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Abstract 
Financial statement comparability improves the quality of financial 
information and the information environment. It hence enables users to 
identify similarities and differences between different companies, evaluate 
the performance of managers, and supervise them. So, it is expected that 
increasing the comparability of financial statements will limit the 
opportunism of managers. Accordingly, in this study, the relationship 
between the comparability of companies and debt maturity has been 
investigated. The data of the present study were collected using the financial 
information of 125 companies listed in the Tehran Stock Exchange in the 
period 2013 to 2019 (882 observations). To analyze the data, a multivariate 
linear regression model of the generalized least squares type by utilizing 
combined data was used. The results show that there is a negative and 
significant relationship between the comparability of financial statements 
and the maturity of the company's debt. Therefore, it can be concluded that 
financial statement comparability plays an important role in aligning 
incentives in a company and by reducing information asymmetry and 
potential agency costs, can substitute for the use of short-term debt by 
serving as a corporate governance mechanism. 
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 یشرکت یبده درسیو سر یمال هايصورت سهیمقا تیقابل

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،يگروه حسابدار ار،یدانش  يزدیمحمد عرب مازار 

 

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،يگروه حسابدار ار،یاستاد   یمنت دیوح

 

 رانیتهران، ا یبهشت دیدانشگاه شه ،يکارشناس ارشد حسابدار   ریجواد روشن ضم
 

 چکیده
 ییشناسا کرده و امکان فایا در شرکت هازهانگی سازيدر همسو یمهم نقش یمال يهاصورت سهیمقا تیقابل

عملکرد  یابیاساس، ارز نی. بر اآوردیم فراهم نفعانیرا براي ذ هاي مختلفهاي شرکتها و تفاوتشباهت
 باعث ،یمال يهاصورت سهیمقا تیقابل شیافزا که رودیشده و انتظار م لیها تسهبر آن و نظارت رانیمد

 تیقابل نیب رابطه یبررس حاضر به راستا، در پژوهش نیشود. در هم رانیمد یطلبفرصت محدود شدن
در  شدهرفتهیپذ شرکت 125ی مال از اطلاعات و با استفاده شدهپرداخته یبده دیها و سررسشرکت سهیمقا

است. براي  شدهيآورجمع ازیهاي موردنداده 1398تا  1392 یزمان در بازه بهادار تهران اقاور بورس
مندي از با بهره افتهیمیتعم مربعات حداقل از نوع رهیچند متغ یخط ونیها، الگوي رگرسداده لیوتحلهیتجز
 یمال يهاصورت سهیمقا تیقابل نیب دهد کهیم نشان پژوهش هايافتهیشد.  به کار گرفته یبیهاي ترکداده

 نقش یمال يهاصورت سهیمقا تیقابل ن،یو معناداري وجود دارد؛ بنابرا یمنف رابطه شرکت یبده دیو سررس
 هاينهیو هز یاطلاعات تقارن عدم دادن و با کاهش نموده فایا در شرکت هازهیرا در همسوسازي انگ یمهم
 مدتکوتاه هايیاز بده استفاده نیگزیجا یشرکت تحاکمی سازوکار در نقش تواندی، مبالقوه یندگینما

 شود.

   .یندگینما يهانهیهز ،یبده دیسررس ،یمال يهاصورت سهیمقا تیقابل :هاواژهکلید
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 مقدمه
 مختلف کنندگاناستفاده به مالی اطلاعات ، ارائـهمالی فرایند حسابداري نهایی محصول

 .هاستآن ازجملهکه قابلیت مقایسه  است کیفی داراي خصوصیات مالی . اطلاعاتاست
 ها را طیگزارش باید بتوانند این هاي مالیصورت کنندگاناستفاده ویژگی این مطابق
و  ، عملکرد مالیمالی در وضعیت کنند تا بتوانند روند تغییرات مقایسه هاي مختلفدوره

 سهیمقا). 1392(سازمان حسابرسی،دهند واحد تجاري را تشـخیص پذیري مالیانعطاف
 يهاشرکت ياقتصاد يهاو تفاوت تشابهات بتوانند گذارانهیسرما شودیعث مبا يریپذ

کمتر و با  نهیاطلاعات با هز پردازش بیترت نیکنند. بد ییرا بهتر درك و شناسا سهیمقاقابل
. شودیانجام م یمال يهاصورت نسبت به اطلاعات موجود در يکمتر يهابه قضاوت ازین

 سه،یمقاقابل وصنعت  هم يهاشرکت با شرکت کیاطلاعات  سهیمقا لیبا تسه نکهیتر امهم
کنند  اطلاعات افشاشده، بهتر استنتاج يعملکرد شرکت را از رو توانندیم گذارانهیسرما

)Kim et al.,2021 (. و اوراق بورس کمیسیون نظریه اساس بر ) وقتی2000بهادار ،( 
 ها قضاوتگذاريها) و مقایسه پذیري سـرمایهی(شایستگ در مورد محاسـن گذارانسرمایه

گذار بالا میسرمایه نفسبهگردد و اعتمادمی تسهیل کارآمد سرمایه کنند، تخصیصمی
از  يحسابدار میمفاه انیدر ب ،و اهمیت آن سهیمقاقابل یمال يهاصورت يرود. سودمند

و اذعان  قرارگرفته است دیمورد تأک) FASB( یمال يحسابدار ياستانداردها ئتیه يسو
هاي ها یا پروژهها مبتنی بر ارزیابی فرصتدهی آنگذاري و وامتصمیمات سرمایه دارند که

توان این تصمیمات را اتخاذ نمی سهیمقاقابلجایگزین است و بدون وجود این اطلاعات 
 .) ,Financial Accounting Standards Board 2010( کرد

از  یکی ،هیدر مورد ساختار سرما ريیگمیها، تصمبقاي شرکت ادامهبراي 
 نیتریاتیحال، حها و درعینروي آن شیپ مسائل نیترو مشکل برانگیزترینچالش

ی از بدهی در ساختار سرمایه نوعبه هاشرکتاغلب . )1386(سجادي و جعفري، میتصم
هاي مالی هاي مهم سیاست، یکی از مؤلفه. ساختار سررسید بدهیکنندیمخود استفاده 

هاي توجهی بر رفتار واقعی شرکت در هنگام شوكتواند تأثیرات قابلشرکت است که می
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 .)Custódio et al., 2013باشد (نقدینگی و اعتباري داشته 
با توجه به مبحث نظریه نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سهامداران و 

سررسید  که نقش دهدیمي مختلف و ادبیات موجود نشان هاپژوهش اعتباردهندگان،
تواند سازوکاري براي کاهش ، میمدتکوتاه از بدهی استفاده که ي استاگونهبه بدهی
زیرا ؛ باشد و مدیران ، بستانکارانسهامداران بین اطلاعاتی تقارن و عدم هاي نمایندگیهزینه
ي خوبی دارند از هاپروژهیی که هاشرکتقرض گیرنده،  ازنظری، دهعلامتظریه طبق ن

ی را به بازار منتقل کنند علائمتا از این طریق  کنندیماستفاده  مدتکوتاهبدهی با سررسید 
) Gomariz & Ballesta, 2014 ( تا از مشکلات مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی کاسته شود

، کنترل و نظارت بهتر بر مدیران فراهم ترکوتاه، بدهی با سررسید هاعتباردهندو از منظر 
. از طرفی دیگر، افزایش قابلیت مقایسه )Ortiz-Molina, & Penas,2008کند (یم

کسب  نهیهز ي مختلف،هاشرکتي هاتفاوتو  هاشباهتشناسایی  با ي مالی،هاصورت
 جهیو درنت دهدیمو کیفیت کلی اطلاعات را افزایش  تیکم اطلاعات را کاهش داده،

 (Deکند یعمل م تیریجهت نظارت بر مد گذارانهیسرما يمؤثر برا يعنوان ابزاربه

(Franco et al.,2011; kim et al.,2013با توجه به دو سازوکار قابلیت مقایسه  نیبنابرا ؛
بهبود عدم تقارن اطلاعاتی و  براي کاهش مدتکوتاهي مالی و بدهی با سررسید هاصورت

ي مالی باعث هاصورتانتظار داشت که قابلیت مقایسه  توانیمو نظارت بر مدیران،  کنترل
براي کاهش مشکلات مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی شود و ارتقا و بهبود حاکمیت شرکتی 

نشود. به عبارتی با افزایش قابلیت مدت کوتاهنیازي به استفاده از بدهی با سررسید  جهیدرنت
 .ابدییمکاهش  مدتکوتاهي هایبدهي مالی، هاصورتمقایسه 

مطالعات تجربی که ارتباط  رانیدر ا ،مالی يهاپذیري صورت علیرغم اهمیت مقایسه
ی قرار دهند، ملاحظه نشده موردبررسرا  مدتکوتاهمیان قابلیت مقایسه و سررسید بدهی 

اثر قابلیت  حاضروجود دارد. لذا در مطالعه  بارهنیدرامحدودي  بیشواهد تجراست و 
. لذا هدف ردیگیمی قرار موردبررسي مالی بر سررسید بدهی شرکت، هاصورتمقایسه 

حاکمیت شرکتی قوي  ایآ براي کاهش تعارضات نمایندگی، است کهاین پژوهش آن 
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انضباطی  سازوکاریک در نقش  تواندمیهاي مالی قابلیت مقایسه صورتناشی از مزایاي 
 یا خیر. شود مدتکوتاهبدهی ایگزین بازار ج

 پیشینه پژوهش
 و توجه شده و پویاي تجارت هاي اصلیاز جنبه یکی شرکتی هاي اخیر، حاکمیتسال در
 در سطح شرکتی حاکمیت هايرویهدر  . پیشرفتاست افزایش طور تصاعدي رو بهبه آن به

حسابداران  المللیبین فدراسیوندر تعریف حاکمیت شرکتی، گیرد. می صورت جهانی
 شدههاي اعمالها و شیوهتعدادي مسئولیت ،شرکتی حاکمیت دارد کهبیان می )2004(

 که مسیر راهبردي است کردن مشخص باهدف موظف و مدیران مدیرههیئت توسط
 طور مسئولانهبه منابع ها و مصرفریسک مناسب ، کنترلاهداف به دستیابی کنندهتضمین

 کنترل گیري بر روش، تأثیر چشمسهام مالکیت طریق از شرکتی آغاز حاکمیت .است
این جدایی  کردند. تفویض مدیران را به شرکت اداره ، مالکانترتیب و بدین داشت
سازمانی مشهور به نام مشکل نمایندگی منجر ت از مدیریت (کنترل) به یک مشکلمالکی

 اولیه هدفکنند. گیري نمیشد. مشکل آن است که مدیران لزوماً به نفع سهامداران تصمیم
 احتمال . ایننیست گونهاین همواره ، اما در عملاست سهامداران ثروت ها، افزایششرکت

 را دنبال ممکن پاداش ترینبیش کسب خود، مثل دهند منافع ترجیح مدیران وجود دارد که
 عنوانتواند بهمی ، ساختار سررسید بدهینظریه نمایندگی در .)1394،یگانه کنند (حساس

قرار گیرد. در این راستا  مورداستفاده نمایندگی مشکل براي تسکین ابزاري براي شرکت
را براي  هاي مدیرانفرصت مدتکوتاه از بدهی استفاده دهد کهمی ود نشانموج ادبیات

 با بدهی دهد؛ زیرا در مقایسهمی دیگر کاهش سهامداران سودآوري خود با هزینه
خود  نوبهبه که مجدد است مالی نیو یا تأم مدیدت شامل با سررسید کوتاه بلندمدت، بدهی

 دهدمی را افزایش اطلاعات کند و شفافیتمی تحمیل گیرندهرا بر وامبیشتري  موشکافی
)Harris & Raviv,1990; Rajan & Winton,1995(  ارتباط دهندگاناعتبارهمچنین 

آشنا شوند و در  شرکت تواننـد بـا عملکرد اولیهو می داشته تري با استقراض کنندهنزدیک
گیري ایجاد کنند، تصمیم در آن و یـا تغییراتی کنند ي مجدد تنظیمآیا قرارداد کهنیمورد ا
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 شوند بهتر کنترل مدیران شود تامی باعث سررسید بدهی بـودن کوتاه، بنابراین، کنند
)Gomariz & Ballesta, 2014 .( یدهعلامت بر اساس نظریههمچنین، )Flannery (1986 

 که هایی، شرکتاعتبار گیرنده از دیدگاهدر شرایط عدم تقارن اطلاعات،  دارد کهمی بیان
 بازار و کاهش به دهیعلامت تر را براي ارائهکوتاه دارند، سررسید بدهی خوبی يهاپروژه

سررسید  بنابراین، در این شرایط، نقشدهند؛ می ترجیح اطلاعاتی تقارن عـدم مشـکلات
تواند سازوکاري براي تضعیف ، میمدتکوتاه از بدهی استفاده که ي استاگونهبه بدهی
باشد  و مدیران ، بستانکارانسهامداران بین اطلاعاتی تقارن و عدم هاي نمایندگیهزینه

 ).1393و محمد پور،  (مشایخی

میت گذاران بر اههاي مالی، باوجود تأکید سیاستدر حوزه قابلیت مقایسه صورت
شده است و شواهد مربوط به قابلیت مقایسه، مطالعات تجربی نسبتاً کمی درباره آن انجام

مزایاي  هاي مالیصورت مقایسه قابلیت .)Schipper,2003است (اهمیت آن اندك 
و  ینقد شوندگ ، افزایش(De Franco et al.,2011) اطلاعات کیفیت متعددي نظیر افزایش

 از اطلاعات از استفاده مزایاي ناشی و کاهش (Barth rt al.,2013) هامس معاملات حجم
ها و کاهش هزینه تأمین مالی براي شرکت (Brochet et al.,2013) محرمانه

(Zhang,2018) ) و کاهش نگهداشت وجه نقد(Habib et al.,2017  خواهد  به دنبالرا
مؤثر براي  ابزار نظارتی یکی عنوانبه مقایسهقابلحسابداري  ، اطلاعاتبر این . علاوهداشت
 (Sohn,2016) .رودمی به شمارسود تعهدي  مدیریت و محدود ساختن کنترل

و  هاي تحصیلهزینه کاهش باعث مقایسه قابلیتدهد که مطالعات اخیر نشان می
 De( .شودمی گذارانمایهسر به شدهارائه اطلاعات کیفیت و افزایش اطلاعات پردازش

Franco et al.,2011; Barth et al.,2012; Kim et al.,2013; Chen et al.,2018(. 
است که  De Franco et al (2011(گرفته در این زمینه مطالعه ي انجامهاپژوهش ازجمله

کنند ها را فراهم میدارند که قابلیت مقایسه امکان مقایسه هدفمند میان بنگاهاذعان می
تري درباره شباهت و تفاوت میان گیري دقیقتوانند نتیجهتنها میکه تحلیلگران نهطوريبه

هاي مشابه داشته باشند بلکه با نحوه تبدیل رویدادهاي اقتصادي به عملکرد بنگاه بهتر بنگاه
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ي مقایسه الگوهاي مناسبی براهاي قابلکه بنگاهشوند. علاوه بر این ازآنجاییآشنا می
تواند میزان تلاش تحلیلگران براي شناسایی و ها مییکدیگر هستند انتقال اطلاعات میان آن

معتقدند که  Kim et al (2013(ها را کاهش بدهد. همچنین هاي مالی آنتحلیل صورت
-مقایسه امکان شناسایی و ارزیابی عملکرد بنگاه را براي سرمایههاي مالی قابلصورت

ها در هنگام مقایسه عملکرد یک بنگاه با عملکرد همتایان کند زیرا آنتر میگذاران ساده
 درواقع کنند.آن به اصلاحات و محاسبات ارزیابی کمتر با ارقام حسابداري نیاز پیدا می

ي مالی باعث کاهش عدم اطمینان مرتبط با ارزیابی هاصورتافزایش قابلیت مقایسه 
ی و سازمانبرون کنندگاناستفادهت براي عملکرد و افزایش کمیت و کیفیت اطلاعا

عدم تقارن اطلاعاتی را  جهیدرنت که شودیمی، افزایش کیفیت گزارشگري مالی طورکلبه
که تشریح شد، بدهی با سررسید  طورهمانهمچنین  .)Habib et al.,2017( دهدیمکاهش 

اطلاعات عمومی ، بنابراین شودیمکاهش عدم تقارن اطلاعاتی  باعثهم نیز  مدتکوتاه
 و اطلاعات خصوصی ناشی از قراردادهاي بدهی تیفیتوسط گزارشگري مالی باک شدههیته

ی و خیمشا ؛1393و همکاران، هاشمیشود (یمدت قابل جایگزین مکوتاه
 دیاستفاده از سررس يجابه شودیماستدلال  شدهانیب). با توجه به مطالب 1393محمدپور،

از  یقوي ناش یشرکت تیحاکم ،یندگینما مشکلات بالقوه مدت براي کاهشکوتاه یبده
 انجام طلبانهفرصت رفتار تريکم با احتمال رانیمد که دهدیم نانیاطم ،سهیمقا تیقابل

وجود  مشابه جهینت کی جادیبراي ا مدتکوتاه یبدهایجاد  به ازيین جهیو درنت دهندیم
مالی بدهی  نیبر این، استفاده سنگین از تأم علاوه علاوه بر این، .(Do,2021)ندارد 
 و متعاقباً  دهدیقرار م خطر تمدید یا تبدیل بدهی مدت، یک شرکت را در معرضکوتاه

؛ (He & Xiong,2012; Gopalan et al.,2014) شودیم ترنییمنجر به کیفیت اعتبار پا
دهندگان وام ،اندکردهگزارش  سهیمقامالی قابل يهارتصو یی کههاشرکت بنابراین، براي

 (Fang et al.,2016) .دارند تریطولانتمایل بیشتري به ارائه وام کمتر، سررسید 
)Kim et al (2013  ي مالی و ریسک هاصورتي به بررسی قابلیت مقایسه امطالعهدر

ارائه  سهیمقاقابلي مالی هاصورتیی که هاشرکتي آنان هاافتهاعتباري پرداختند. طبق ی
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 بلندمدتممکن است پر ریسک تر و کمتر از بدهی  مدتکوتاه، بدهی با سررسید دهندیم
ي دستیابی و هانهیهزي مالی، هاصورتزیرا افزایش قابلیت مقایسه ؛ ترجیح داده شود

بر  جهت نظارت گذارانهیابزاري مؤثر براي سرماپردازش اطلاعات را کاهش داده و 
 شرکت اعتباري ریسک به اعتباردهندگان اطمینان عدم به کاهشو  کندیمدیریت عمل م

 و سررسید بدهی مالی صورت مقایسه قابلیت با مطالعه Do (2021(. شودیم منجر
 داشته مدتکوتاه بر بدهی ، تأثیر منفیمقایسه قابلیت داد که ها، شواهدي ارائهشرکت

در همسوسازي  مهمی نقش هاي مالیصورت مقایسه قابلیت که مفهوم . سازگار با ایناست
 اطلاعاتی تقارن عدم مشکلات در مواردي که ند، اثر منفیکایفا می ها در شرکتانگیزه

 که است داده نشان هاي ایشانطورکلی، یافتهشود. بهمی شدیدتر هستند، بیشتر مشخص
 یک عنوانبه اطلاعاتی تقارن عدم تواند با کاهشمی هاي مالیصورت سهیمقا تیقابل

جعفري و . شود مدتکوتاه از بدهی استفاده ، جایگزینشرکتی حاکمیت سازوکار
 یبده دیسررسي مالی و ساختار هاصورت) رابطه قابلیت مقایسه 1400همکاران (

شرکت ارتباط مثبت و معناداري  114. آنان در بررسی قراردادند موردمطالعهبلندمدت) را (
گزارش کردند. برخلاف  بلندمدتي مالی و سررسید بدهی هاصورتبین قابلیت مقایسه 

. اندکردهي سررسید بدهی از نسبت بدهی بلندمدت استفاده ریگاندازهمطالعه ما، آن براي 
)Fang et al (2016 در یک أثیر مقایسه پذیري حسابداري بر قرارداد بدهیبررسی ت به 

از  که هاییکت، پرداختند. شرهاي سندیکاییبازار وام به از بازار اعتبار موسوم مهم بخش
و  برخوردار بوده کمتري در ارزشیابی بیشتر برخوردارند، از ابهام مقایسه با قابلیت اطلاعاتی

 شــوند. در اینمی و پایش هاي کمتري براي نظارتهزینه متحمل پیشگام دهندگانوام
 به شتر نسبتبی مقایسه داراي قابلیت هاي مالیبا صورت گیرندگانیقرض صورت
 .مند گردندبهره کمتري هاي بدهی، از هزینهمربوطه خود در صنعت هاي هم نوعشرکت

حسابداري  اطلاعات يریپذ سهی)، مقابدهی گذاري (هزینهقیمت به بر مفاد مربوط علاوه
 ثیر داشتهنیز تأ هاي وامدر قرارداد )، مندرجگذاري (وثیقهغیر قیمت تواند بر شرایطمی

 بالا در بین تیفیباک اطلاعات انتقال تسهیل حسابداري باعث باشد. مقایسه پذیري اطلاعات
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ها را بهبود بخشد، در دهندهوام واپسین ثر نظارتؤم شکلی شود و به گیرندهو وام دهندهوام
 تحمیل گیرندهوام هرا ب وثیقه کمتري درخواست احتمالبه دهندگانوام صورت این
 & Gomariz( )، با تکیه بر نتایج پژوهش1393در مطالعه هاشمی و همکاران ( کنند.می

Ballesta (2021  و همچنین مشایخی و) نشان دادند کیفیت گزارشگري ) 1393محمدپور
مدت سازوکارهاي تا حدودي جایگزین در افزایش کارایی کوتاهبدهی با سررسید مالی و 

گزارش کردند که دو سازوکار افزایش کیفیت گزارشگري  هاآن ند.هست يگذارهیسرما
بنابراین ؛ شودیمباعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی  مدتکوتاهمالی و استفاده از بدهی 

کیفیت  جهیبدهی و اطلاعات عمومی که درنت ياطلاعات خصوصی ناشی از قراردادها
یی دیگر هاپژوهش. در تا حدودي جایگزین هستند گرددیگزارشگري مالی بالاتر ایجاد م

و خارجی  گذارانهیکه سرما دهندیشواهدي ارائه منمایندگی  يهابراي کاهش تعارض
جایگزین براي قدرت نفوذ در کاهش  یک ابزار نظارتیعنوان به تواندیسرمایه اجتماعی م

 .)Do et al.,2019; Huang & Shang,2019نمایندگی عمل کنند ( يهاتعارض

-هاي سراي از پیامدجنبه با مطالعه )،1397( ب نیاو طال زادهیتق در پژوهش دیگر،

 يهامدت، سازوکاري است که مدیران را در معرض نظارتکوتاه يهایبده، رسید بدهی
 و همکاران زادهغنی پژوهش داخلی همچنینو  Zhan (2021( . مطالعهدهدیمکرر قرار م

با کاهش  ياطلاعات حسابدار سهیمقا تیقابل شیافزاحاکی از آن است که )، 1398(
کسب و پردازش اطلاعات، موجود  نهیاز استفاده از اطلاعات محرمانه و هز یناش يایمزا

ها شرکت ياعتبار سکینسبت به ر یکنندگان بازار بدهمشارکت نانیکاهش عدم اطم
هاي مذکور را به دنبال شرکت یبده قیاز طر یتأمین مال نهیامر کاهش هز نیشود که امی

 .خواهد داشت
 ازآنجاکه که کنندیمخود استدلال  پژوهشدر ) 1399( مهربان پور و همکاران

 به کمتر نیاز و حسابداري اطلاعات کیفی و کمی افزایش به پذیر، مقایسه مالی يهاصورت

 بر بهتر نظارت و عملکرد ارزیابی امکان ،شودیم منجر کنندگاناستفاده قضاوت و تعدیل

 ،بنابراین .آوردیمفراهم  گذارانهیسرمابراي  را سرمایه منابع از استفاده نحوه در مدیران
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 با ارتباط در مدیران یطلبفرصت تواندیم بیشتر، مقایسه قابلیت با حسابداري اطلاعات

 نقد وجه نگهداشت و سرمایه هزینه کاهش باعث کار، کند. این محدود را نقد وجه ذخیره

 .مالی خارجی را در پی دارد و محدودیت
 Kim et al (2013)  اي به بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورت مالی بر مطالعهدر

ها با استفاده از معیارهاي قابلیت مقایسه شواهدي ریسک سقوط مورد انتظار پرداختند. آن
تواند واکنش نامتقارن بازار به افشاي دهد قابلیت مقایسه میرا ارائه کردند که نشان می

گذاران با دسترسی به اطلاعات مربوط به اخبار منفی و اخبار مثبت را کاهش بدهد. سرمایه
توانند شناخت بهتري از عملکرد بنگاه تنها میهاي مشابه و امکان شناسایی اطلاعات نهبنگاه

طریق استنتاج بر اساس عملکرد و یا  داشته باشند بلکه بخشی از اخبار منفی درباره آن را از
بنابراین مزایاي مخفی ؛ کنند (حتی در صورت عدم افشا)افشاي همتایان مشابه آن کسب می

هاي مربوطه احتمالاً بیشتر کردن اخبار منفی براي مدیران احتمالاً کمتر خواهد بود و هزینه
هاي یل و کاهش هزینهطلبی مدیران و باعث تسهباعث کاهش فرصت جهیدرنتخواهد بود. 

 شود.اطلاعات و افزایش کیفیت اطلاعات می
، با عنایت به آنکه دو سازوکار شدهارائهیی که در بالا هاپژوهشبنابراین با توجه نتایج 

براي کاهش عدم تقارن  مدتکوتاهي مالی و بدهی با سررسید هاصورتقابلیت مقایسه 
انتظار داشت که  توانیم، شودیمان استفاده و نظارت بر مدیر بهبود کنترلاطلاعاتی و 

براي کاهش ي مالی باعث ارتقا و بهبود حاکمیت شرکتی هاصورتقابلیت مقایسه 
نیازي به استفاده از بدهی با  جهیدرنتمربوط به عدم تقارن اطلاعاتی شود و مشکلات 
ي هایبدهي مالی، هاصورتنشود. به عبارتی با افزایش قابلیت مقایسه مدت کوتاهسررسید 

 :شودیم؛ لذا فرضیه پژوهش به شرح زیر تدوین ابدییمکاهش  مدتکوتاه
 و معناداري دارد. معکوس رابطه با سررسید بدهی هاي مالیصورت مقایسه فرضیه: قابلیت

 روش
 بهادار اوراق در بورس شدههاي پذیرفتهشرکت از کلیه است عبارت آماري پژوهش جامعه

 تا 1392از ( سال 7زمانی  دوره طی )،در ایران بازار سرمایه ترینعنوان بزرگتهران (به
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 انتخابشده است. ) انجامغربالگري (حذفی کارگیري روشبا به نمونه ). انتخاب1398
 :باشدمیهاي زیر محدودیت در نظر گرفتن با نمونه

 حداکثر تا پایان که هایی، شرکت1392 سالموردنیاز از  اطلاعات به با توجه .1
 سال ها تا پایانآن اند و نامشدهپذیرفته بهادار تهران و اوراق در بورس 1388سال اسفندماه 

ي محاسبه متغیر قابلیت مقایسه باشد. برا نشده ، حذفادشدهیهاي شرکت از فهرست 1398
سال) نیاز داریم. به همین دلیل  4فصل قبل ( 16به اطلاعات  هرسالهاي مالی براي صورت

 هاشرکتموجود باشند، فلذا بایستی  1389بایستی اطلاعات سود و بازده سهام از بهار 
 باشند. شدهرفتهیپذدر بورس  1388حداکثر تا سال 

 باشد. شدهمعامله در بورس طور فعالها بهآن موردنظر، سهام دوره در طول .2

ها باید آن مالی ، دورههاي موردبررسیشرکت مقایسه قابلیت یشمنظور افزابه .3
 باشند. نداشته مالی سالتغییر  موردمطالعه باشد و در دوره اسفندماه 29 به منتهی

ها و بانک ، لیزینگگذاري، هلدینگ(سرمایه گري مالیهاي واسطهجزء شرکت .4
 ازلحاظ سساتؤم این ها، نباشند. درواقععملکرد آن ساختار نبود متفاوت دلیل ها) بهو بیمه
و  گذاري استسرمایهدرآمد از  ها حاصلآن و درآمد اصلی بوده ، متفاوتفعالیت ماهیت

 .است ها متفاوتدر آن شرکتی حاکمیتهاي و ساختار مالی افشاي اطلاعات
 اند، بنابراینشدهعرضه بار در بورس براي اولینها از شرکت بعضی کهنیا به توجه با

 1398 سال باشند و در تا پایان شدهعرضه در بورس 1388 سال از پایان باید حداکثر تا قبل
 سال، هاي موردبررسیشرکت مقایسه قابلیت منظور افزایشبه چنینباشند. هم نشده حذف

 نداشته مالی تغییر دوره موردمطالعه باشد و در دوره اسفندماه 29 به ها باید منتهیآن مالی
 1 جدول باشد. لازم زمانی داراي تطابق مالی سال در پایان شدههاي محاسبهباشند تا شاخص

 دهد.می را نشان جامعه ها و شرایطمحدودیت آماري با اعمال نمونه انتخاب
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 جامعه ها و شرایطمحدودیت آماري با اعمال نمونه . انتخاب1جدول 

 شرکت 536 1398ها در بورس تا پایان سال تعداد شرکت

 شرکت 125 .اندنداشتهدر بورس حضور  1398 الی 1389هاي که در سال هايتعداد شرکت
 شرکت 85 .باشدینمها منتهی به پایان اسفند هایی که سال مالی آنتعداد شرکت
 شرکت 46 یا سال مالی داده باشند. تیفعال رییتغهایی که تعداد شرکت
 شرکت 37 در دسترس نباشد. آن ازیموردنهایی که اطلاعات تعداد شرکت
هاي بیمه ها و شرکتگذاري، بانکهاي مالی، سرمایهبندي موسسههایی که شامل طبقهتعداد شرکت

 هستند.
 شرکت 118

 شرکت 411 جمع
 شرکت 125 (نمونه نهایی) است شدهيآورجمعها هاي آندادههایی که تعداد شرکت

شده زیر استفاده شرح به Do (2021( شدهبرگرفته ، از مدلپژوهش فرضیه ي آزمونبرا
 شده است مانند نرخحذف از مدل متغیرهایی ایران شرایط به با توجه البته است که

 :و توسعه تحقیقهاي بندي اعتباري، هزینهرتبه
𝑆𝑆𝑆𝑆 .1معادله  = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝐹𝐹𝑆𝑆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜃𝜃𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖                                                     

قابلیت  . ضریباست شرکت مدتکوتاه ، سررسید بدهی)ST( ، متغیر وابستهمدل این در
 دهد.می را نشان مدتکوتاه پذیري بر بدهی ، تأثیر مقایسه)FSCي مالی (هاصورتمقایسه 

 مستقل متغیر
 نزدیکی عنوانبه دارد که ها اشارهشرکت به) FSC( هاي مالیصورت مقایسه قابلیت
برداري از متغیرهاي  هم X شود.گیري میاندازه دو شرکت هاي حسابداري بینسیستم

 بر اساس .شودمی دهیسنج De Franco et al (2011(با الگوي  مستقل متغیر .کنترلی است
رویدادهاي  شود کهمی در نظر گرفته ، تابعیشرکت حسابداري یک الگو، سیستم این

 کهطوريکند. بهمی (سود حسابداري) تبدیل هاي مالیگزارش ) را بهسهام اقتصادي (بازده
 مقایسه باشد، قابلیت هداشت بیشتري باهم شباهت حسابداري دو شرکت تابع هر چه
 ها بیشتر خواهد بود.آن هاي مالیصورت
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 ) بهرهیا تلفیقی (تابلویی هاي ترکیبیداده از روش مدل ي برآورد پارامترهاي اینبرا
هاي سال طی سالیانه و سري زمانی بورسی شرکت 125حاضر،  مدل . تعداد مقاطعایمبرده
 و معناداري ضرایب اعتبار و ارزیابی صحت باشد. براي بررسیمی 1398 الی 1392 مالی
 .ایمکرده استفاده هاي تابلوییداده ویژه هاي تشخیصنیز از آزمون مدل

و براي  خویش اصلی سنجه را براي ساخت De Franco et al (2011(روش ما
حسابداري را  . وي سیستمایمکرده ، اجرا)FSC( مالی صورت مقایسه گیري قابلیتاندازه

 اصلی کند. ایدهمی تعریف هاي مالیصورت از رویدادهاي اقتصادي به تابع یک در قالب
براي  ، بایستیمقایسههاي حسابداري قابلبا سیستم دو شرکت که است آن سنجه این

برخوردار باشند. براي  مشابهی هاي مالیاي از رویدادهاي اقتصادي، صورتمجموعه
 De Franco et al (2011(در هرسال،  i انفرادي شرکت حسابداري یک تابع سنجش

 t سال به اخیر منتهی چهار سال از سودهاي فصلی را با استفاده ذیل سري زمانی رگرسیون
 t سال به منتهی چهار سال فصلی سهام يها) و بازدههاي مالیبراي صورت (شاخصی
 .میابراي رویدادهاي اقتصادي) اجرا کرده (شاخصی

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖 .2 معادله  =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝐸𝐸 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖  +  Ɛ𝑖𝑖𝑖𝑖 

رویدادهاي اقتصادي  هستند که i حسابداري شرکت ، سیستمiβ و iα شده برآورده ضرایب
 زمانی از دوره استفاده که داریم دهند. توجهمی نشان هاي مالیرا در صورت شرکت

 مدل زمانی دوره به باشد و ارتباطیمی )FSC( قابلیت مقایسه ، براي فرآیند محاسبهفصلی
) ندارد. ما نیز در مدتکوتاه یبر سررسید بده هاي مالیصورت مقایسه ت(اثر قابلی اصلی

 دوره مالی هرسال به منتهی فصل 16هاي در وجود داده محدودیت خاطر عدماینجا به
 عمل Do (2021( و 2011) De Franco et al( همچون ،)1392-98مذکور ( زمانی
 مطالعاتتعدادي از  در که ذکر است به . لازمایمکرده استفاده فصل 16 و از این ایمکرده

 يها) و بازدههاي مالیبراي صورت (شاخصی از سودهاي فصلی ، بجاي استفادهداخلی
 ماه یا شش سالانه يهابراي رویدادهاي اقتصادي) از سودها و بازده (شاخصی فصلی سهام

-، از شاخصDe Franco et al (2011( همانند مدل پژوهشاین اند، اما در کرده استفاده
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، مقایسه از قابلیتاین مدل  تعریف به توجه . باایمکرده استفاده دهزسود و با هاي فصلی
در  i شرکت بازده کرد، با قرار دادن را با یکدیگر مقایسه jو  i دو شرکت بتوان به چنانچه
، براي آید، بنابراین دست به مشابهی رود نتایج، انتظار میj حسابداري شرکت سیستم

، iβو iα ، ضرایبj شرکت هاي سري زمانیاز داده با استفاده i ، نیز مانند شرکتj شرکت
 ،j و iهاي هاي حسابداري شرکتسیستم شباهت گیري میزانشود. براي اندازهبرآورد می

)De Franco et al (2011 حسابداري شرکت واکنش i و شرکت j رویدادهاي  را به
 کند.می محاسبه i اقتصادي شرکت

و  i با ضرایب بارکی t در سال i زیر، سود مورد انتظار شرکت از معادله استفاده با
 گردد:برآورد می j با ضرایب بارکی

𝐸𝐸(𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖.𝑖𝑖) 3 معادله =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖   

𝐸𝐸(𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖.𝑖𝑖) .4معادله  =  𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖                                                            

: E(Earningsii.t) سود مورد انتظار شرکت i شرکت حسابداري و بازده سیستم به با توجه 
i در فصلt 

: E(Earningsij.t) مورد انتظار شرکت سود j حسابداري شرکت سیستم به با توجه j  و
بازار  ارزش برمیتقس فصلی با سود خالص برابر است که است t در فصل i شرکت بازده

 سهام صاحبان حقوق فصلی

comparabilityij.t پذیري دو شرکت مقایسه i و j بین تفاوت قدر مطلق ؛ یعنیاست 
 jو  iهاي رکتشحسابداري  در سیستم i شرکت از بازده استفاده با شدهبینیهاي پیشسود

 :گذشته فصل 16براي 
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝐸𝐸𝐸𝐸𝑐𝑐𝐸𝐸𝑐𝑐𝐸𝐸𝑅𝑅𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 5معادله  = − 1

16
∑ |𝐸𝐸(𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖.𝑖𝑖)− 𝐸𝐸(𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖.𝑖𝑖)|𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 

 4 ، میانگین𝐹𝐹𝑆𝑆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖)اختصار (به شرکت سال بر اساس مقایسه قابلیت سنجه ي ساختبرا
. با گیریمرا در نظر می t سال در طی i پذیري شرکت مقایسه امتیازات مورد از بالاترین

پذیري  مقایسه درجه منزلهبه 𝐹𝐹𝑆𝑆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖.𝑖𝑖، مقدار بالاتر است غیر مثبت 𝐹𝐹𝑆𝑆𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖.𝑖𝑖 اینکه به توجه
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 .باشدمی هاي مالیبیشتر صورت

 ستهواب متغیر
سررسید  براي محاسبه .باشدمی )STمدت (کوتاه سررسید بدهی پژوهش این وابسته متغیر
در  t سال هاي پایانبدهی کلبه سال هاي جاري در پایانبدهی ، از نسبتمدتکوتاه بدهی

 .(Do,2021) کنیممی استفاده سالانه صورتبه 1398 الی 1392 مالی دوره طی

 ي کنترلیمتغیرها
 شرکت ، اندازهپژوهش در این کاررفتهبه کنترلی هايمتغیر یکی از :)Sizeشرکت (اندازه 

سالانه در  صورتبه دهیممی نشان sizeبا  که i شرکت اندازه پژوهش باشد. لذا در اینمی
 به لازم .است t سال در پایان هاییبازار دارا ارزش طبیعی برابر با لگاریتم 1392-98 دوره

 در نظر گرفته شده است. Do,2021 مطابق پژوهشما نیز ي کنترلی رهایمتغکه  ذکر است
 علاوهبه سال در پایان سهام صاحبان بازار حقوق ها را برابر با ارزشبازار دارایی ارزش
چند متغیر دیگر  متغیر در تعریف . اینایمقرار داده سال ها در پایانبدهی دفتري ارزش

 رود.کار می ) بهيرعادیو سود غ شرکت (اهرم همچون

 t در سال i شرکت اندازه مربع): 2Sizeشرکت (مربع اندازه 
 به سال ها در پایانبدهی کل با نسبت برابر است که t سال i شرکت اهرم :)levاهرم (

 .سال ها در پایانبازار دارایی ارزش
 پژوهش این ، درt در سال i هاي شرکتدارایی سالانه بازده ):ROA( ییدارابازده 

سود  تبا نسب برابر است شده است که ها استفادهدارایی از بازده متغیر، این براي سنجش
 .سال هاي پایاندارایی به سال پایان سالانه خالص

غیر مکرر  اقلام است ممکن کهآن به با توجه ):Abnormal earningي (رعادیغسود 
قرار دهد، از  الشعاعرا تحت سود خالص کهها دارایی فروش نظیر سود و زیان یا استثنایی

 سود عملیاتی از تفاوت و عبارت است میاکرده متغیر استفاده براي این معیار سود عملیاتی
 .t سال هاي پایانبازار دارایی ارزش برمیتقس -1t و سال t سال در پایان
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هاي در فرصت تفاوت براي کنترل پژوهش در این ):M/Bارزش بازار به دفتري (
ها در دفتري دارایی ارزش به سال پایانهاي بازار دارایی ارزش ها از نسبترشد شرکت

 شده است. استفاده سال پایان

 i شرکت دارایی بازده نوسان :)Fluctuations in asset returns( ییدارا بازده نوسان 

بازار  )، ضربدر ارزشt مالی سال طی (فصول سهام فصلی معیار بازده با انحراف برابر است
هاي . دادهسال هاي در پایانبازار دارایی ارزش برمیتقس سال پایان سهام صاحبان حقوق

، بخش گیرند. اینقرار می وتحلیلمورد تجزیه توصیفی لحاظ ، بهاول در مرحله پژوهش
 ها از رگرسیونفرضیه . براي آزمونهاستداده و پراکندگی هاي مرکزيآماره شامل

 افزارنرم لهیوسبهها آزمون شده است. تمامی استفاده جزئی مربعات حداقل روش به مقطعی
باشند، می ترکیبی هاي پژوهش از نوعکه دادهجائیاند. از آنشدهانجام Eviewsآماري 

 هاسمن شده و آزمون استفاده F از آماره یا تابلویی هاي تلفیقیاز روش یکی براي انتخاب
 منظور تخمینرود. بهبه کار می هاي تابلوییداده در روش تخمین روش نیز براي تعیین

 شود.می استفاده معمولی مربعات حداقل ها از روشپارامتر

 هاداده وتحلیلتجزیه
 هاي مرکزي وشاخص نیتریاصل دربردارنده 2، جدول پژوهش هايریمتغ یبا بررس

 .است یپراکندگ
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 هاي پژوهشمتغیر یفیآمار توصهاي . شاخص2 جدول

عنوان  
 متغیرها
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ST3 FSC Size Size2 M/B ROA 
Fluctuations 

in asset 
returns 

Lev Abnormal 
earnings 

 0083/0 3591/0 1151/0 1095/0 1841/2 32/231 129/15 -4620/1 8961/0 میانگین

 0108/0 3400/0 0900/0 1017/0 6200/1 94/221 900/14 -3314/0 8971/0 میانه
 2571/0 8700/0 7800/0 6267/0 460/19 23/436 890/20 0000/0 9922/0 ماکسیمم
 -3062/0 0100/0 0100/0 -1911/1 3600/0 83/123 130/11 -522/10 7959/0 مینیمم

 0587/0 2016/0 0998/0 1671/0 7618/1 043/49 5598/1 1907/2 0370/0 انحراف معیار
 -6146/0 3019/0 1353/2 -2925/1 0711/4 0529/1 6979/0 -8103/1 -0564/0 چولگی

 1421/7 2623/2 7352/9 121/12 526/27 5639/4 8604/3 6636/5 6508/2 کشیدگی
 882 882 882 882 882 882 882 882 882 مشاهدات

 89حدود  طور متوسطبنابراین به؛ باشدمی 896/0برابر  میانگین براي متغیر سررسید بدهی
مقدار  مشابهتاند. داده هاي جاري تشکیلها را بدهیهاي شرکتبدهی درصد از کل

 دیسررسمعیار براي متغیر  باشد. انحرافمتغیر می این بودن نرمال دهندهنشان و میانه میانگین
ها از داده پراکندگی و میزان به هم ها نزدیکدهد دادهمی نشان بوده که 037/0برابر  بدهی

صفر، بیانگر  و نزدیک منفی هیبراي متغیر سررسید بد چولگی . ضریبیکدیگر زیاد نیست
 بوده 15/ 129 شرکت اندازه باشد. مقدار میانگینمی چپ به چوله کم و خیلی نرمال توزیع

 98 در سال اصفهان فولاد مبارکه شرکت به متعلق 890/20 با اندازه مقدار آن و بیشترین
بازار  ارزش . مقدار میانگینبوده استور کش شرکت تریندهد بزرگمی نشان باشد کهمی

 به ها نسبتبازار شرکت ارزش است نشانگر این باشد کهمی 2/ 184 دفتري دارایی ارزش به
 . البتهداشته است درصد افزایش 118 طور متوسط، بهمالی در ابتداي سال دفتري آن ارزش

ها رشد شرکت سهام قیمت جهیدرنتي اخیر و هالدر ساارز  نرخ کرد که نشانباید خاطر
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اند. مزبور داشته مقدار میانگین در بالا بردن ییبسزا نقش اند کهکرده توجهی را تجربهقابل
ازاي هر  ها بهشرکت که است باشد و بیانگر اینمی 107/0ها دارایی بازده مقدار میانگین

مقدار  چنیننمایند. هم کسب سود خالص ریال 10/0ند حدود اتوانسته دارایی، ریال یک
 از میانگین دهد و لذا مقدار میانهرا نشان می چپ سمت به ، چولگی-265/1 آن چولگی

زیادي  بزرگ نقاط دهد کهمی نشان میانگین به نسبت مقدار میانه . بیشتر بودنبیشتر است
درصد از  36دهد حدود می نشان که است 363/0 اهرم میانگین ها وجود ندارند.در داده

 .بوده است و تسهیلات بدهی از محل شرکت مالی موردنیاز براي تأمین مبالغ
و نتایج  استفاده، لین و چاو لوین از آزمون هاي پژوهشمتغیر منظور آزمون پایاییبه

 .شده استارائه 3آن در جدول 

 لین و چاو، لوین آزمون . نتایج3 جدول

 نماد متغیرها نام متغیرها
ي آزمون آماره

 لوین، لین و چاو
سطح 

 معناداري
 نتیجه

 ST3 4688/27- 0000/0 I(0) سررسید بدهی
هاي قابلیت مقایسه صورت

 FSC 96229/8- 0000/0 I(0) مالی

 Size 3256/29- 0000/0 I(0) اندازه شرکت
 2Size 0328/22- 0000/0 I(0) اندازه شرکتمربع 

 B/M 5187/58- 0000/0 I(0) ارزش بازار به ارزش دفتري
 ROA 84933/8- 0000/0 I(0) هابازده دارایی

 Fluctuations in asset نوسان بازده دارایی
returns 

9471/18- 0000/0 I(0) 

 Lev 21627/9- 0000/0 I(0) اهرم شرکت
 Abnormal earnings 7001/27- 0000/0 I(0) يرعادیغسود 

ها کمتر از متغیر واحد در همه ریشه داري آزمونمعنا شود سطحمی ملاحظه طور کههمان
 است معنی بدان مانا هستند. این و در سطح I(0(صفر  از مرتبه دهد کهمی بوده و نشان 05/0
تا  1392هاي سال متغیرها بین و کوواریانس زمان طولها در متغیر و واریانس میانگین که

 باشد.ها میمتغیر و نشانگر پایایی ثابت 1398
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کند. گیري میدو متغیر را اندازه بین خطی ارتباط ، میزانپیرسون همبستگی ضریب
 دهد.می را نشان ارزیابی این نتایج خلاصه 4جدول

 1 الگو مدل همبستگی نتایج .4 جدول

Correlation ST3 FSC Size 2Size B/M ROA 
Fluctuations 

in asset 
returns 

Lev Abnormal 
earnings 

         1 سررسید بدهی
        1 -0637/0 قابلیت مقایسه

       1 -2274/0 3355/0 اندازه
      1 4970/0 -2488/0 -3165/0 مربع اندازه

بازار به ارزش 
 دفتري

0864/0 0498/0 2015/0 1908/0 1     

    1 3366/0 2118/0 2225/0 -0630/0 0010/0 بازده دارایی
نوسان بازده 

 دارایی
1445/0- 0393/0 0889/0 0804/0 1536/0 1773/0 1   

  1 -3416/0 -5881/0 -5877/0 -0946/0 -0991/0 0707/0 4117/0 اهرم
 1 -1915/0 1795/0 3339/0 0962/0 1243/0 1307/0 0356/0 0427/0 يرعادیغسود 

-متغیر باشد، بین 75/0کمتر از  همبستگی ضریب دهد که هرگاهمی نشان 4شماره  جدول

 رگرسیون مدل نوع هاي شناساییآزمون نتایج وجود ندارد. در ادامه همبستگی هاي مستقل
)، از یا تابلویی (تلفیقی تخمین ). جهت مشخص کردن روش5است (جدول  شدهگزارش
 1H: تابلوییروش و  0H:تلفیقی روش :شده است لیمر استفاده F آزمون
است که  اثر تصادفی در مقابل ثابت اثرات از مدل استفاده نیز براي تعیین هاسمن آزمون

 است.فرضیه صفر آن روش اثرات تصادفی 

 لیمر و هاسمن F آزمون نتایج .5 جدول

 
آزمون اف 

 لیمر
سطح 

 معناداري
 نتیجه

آزمون 
 هاسمن

سطح 
 يداریمعن

 نتیجه

مدل فرضیه 
 پژوهش

 0000/0 393819/34 تابلویی 0000/0 077559/10
اثرات 
 ثابت
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و کمتر از  0,00 شدهمحاسبهارزش احتمال آماره  کهییازآنجالیمر،  Fبنابر نتیجه آزمون 
شده است، فرضیه صفر مبنی بر تجمیعی بودن مدل رد شده و این آزمون حکم به  0,05

دهد. همچنین نتایج آزمون هاسمن نیز فرضیه صفر مبنی بر وجود تابلویی بودن مدل می
 فرضیه مدل وتحلیلتجزیه جهت ثابت از اثرات بنابراین؛ کنداثرات تصادفی را رد می

آماري زیر  فرضیه آزمون صورتبه توانپژوهش را می شود. فرضیهمی استفاده پژوهش
 :داد قرار موردبررسی

0:H و معناداري  معکوس رابطه با سررسید بدهی هاي مالیصورت مقایسه قابلیت
 ندارد.

1:H و معناداري معکوس رابطه با سررسید بدهی هاي مالیصورت مقایسه قابلیت 
 دارد.

شد  ، برازشثابت با اثرات تابلویی ، رگرسیونلیمر و هاسمن آزمون نتایج به با توجه
 :است شدهزیر ارائه در جدول آن نتایج که

 1398تا  1392هاي سال پایان طی ثابت اثرات از روش با استفاده الگوي فرضیه نتایج خلاصه .6 جدول

𝑺𝑺𝑺𝑺 = 𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝑭𝑭𝑺𝑺𝑪𝑪𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜽𝜽𝑿𝑿𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝑬𝑬𝒊𝒊𝒊𝒊 

 ضرایب هانماد متغیر هانام متغیر
خطاي 

 استاندارد
 t -آماره

سطح 
 معناداري

 نتیجه

 مثبت α0 352183/0 062041/0 676622/5 0000/0 عرض از مبدأ

قابلیت مقایسه 
هاي صورت
 مالی

FSC 000783/0- 000325/0 410109/2- 0162/0 منفی 

 مثبت Size 058677/0 007702/0 618457/7 0000/0 اندازه شرکت

مربع اندازه 
 شرکت

2Size 001580/0- 000239/0 613638/6- 0000/0 منفی 

ارزش بازار به 
 M/B 000162/0 000434/0 374197/0 7084/0 ارزش دفتري

 ریغ
 معنادار

 ROA 006707/0 006268/0 070053/1 2849/0 هابازده دارایی
 ریغ

 معنادار
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𝑺𝑺𝑺𝑺 = 𝜷𝜷𝟎𝟎 + 𝜷𝜷𝟏𝟏𝑭𝑭𝑺𝑺𝑪𝑪𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝜽𝜽𝑿𝑿𝒊𝒊𝒊𝒊 + 𝑬𝑬𝒊𝒊𝒊𝒊 

 ضرایب هانماد متغیر هانام متغیر
خطاي 

 استاندارد
 t -آماره

سطح 
 معناداري

 نتیجه

بازده  نوسان
 دارایی

Fluctuations in 
asset returns 

 منفی 0000/0 -975120/5 003998/0 -023891/0

اهرم مالی 
 مثبت Lev 068184/0 005035/0 54076/13 0000/0 شرکت

 Abnormal يرعادیغسود 
earnings 

 مثبت 1008/0 642796/1 008700/0 014292/0

 789246/0 ضریب تعیین
ضریب تعیین 

 شدهلیتعد
751772/0 

 F 19565/96 -آماره 
 000000/0 سطح معناداري

دوربین 
 واتسون

508379/1 

براي  GLSاز روش فرض ناهمسانی واریانس در مدل اولیه برقرار نبوده است  کهییازآنجا
 تخمین ضرایب استفاده گردیده است.

 و ضرایب ثابت براي ضریب t آماره احتمال دهد کهمی نشان از تخمین حاصل نتایج
 بازده ، نوسانشرکت اندازه شرکت، مربع ، اندازههاي مالیصورت مقایسه هاي قابلیتمتغیر

آماري  ازلحاظ فوق ؛ لذا ارتباطاست %5کمتر از  مالی، بر سررسید بدهی ، اهرمدارایی
 مقایسه قابلیت یعنی متغیر مستقل t آماره باید گفت با فرضیه باشد. در رابطهدار میمعنا

دو متغیر  بین دهد رابطهمی بوده و نشان منفی که است -4101/2، (FSC) هاي مالیگزارش
 ، سطحچنینباشد. هممی منفی سررسید بدهی و نسبت هاي مالیصورت مقایسه قابلیت

دو  بین رابطه و بیانگر این است که باشددرصد می 5زیر  که بوده 0162/0 معناداري آن
متغیر  درصد بین 95 اطمینان در سطح گرفت نتیجه توان، میبنابراین؛ متغیر معنادار است

 .و معناداري وجود دارد منفی رابطه و سررسید بدهی هاي مالیگزارش مقایسه قابلیت
ها بر سررسید دارایی دفتري، بازده ارزش بازار به متغیر ارزش براي ضریب t آماره احتمال
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 %95 باشد. با اطمیناندار نمیآماري معنا ازلحاظ فوق ؛ لذا ارتباطاست %5بیشتر از  بدهی
 دهندگی توضیح قدرت ،شدهلیتعد تعیین باشد. ضریبمی معنیبی متغیر در مدل این

را  متغیر وابسته تغییرات % 75 میزان به قادر است دهد کهمی را نشان مستقلمتغیرهاي 
باشد. دار میآماري معنا ازلحاظ مدل کل که است بیانگر این F آماره دهد. احتمال توضیح

 واتسون -دوربین آزمون از آماره شده هاي برازشهاي مدلپسماند استقلال براي بررسی
 هاي مدلپسماند باشد، استقلال 5/1تا  5/2 در محدوده آماره شد. اگر مقدار این استفاده

یا وجود  استقلال از فقدان شواهد حاکی صورت نیاگیرد، در غیر قرار می دییمورد تأ
 که 51/1 واتسون مقدار دوربین نجایاخواهد بود. در  هاي مدلپسماند سریالی همبستگی

مورد  هاي مدلپسماند استقلال بنابراین؛ باشدیم 5/1تا  5/2در محدود  آماره ار اینمقد
هاي صورت مقایسه متغیر قابلیت براي ضریب چون فرضیه به با توجه .گیردتأیید قرار می

 ازنظر ) است،0162/0( %5معناداري کمتر از  سطح دلیل و به -000783/0برابر  که مالی
رد  0H فرض دارد. پس سررسید بدهی یعنی ي با متغیر وابستهو معنادار منفی ماري ارتباطآ

و  معکوس رابطه با سررسید بدهی هاي مالیگزارش مقایسه قابلیت گفت توانشود. میمی
 معناداري دارد.

 گیريبحث و نتیجه
 اطلاعات هاي کیفیجزء ویژگی مقایسه ، قابلیتنظري گزارشگري مالی مفاهیم بر اساس

هاي دوره ها را طیگزارش باید بتوانند این هاي مالیصورت کنندگاناستفاده که است
و  ، عملکرد مالیمالی در وضعیت کنند تا بتوانند روند تغییرات مقایسه مختلف
و  شـفاف مالی دهند. وجود اطلاعات واحد تجاري را تشخیص یپذیري مالانعطاف

 و در رشد و توسعه بوده گیري آگاهانهو تصمیم گوییپاسخ مهم از ارکان یکی مقایسهقابل
 هاي مالیصورت مقایسه و تأثیر اقتصادي قابلیت مزیت به با توجه .اقتصادي اثرگذار است

هاي خود بر در تصمیم دهندگان، ذینفعان و اعتبارگذارانتکاي سرمایهها و نیز ابر شرکت
ها و سررسید شرکت مالی صورت مقایسه قابلیت بین حاضر رابطه این قابلیت، در پژوهش

 قرار گرفت و موردبررسی بهادار تهران اوراق در بورس شدههاي پذیرفتهدر شرکت بدهی
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 De Franco et al (2011(از معیار  شرکت هاي مالیصورت مقایسه قابلیت براي سنجش
 مقایسه قابلیت« کهبر این مبنی پژوهش فرضیه گردید. در راستاي آزمون استفاده
چند  رگرسیون ، از مدل»داردو معناداري  معکوس رابطه با سررسید بدهی هاي مالیصورت

حاکی از آن  شد. نتایج استفاده هاي ترکیبیداده روش به افتهیمیتعم مربعات حداقل متغیره
 و سررسید بدهی هاي مالیصورت مقایسه قابلیت درصد بین 95 اطمینان است که در سطح

 مقایسه رد نگردید. قابلیت پژوهش فرضیه جهیدرنتو معناداري وجود دارد و  منفی رابطه
، دهد. درواقع را کاهش سازي اخبار منفی براي مخفی مدیران یزهتواند انگمی مالی صورت
 کیفیت و افزایش اطلاعات و پردازش هاي اکتسابهزینه کاهش باعث مقایسـه قابلیت

 قابلیت در زمینه پیشین هاي مطالعاتبا یافته شود کهمی گذارانسرمایه به شدهارائه اطلاعات
 Chen، و Kim et al.,2016 ؛De Franco et al.,2011؛ Fang et al.,2016( نظیر مقایسه

et al.,2018( هاي دارد. مطابق پژوهش مشابهتFang et al.,2016از  که هایی، شرکت
-داشته و وام کمتري در ارزشیابی بیشتر برخوردارند، ابهام مقایسه با قابلیت اطلاعاتی

 شوند. مقایسه پذیري اطلاعاتمی و پایش هاي کمتري براي نظارتهزینه متحمل دهندگان
 شده و به گیرندهو وام دهندهوام بالا در بین تیفیباک اطلاعات انتقال تسهیل حسابداري باعث

، با پژوهش فرضیه بخشد. نتایج آزمونها را بهبود میدهندهوام واپسین مؤثر نظارت شکلی
قابلیت  که است شدهانیب Do (2021( پژوهش؛ در داشته مطابقت 2021) Do( پژوهش
 نمایندگی کند، مشکلاتمی کمک اطلاعات تقارن کاهش به که هاي مالیصورت مقایسه
، گریدعبارتبهشود.  بازار بدهی مزایاي انضباط تواند جایگزینداده و می را کاهش بالقوه

کرده  شرکتی عمل کار حاکمیتو(در نقش) سازتواند می هاي مالیصورت همقایسقابلیت 
ي هایبدهشود. همچنین اگر سررسید  مدتهاي کوتاهاز بدهی استفاده و جایگزین

ي این هاافتهي جاري مدنظر قرار دهیم، یهایبدهمعکوس سررسید  عنوانبهرا  بلندمدت
به بررسی ارتباط  ) که1400همکاران (ي پژوهش جعفري و هاافتهپژوهش به نحوي با ی

پرداخته بودند  بلندمدتي هایبدهي مالی و ساختار سررسید هاصورتمیان قابلیت مقایسه 
هاي این پژوهش و ارتباط مستقیمی بین آن دو گزارش کرده بودند، همخوانی دارد. یافته



 1401 پاییز | 75شماره | نوزدهم سال | یمال يحسابدار یمطالعات تجرب | 118

 سازوکارهاي حاکمیت شرکتی مختلف اشکال بین جایگزینی عوامل که ادبیاتی تواند بهمی
بر  کند کهمی کمک هاییپژوهش به کند. درنهایت این مطالعه کند، کمکمی را بررسی

است ما در  ذکرانیشا. ددارندیتأکگیري براي تصمیم هاي مالیصورت مقایسه اهمیت
 به ) با توجه1از ( اندعبارت که میابوده روروبهیی نیز هاتیمحدوداجراي این پژوهش با 

ها شرکت در گردش سرمایه میزان که 98و  97هاي در سال شدهحادث حاد شرکت تورم
و  براي تولید از منابع و تجهیزات مواد اولیه شد تا جهت تأمین و باعث داده را افزایش

هاي سال به نسبت و یکنواختی مناسب ها از توزیعو بدهی تري نیاز داشتهبیش تسهیلات
 محور است ، وثیقهبدهی از طریق مالی ساختار تأمین ) در ایران2برخوردار نباشد؛ ( گذشته

بود،  شده ي مشابه خارجی استفادههاپژوهشدر  ها کهبندي اعتباري شرکتو ساختار رتبه
بودن ضریب رگرسیون قابلیت مقایسه  گیرد. احتمالاً پایینقرار می موردتوجهکمتر  در ایران
آماري در این پژوهش  ازنظرمعنادار بودن آن  رغمیعلي مالی با سررسید بدهی هاصورت

 ناشی از این موضوع باشد. تواندیم
ي کیفی هایژگیویکی از  عنوانبهنقش قابلیت مقایسه  با عنایت به نتیجه پژوهش و

راي سازوکارهاي حاکمیت شرکتی تلقی گردد، در نقش جایگزینی ب تواندیماطلاعات که 
و ارکان راهبري  دهندگانوام، استاندارد گذارانبه این موضوع توسط  شیازپشیبتوجه 

ي هاصورتتبیین مناسب ارتباط میان قابلیت مقایسه  منظوربهشرکتی، مورد توصیه است. 
را در  پژوهش ، اینپژوهشگرانشود که سایر پیشنهاد میمالی و سررسید بدهی در ایران، 

تري، آن را تکرار کرده تا بیش هاي مختلفو با تعداد شرکت ترگسترده هاي زمانیدوره
کشور  شرایط به با توجه و سررسید بدهی هاي مالیصورت مقایسه قابلیت بین ارتباط

براي  De Franco et al (2011(از معیار  در این مطالعه، نیهمچن شود، ترمشخص
در  شودیپیشنهاد م که شده اسـتمـالی استفاده يهاقابلیت مقایسه صورت يریگاندازه

 مالی همچون مدل يهاقابلیـت مقایسـه صورت يریگپژوهش آتی از سایر معیارهاي اندازه

)Casgino & Gassen (2015 در متغیر سررسید  اثر صنعتدر این پژوهش،  استفاده شود
ي آینده آثار صنعت را نیز هاپژوهشدر  توانندیمبدهی کنترل نشده است، لذا پژوهشگران 



 119 |  و همکاران يزدیعرب مازار ؛ یشرکت یبده دیو سررس یمال يهاصورت سهیمقا تیقابل

 مدنظر قرار دهند.

 تعارض منافع
 تعارض منافع وجود ندارد.

 

ORCID 
Mohammad Arabmazar 
Yazdi 

 https://orcid.org/0000-0002-5430-0477 

Vahid Mennati  https://orcid.org/0000-0001-8391-3777 
Javad Roshanzamir  https://orcid.org/0000-0003-1287-981X 

  

https://www.orcid.org/0000-0001-8391-3777


 1401 پاییز | 75شماره | نوزدهم سال | یمال يحسابدار یمطالعات تجرب | 120

 منابع
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 .حسابرسین مازسا راتنتشاان: اتهر
هاي عوامل مؤثر بر طراحی ساختار سرمایه شرکت)، 1386ي (علیرضا جعفرو سید حسین دي، سجا

 .35-28 ،191ره شماار، حسابد، کوچک و متوسط
قابلیت مقایسه اطلاعات  یبررس، )1398عادل ( شاه ولی زاده،؛ دیسع ،غنی زاده، حوریه؛ علی پور

شده در بورس اوراق هاي پذیرفتهحسابداري و هزینه تأمین مالی از طریق بدهی در شرکت
 همایش ملی حسابداري ایران، قم نیهفدهم بهادار تهران،

یی راکاو سید بدهی رسر، مالیي شگرارکیفیت گز)، 1393( رومحمدپد فرشاو بیتا ، مشایخی
 .14-1 )،4(2، مدیریت مالید هبررا، يگذارهیسرما

 ينقش میانجی کیفیت گزارشگر )،1399رضا ( سجادپور، امید؛ فرجی، محمدرضا، پور، مهربان
 يهایبررسمالی و نگهداشت وجه نقد.  يهامقایسه صورت مالی در رابطه بین قابلیت

 .132-153)،1( 27، حسابداري و حسابرسی
و  یمال يگزارشگر تیفی). اثر ک1393. (حانهیر ،انیهاد ؛دیسع ي،صمد ؛عباس دیس ی،هاشم

-117 ،)44(11 ی،مال يحسابدار یمطالعات تجرب. يگذارهیسرما ییبر کارا یبده دیسررس
143. 
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