنیدار

تعدیلی هموارسازی سود

0/21

11/51

04000

معنیدار

اهرم مالی

0/01

0/21

0/181

بیمعنی

اندازه شرکت
بازده حقوق صاحبان سهام

-0/021
-0/01

- 0/18
- 2/11

0/811
0/0018

بیمعنی
معنیدار

ضریب تعیین مدل
آماره بروش پاگان

0/11
F

1130

سطح معناداری

04000

آماره دوربین واتسون

2/80

آماره  Fجدول

11/18

سطح معناداری

04000

منبع :یافتههای پژوهشگر

یکی از مفروضات رگرسیون کالسیک همسانی واریانس باقیماندهها است .در ایتن مطالعته بترای
بررسی همسانی واریانس ها از آزمون بروش پاگان استفادهشده است .با توجه به ستطح اهمیتت ایتن
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آزمون که کوچکتر از  0/05است ( )04000فرضیه صفر مبنی بر وجود همسانی واریانس رد شتده و
می توان گفت مدل دارای مشکل ناهمسانی واریانس استت .در ایتن مطالعته جهتت رفتع مشتکل در
برآورد مدل از روش برآورد حداقل مربعات تعمیمیافته استفادهشده است .همچنین در ایتن مطالعته
برای آزمون همبسته نبودن باقیمانده ها کته یکتی از مفروضتات تازیتهوتحلیتل رگرستیون استت و
خودهمبستگی نامیده میشود از آزمون دوربین واتسون استفادهشده است .با توجه بته نتتایج اولیته
برآورد مدل مقدار آماره دوربین واتسون مابین  1/5و  2/5بوده ،میتوان نتیاه گرفتت باقیمانتدههتا
مستقل از هم میباشند .مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  2/8است.
ضریب تعیین مدل ( )0/11معرف قدرت توضیح کنندگی مدل بترآورد شتده استت و بیتانگر آن
است که حدود  11درصد از تغییرات متغیر وابسته ،توسط متغیرهتای توضتیحی در متدل ،توضتیح
داده میشود .در بررسی معنی داری ضرایب با توجه به جدول  ،1ازآنااییکه احتمتال آمتاره  tبترای
متغیر هموارسازی سود ( )0/012کوچکتر از  0/05است ،درنتیاه وجود تأثیر معناداری این متغیر
بر هزینه بدهی در سطح اطمینتان  0/15رد نمتی گتردد ،مثبتت بتودن ضتریب هموارستازی ستود
( ،)0/01نشاندهنده میزان تأثیر مثبت این متغیر بر هزینه بدهی شرکتهتا استت .قاعتدتاً یکتی از
مهم ترین عوامل در تصمیمگیری صحیح اعتباردهندگان میزان ستود و کیفیتت ستود گتزارششتده
شرکتها است که موجب کاهش یا افزایش هزینه بدهی میگردد .ازاینرو هموارسازی سود موجتب
افزایش هزینه بدهی می گردد .ضریب درماندگی مالی ( ،)-0/03نشاندهنده میزان تأثیر منفتی ایتن
متغیر بر هزینه بدهی شرکتها است ،بیشک در زمتان توانتایی متالی شترکتهتا از هزینته بتدهی
زیادتری بهره میبرند ،بنابراین در زمان درماندگی مالی هزینه بتدهی ایتن نتون شترکتهتا کتاهش
مییابد.
همچنین در بررستی معنتیداری ضترایب ازآناتاییکته احتمتال آمتاره  tبترای متغیتر تعتدیلی
هموارسازی سود کوچک تر از  0/05است ،درنتیاه وجود تأثیر معناداری این متغیر بر هزینه بتدهی
شرکت ها در سطح اطمینان  0/15رد نمی گتردد .مثبتت بتودن ضتریب تعتدیلی هموارستازی ستود
نشان دهنده میزان تأثیر مثبت این متغیر بر هزینه بدهی شرکتها است .بدین گونه کته درمانتدگی
مالی موجب تشتدید رابطته مستتقیم بتین هموارستازی ستود و هزینته بتدهی شترکت متیگتردد.
شرکتهای که وضعیت مالی مناسبی ندارند در حقیقت بیشتر از سایر شرکت اقدام به هموارستازی
سود جهت اطمینان بخشی و فریب اذعان عمومی میکنند که این امر موجب افزایش هزینته بتدهی
میگردد .در بررسی سطح معنیداری متغیرهای کنترلی اهرم متالی ،انتدازه شترکت فاقتد رابطته و
اثرگذاری بر هزینه بدهی شرکتها میباشند .تأثیر متغیر بازده حقوق صاحبان سهام بر هزینه بدهی
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شرکت ها در سطح اطمینان  0/15رد نمیگردد .منفی بتودن ضتریب بتازده حقتوق صتاحبان ستهام
نشاندهنده میزان تأثیر منفی این متغیر بر هزینه بدهی شرکتها است.
 - 5نتیجهگیري و توصیههاي سیاستی
یافته های تحقیق نشان داد که هموارسازی سود با هزینه بدهی شرکتهتا رابطته مستتقیم دارد.
ازآنااییکه هزین بدهی بر عملکرد و ریسک ورشکستگی شرکت تأثیرگذار است .مدیران باید توجته
کنند و شرایطی را فراهم نمایند که سود گزارششده دارای کیفیت باال و شفافیت مطلوب و عاری از
انگیزههای مدیریتی (هموارسازی سود) ارائه گردد ،تا از این طریق هزینه بتدهی شترکت را کنتترل
نمایند .طرفداران دنبالهرو بیش ازحد سودآوری جتاری بترای حتداکثر کتردن عملکترد کوتتاهمتدت
می توانند اقدامات مدیریتی گمراهکنندهای را بهعنوان هزینه های مقطعی غیرضروری مشتخ شتده
در کوتاه مدت را تشویق کنند ،مانند هزینههای تحقق و توسعه ،بازاریتابی و سترمایهگتذاری جدیتد.
اگرچه کاهش مخارج جاری سودآوری فعلی را افزایش میدهد ،امتا نتیاته سترمایهگتذاری کتمتتر،
فقدان نوآوری و کاهش بازاریابی می تواند سودآوری و رشد بلندمدت را به خطر اندازد .برخالف ایتن،
مدیران ممکن است چنین تصمیماتی بگیرند ،زیرا اثرات منفی یک گرایش کوتاهمدت ممکتن استت
جامه عمل به خود نپوشاند و برای سهامداران چندین سال آشکار نشود .یا به ختاطر ایتنکته آنهتا
تحتفشار خیلی زیادی باشند که به اهداف سودآوری کوتاهمتدت دستت یابنتد .بترای جلتوگیری از
چنین رفتاری ،مدیران نیاز دارند اهدافی را انتخاب کنند که دستیابی بته آنهتا عملکترد و رقابتت-
پذیری بلندمدت شرکت را افزایش دهد .اهداف بلندمدت بر هتدفهتای ویتژهای دربتارهی مستائلی
مانند بهرهوری ،کیفیت محصول ،رضایت مشتری ،رضایت کارکنتان و نتوآوری تأکیتد دارد .ایتده در
ایناا این است که مدیران باید اقداماتی اناام دهند که برای مثال بهترهوری را زیتاد کنتد کته در
بلندمدت منار به هزینههای پایین تر و سودآوری باالتر خواهد شد ،حتی اگر مستلزم چشمپوشی از
بعضی سودهای امروز برای حمایت سرمایهگذاری های باالتر در فنآوری ها بترای افتزایش بهترهوری
باشد.
مثبت بودن ضریب تعدیلی هموارسازی سود نشان دهنده میزان تأثیر مثبت این متغیر بر هزینه
بدهی شرکت ها است .بدین گونه که درماندگی مالی موجب تشدید رابطه مستقیم بین هموارستازی
سود و هزینه بدهی شرکت میگردد .شرکتهای که وضعیت مالی مناسبی ندارند در حقیقت بیش-
تر از سا یر شرکت اقدام به هموارسازی سود جهت اطمینان بخشی و فریب اذعان عمومی متیکننتد
که این امر موجب افزایش هزینه بدهی میگردد.
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با توجه به نتایج تحقیق حاضر حسابرسان و متدیران متالی بایتد بتر ویژگتیهتای کیفتی رونتد
حسابداری و گزارشهای مالی نظارت داشته باشند؛ زیرا هرچه کیفیتت اطالعتات ستود و اطمینتان
سرمایهگذاران به شرکت افزایش یابد ،آن شرکت تأمین مالی آسانتری خواهد داشت و قاعدتاً هزینه
بدهی کمتری متحمل خواهند شد.
همچنین سازمان بورس و ناظران با الزام شرکتها به ارائه اطالعات کامل و شفاف ازجملته ستود
گزارششده و نیز ارائه تحلیلهای مدیریتی نسبت به ستود بترای تصتمیمگیتری سترمایهگتذاران و
سهام داران زمینه مناسب را فراهم سازند تا با آگاهی بیشتری اقدام به عمل نمایند.
درنهایت بانکها و سرمایه گتذاران در تعیتین ستالمت متالی و درمانتدگی متالی شترکتهتا بته
متغیرهای تأثیرگذار بتر آن دقتت بیشتتری نماینتد ،چراکته درمانتدگی متالی یتک مرحلته قبتل از
ورشکستی شرکت است و به عنوان هشدار برای جلوگیری از فروپاشی شرکت تلقی می گردد که لتذا
با شناسایی و ارزیابی مدلهای دقیقتر میتوان درماندگی مالی شرکتهتا را بتا اطمینتان بیشتتری
پیشبینی کرده و نهایتاً اقدام به تصمیمگیری نمایند.
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