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چکیده

هدف از اجرای این تحقیق ،بررسی رابطۀ بین ساختار بدهی و حسابداری ارزش منصفانه در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار

تهران بوده است .این تحقیق به روش توصیفی ـ همبستگی انجام شده و از نوع تحقیقات کاربردی است.

جامعۀ آماری تحقیق را کلیۀ شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1389تا  1394تشکیل میدهد که ازمیان

آنها  118شرکت که شامل شرایط نمونهگیری سیستماتیک تحقیق بوده ،بررسی شدهاند.

دادههای تحقیق از صورتهای مالی شرکتها استخراج و با استفاده از روش رگرسیون دادههای ترکیبی تجزیهوتحلیل شدهاند .یافتههای

تحقیق نشان داد که افزایش ارزش منصفانه به افزایش سطح سررسید بدهی در شرکتها منجر شده است و شدت این رابطه در شرکتهایی
که کیفیت سهام باالیی دارند ،قویتر از سایر شرکتها بوده است.

کلیدواژهها :ارزش منصفانه ،ساختار بدهی ،کیفیت سهام.

مقدمه

مالی شفاف ،موجب کاهش شکاف اطالعات و تسهیل نظارت

مدتها است که در ادبیات مالی و اقتصادی دریافتهاند

کارآمد میشود .درنتیجه ،انتظار میرود کیفیت گزارشگری

کاهش اختالفات سهامداران و مالکان و هزینههای نمایندگی

قرارداد بدهی نقش داشته باشد .در پژوهش حاضر بهطور

از طراحی قراردادهای بدهی میتوان بهعنوان ابزاری برای

استفاده کد .مطالعات پیشین نشان میدهد که کوتاهشدن
زمان سررسید بدهی کمک میکند هزینههای نمایندگی

کاهش یابد(بارنیا 3و همکاران1980 ،؛ مایرز1977 ،4؛ بودی 5و

تاگارت .)1978 ،6تضاد منافع بین سهامداران و مالکان مستقیم ًا

تحتتأثیر کیفیت گزارشگری مالی  قرار میگیرد؛ زیرا گزارش

مالی در تصمیمگیریهای شرکتها دربارۀ نحوۀ طراحی

خاص بر دو شرایط مهم قرارداد بدهی تمرکز میشود :سررسید

بدهی و بررسی اینکه آیا استفاده از حسابداری ارزش منصفانه
در صورتهای مالی تأثیری بر انتخاب شرکتها در سررسید
بدهی دارد .شرکتهایی با کیفیت گزارش کمتر(بیشتر)،
معمو ًال بیشتر(کمتر) با تضاد منافع سهامداران و مالکان

 .*1استادیار دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد تهران جنوب
 .2دانشجوي دكتراي مهندسي مالي دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد تهران جنوب
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مواجه میشوند؛ درنتیجه تقاضای بیشتر(کمتر) برای استفاده

این ریسک در شرکتهای مالی ازطریق سه کانال افزایش

چنین تضادهایی وجود دارد .از این رو ،روش حسابداری ارزش

مدیران برای سرمایهگذاری ریسکی .تأثیر ارزش منصفانه بر

از ابزارهای قراردادی خاص ،بهعنوان وسیلهای برای کاهش

منصفانه بر طراحی قراردادهای بدهی به این موضوع بستگی

محیط اطالعات تحلیلگران یا سرمایهگذاران در بازار سهام

مالی تأثیر میگذارد.

همکاران( )2015در این خصوص دریافتند که ارزیابی ارزش

دارد که چگونه معیارهای ارزش عینی بر کیفیت گزارشگری

در برخی دیگر از تحقیقات نیز بررسی شده است .ماگنان 11و

با وجود تفاوتهای زیاد ،تعاریف اصطالح ارزش منصفانه
اساس ًا در اعالمیههای  FASBو  IASBمعادل است .مفهوم

است .بهطور خاص ،ارزش منصفانه با افزایش دقت پیشبینی

نزدیک به وضعیت مطلوب 1برای معاملهای شناختهشده،

پراکندگی پیشبینی متمرکز میشوند .برعکس ،بارون

کرد(هیتز .)2007 ،2ارزش منصفانه ،منعکسکنندۀ یکی از این

صنایع است ،دریافتند که با اندازهگیریهای ارزش منصفانه

بازارهای فعال ،ب ـ قیمتهای تعیینشده برای اقالم مشابه

بنابراین ،حسابداری ارزش منصفانه در رویههای متفاوت آن

ارزش منصفانه را میتوان بهمثابۀ قیمت خروجی بازار در شرایط

مستقل و اقتصادی در یک مجموعۀ کامل اطالعات تفسیر

موارد است :الف ـ قیمتهای تعیینشده برای اقالم مشابه در

یا غیرمشابه در بازارهای غیرفعال ،ج ـ قیمتهای همبسته.
شواهد تجربی درمورد حسابداری ارزش منصفانه عمدت ًا بر

میزان وابستگی ارزشی اعداد حسابداری متمرکز است(سانگ 3و

همکاران .)2010 ،بهطور خاص ،بارث ،)1994(4پترونی 5و والن

6

( ،)1995و اکر 7و همکاران( )1996دریافتند که ارزش منصفانۀ

منصفانۀ مؤسسات مالی بیشتر با پیشبینیهای پراکنده مرتبط
همراه است ،درحالیکه برخی انواع ارزش منصفانه بر افزایش
12

و همکاران( )2016با استفاده از نمونهای که شامل همۀ

میتوان از نااطمینانی در محیط اطالعات تحلیلگران کاست.

ممکن است به شفافسازی بیشتر در بازار سرمایه منجر

شود .از سوی دیگر ،انتظار میرود شرکتهای دارای سهام

با نقدشوندگی باال ،رویههای متفاوتی در طراحی قراردادهای

بدهی اتخاذ کنند .نقدشوندگی باالی سهام شرکت ،مدیران را
به حصول عواید مطلوب از محل سهام و افزایش بازدۀ سهام

اوراق بهادار سرمایهگذاری ،پس از کنترل ارزش منصفانۀ دیگر

امیدوار میسازد .لذا مدیران در شرکتهایی که نقدشوندگی

بارث و همکاران( )1996نشان دادهاند که برآوردهای ارزش

پرداخت دیون را از محل سودآوری سهام شرکت تضمینشده

ابزارهای مالی ،ارزش مرتبط با حسابداری دارد .عالوه بر این،
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مییابد :افزایش شفافیت ،حسابداری ارزش منصفانه ،و اشتیاق

منصفانۀ وامها و بدهیهای بلندمدت بهشکل معنیداری ارزش

باالیی دارند ،تمایل بیشتری به ایجاد بدهی پیدا میکنند و

میدانند .اما برآورد ارزش منصفانۀ داراییها در این شرکتها،

ارتباطی 8بیشتری از مقادیر دفتری آنها دارد .با این حال ،اکر و

با توجه به اینکه تحتتأثیر سود تقسیمی سهامداران قرار

مربوط به ارزش منصفانۀ وامها ضعیف است و ارزش منصفانۀ

افزایش جذابیت سهام شرکت ،احتمال تقسیم سود در شرکت

همکاران( )1996و نلسون )1996(9دریافتند که ارزش ارتباطی

دارد ،ممکن است اثرات متفاوتی بر قراردادهای بدهی بگذارد.

سپردهها و اقالم غیربازاری ،فاقد ارزش ارتباطی است .دیفاند  10

را افزایش میدهد و از این طریق ،ارزش منصفانۀ داراییهای

ورشکستگی شرکتهای مالی و غیرمالی بررسی کرده و به

داراییها ،مدیران به پرکردن این شکاف در ارزش داراییها

و همکاران( ،)2014تأثیر استانداردهای  IFRSرا بر ریسک
این نتیجه رسیدهاند که  IFRSازطریق افزایش شفافیت،

شرکتهای غیرمالی را تحتتأثیر قرار میدهد ،درحالیکه

شرکت کاهش مییابد .لذا با توجه به کاهش ارزش منصفانۀ

تمایل بیشتری خواهند داشت و اقدام به تأمین مالی و تغییر
ساختار داراییها ،یکی از اولین تصمیماتی خواهد بود که
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دردسترس مدیران است .درنتیجه انتظار میرود در چنین

براساس بیانیۀ  157هیئت استانداردهای حسابداری مالی

شرکت ،محسوستر از سایر شرکتها باشد .در مقالۀ حاضر،

است از قیمتی که در ازای فروش یک دارایی دریافت میشود

شرکتهایی ،تأثیر ارزش منصفانه بر ساختار داراییهای

این موضوع بررسی میشود که حسابداری ارزش منصفانه

چگونه بر طراحی قراردادهای بدهی تأثیر می گذارد و آیا
کیفیت سهام شرکت بر شدت این رابطه اثرگذار است یا نه.

مروری بر پیشینه

با نام «اندازهگیری ارزش منصفانه» ،ارزش منصفانه عبارت

و یا جهت پرداخت یک بدهی در یک معاملۀ حقیقی 1میان
فعاالن بازار 2در تاریخ اندازهگیری استفاده شود .ارزش منصفانه،

همانطور که در این بیانیه تعریف شده ،دربرگیرندۀ ارزشهای
بازار است و به شرایطی که قیمتهای جاری بازار دردسترس

نیست ،محدود نمیشود .تأکید تعریف فوق برروی قیمتی

آنچه در بازار سرمایه اهمیت دارد ،ایجاد و حفظ محیط

است که در ازای فروش دارایی دریافت و یا برای انتقال بدهی

اطالعرسانی بههنگام حفظ شود و با فراهمآوردن اطالعات

یک دارایی پرداخت و یا درمقابل ایجاد یک بدهی دریافت

گزارشگری است؛ محیطی که در آن منافع سرمایهگذاران با

پرداخت میشود(ارزش خروجی) ،نه قیمتی که جهت تحصیل

موردنیاز سرمایهگذار ،فعالیتهای سازنده در بازارهای سرمایه

شده است(ارزش ورودی) .لذا بهکارگیری شایستۀ این شاخص

گرفته است ،تأکید شود .اما هنگامی که قصد بیان این واقعیتها

قابلیت قیاس بین شرکتها ایجاد کند .اما اینکه این شاخص

که در بسیاری موارد ،بر گزارش ارقام در یک دامنۀ مشخص

واقع شود ،موردتوجه برخی از محققان بوده است که در ادامه

تقویت و بر واقعیتها که روشهای حسابداری برپایۀ آنها قرار
با ارقام مالی است ،باید به سیستمهای ارزشیابی مراجعه کرد

میتواند رویۀ مطلوبی در ارزشگذاری داراییهای شرکت و
تا چه حد ممکن است بر تصمیمات ساختاری سرمایه مؤثر

تأکید میشود .یکی از سیستمهای گزارشگری ،ارزش منصفانه

به تعدادی از آنها اشاره میشود .وانگ 3و ژانگ ،)2017(4در

در آن واقع شدهاند ،تعریف میشود .تعیین ارزش یک قلم

را بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهاند که با افزایش ارزش

نقدی آینده یا براساس مبانی ریاضی خواهد بود و همۀ موارد

به سهم و نیز بدهیهای کوتاهمدت تمایل بیشتری نشان

زمانی که دربارۀ ارزش منصفانه بحث میشود ،تنها به دیدگاه

تأثیر حسابداری ارزش منصفانه در بازار بدهی در تعدادی

است که براساس ویژگیهای رویدادها و محیطی که رویدادها
دارایی یا بدهی برمبنای ارزش بازار ،ارزش فعلی دریافتهای

سرمایهگذار یا طرفین معامله توجه نمیشود ،بلکه بر ذینفعان

منصفانۀ داراییها ،شرکتها به ایجاد بدهیهای قابل تبدیل

دادهاند.

از پژوهشها بررسی شده است :دمیرجان 5و همکاران()2016

دیگری که در ساختار این رویداد مشارکت داشتهاند نیز تأکید

و آیتکین 6و کارولی )2015(7تأثیر ارزش منصفانه بر بدهیهای

گروههای دیگری نیز به ارزش منصفانه جلب شود و ازنظر آنها

خصوصی متمرکز بوده و نشان دادهاند وامدهندگان تمایل

میشود .اما این موضوع زمانی فراگیر خواهد بود که توجه

درخور اتکا باشد و مدیران در گزارش رویدادها و فعالیتهای

شرکت را بررسی کردهاند .هر دو پژوهش بر بدهیهای
دارند اثر ارزش منصفانه را از قرارداد بدهی حذف کنند .کانترل  8

شرکت بهطور منصفانه عمل کنند ،بهطوریکه واکنش سایر

و همکاران( ،)2014تواناییهای ارزش منصفانۀ گزارششده را

شود.

که خالص هزینههای تاریخی وامها ،پیشبینیکنندههای

افراد ذینفع و ذیحق دربرابر اطالعات گزارششده درک

برای پیشبینی زیان اعتبار بررسی کرده و نتیجه گرفتهاند

7. Karolyi, S. A.

4. Zhang, J.
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فوق به ساختار و ویژگیهای محیط موردگزارش مربوط است.

تحقیقی ،رابطۀ بین ارزش منصفانه و ساختار بدهی شرکتها
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بهتری برای زیانهای اعتباری نسبت به ارزشهای منصفانۀ

متفاوتی از این روش حسابداری بر عملکرد شرکت نشان داده

ارائه دادهاند مبنی بر اینکه مقادیر اهرمی در ارزش منصفانه

منصفانه در بازارهای سرمایۀ نوظهور متفاوت از بازارهای

وام هستند .بلنکاسپور 1و همکاران( ،)2013شواهدی تجربی

با ریسک اعتباری مرتبط است ،و این نشان میدهد که

در سیستم گزارش حسابداری ارزش منصفانه ،اطالعات

حسابداری بیشتری نسبت به ریسک اعتباری شرکتها

بهدست میآید .در همین راستا ،هودر 2و همکاران()2006
آزمون مربوطبودن ارزش منصفانه به ریسک را بررسی کرده

توسعهیافته بوده است .علت این امر را شاید بتوان تفاوت در

نوع واکنش سهامداران و سرمایهگذاران در بازارهای سرمایۀ
مختلف دانست(وانگ و ژانگ.)2017 ،

فرضیههای پژوهش

و دریافتهاند که نوسانات درآمد منصفانه بهشدت با ریسک

با استناد به مطالب مذکور و شکاف اطالعاتی که در

همکاران( ،)2017با استفاده از مؤسسات مالی بهعنوان نمونۀ

پژوهش حاضر درپی سنجش
شرکتها وجود داشته ،پژوهشگ ِر
ِ

خاص شرکت و بهویژه نرخ بهره مرتبط است .مگنن 3و

حوزۀ تأثیرسنجی حسابداری ارزش منصفانه بر ساختار سرمایۀ

خود ،دریافتند که استفادۀ گستردهتر از ارزش منصفانه در

رابطۀ بین ارزش منصفانه و سررسید بدهیهای شرکت بوده

و همکاران( ،)2016در تحقیقی ،مشخصههای استانداردهای

فرضیۀ اول :بین ارزش منصفانۀ دارایی و سررسید

صورتهای مالی با هزینهای باالتر از بدهی همراه است .بارون

حسابداری و بهویژه ارزش منصفانه در کاهش عدم تقارن

اطالعاتی را بررسی کردهاند؛ که نتایج تحقیق آنها حاکی از آن

است که بهکارگیری ابزار حسابداری ارزش منصفانه به کاهش
عدم تقارن اطالعاتی و هزینههای نمایندگی در شرکت منجر

میشود .دمیرجان و همکاران( ،)2016در تحقیقی ،رابطۀ بین

ارزش منصفانه و ساختار بدهی در شرکتها را بررسی کرده و

به این نتیجه رسیدهاند که هریک از انواع روشهای حسابداری
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است .اما آنچه مشهود است ،این است که نوع اثرات ارزش

ارزش منصفانه ،اثرات متفاوتی بر قراردادهای بدهی در شرکت

داشتهاند .نتایج نشان داده که استفاده از ارزش منصفانۀ سطح
 1و  ،2به افزایش سطح بدهیهای کوتاهمدت در شرکتها
منجر شده است .گانچاروف 4و تریست ،)2011(5در پژوهشی،

نقش ارزش منصفانه را بر سیاستهای تقسیم سود شرکتها

است؛ از این رو ،فرضیات تحقیق بهصورت زیر تعریف شدهاند:
بدهیهای شرکت ،رابطۀ معناداری وجود دارد.

فرضیۀ دوم :شدت رابطۀ بین ارزش منصفانۀ دارایی و

سررسید بدهی در شرکتهای با کیفیت باالی سهام ،بیشتر
است.

روش پژوهش

اين پژوهش ازنظر هدف ،از دسته پژوهشهاي كاربردي

بهشمار ميرود و ازنظر روش ،پژوهشي توصيفي مبتني بر
تحليل رگرسيوني است كه در آن ،از روش تحليل دادههاي

تركيبي و ادغام استفاده شده است .دادههاي موردنياز از

لوح فشردة  شركت تدبيرپرداز ،نرمافزار رهآورد نوين و نيز

گزارشهاي انتشاريافتة  سازمان بورس و اوراق بهادار

بررسی کردهاند؛ که نتایج بررسی آنها نشان داد که با افزایش

جمعآوري ،و تجزيهوتحليل دادههاي پژوهش با استفاده از

افزایش مییابد :در شرکتهایی که ارزش منصفانۀ داراییهای

است.

ارزش منصفانۀ داراییها ،احتمال تقسیم سود در شرکت نیز

نرم افزار  Eviewsو در سطح معناداري  95درصد انجام شده

باالتری داشتهاند ،نسبتهای سود تقسیمی باالتر بوده است.

جامعۀ آماری این تحقیق عبارت است از کلیۀ شرکتهای

4. Goncharov, I.

1. Blankespoor, E.

5. Triest, S.

2. Hodder, L.

سایر تحقیقات انجامشده در حوزۀ ارزش منصفانه نیز اثرات

پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای

3. Magnan, M.
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 1389الی  1394که صورتهای مالی خود را به بورس اوراق

بهطوریکه با وجوه نقد و داراییهای نزد بانک برای

همگن ،با استفاده از روش غربالگری و حذف سیستماتیک،

که ارزش منصفانۀ داراییهای شرکت محاسبه میشود و در

بهادار تهران ارائه کردهاند .بهمنظور دستیابی به یک نمونۀ

تنها شرکتهایی بررسی شدهاند که شرایط نمونهگیری
تحقیق(حضور فعال در بورس طی دورۀ تحقیق ــ پایان سال

مالی منتهی به  29اسفند ــ نبو ِد وقفۀ معامالتی بیشتر از 3
ماه ،عدم تعلق به صنایع مالی و سرمایهگذاری شامل بانکها،

بیمهها و مؤسسات مالی و سرمایهگذاری) را داشتهاند .با اعمال
این محدودیتها در نمونهگیری ،تعداد  118شرکت بررسی

شد.

برای آزمون فرضیههای تحقیق ،از مدلهای رگرسیونی

زیر استفاده میشود:

مدل آزمون فرضیۀ اول(مدل :)1

شرکت  iدر ابتدای دورۀ  tبرابر است ،و  Xطول دورهای است
این تحقیق برابر با یک فصل( 90روز کاری) درنظر گرفته

میشود؛ بنابراین ،مقدار        برابر با  0/25خواهد بود .شایان
ذکر است که طول دورۀ موردمحاسبه برای ارزش منصفانۀ

داراییها را باتوجه به اهمیت دورۀ زمانی میتوان بیشتر یا

کمتر از یک فصل درنظر گرفت و  rنیز برابر با نرخ بهره

بدون ریسک ،و  DIVi,tبرابر با نسبت سود پرداختی سهام

شرکت است.

 HQi,tمتغیر نشانگر کیفیت باالی سهام شرکت است که

برای شرکتهایی که طی دو سال متوالی ،بازدۀ سهام مثبت

داشته باشند برابر با  1و در غیر این صورت برابر با صفر است.

 BSizei,tارزش کل بدهی شرکت  iدر سال  tاست که

از نسبت بدهیهای منتشرشده(ارزش دفتری سهام منتشرشدۀ

شرکت) به داراییهای آن سنجیده میشود.
مدل آزمون فرضیۀ دوم(مدل :)2

 Sizei,tاندازۀ شرکت  iدر سال  tو برابر با لگاریتم طبیعی

ارزش دفتری کل داراییهای شرکت است.

 LEVi,tاهرم مالی شرکت  iدر سال  tو برابر با نسبت

بدهیها به داراییهای شرکت است.

 ROAi,tبازدۀ دارایی شرکت  iدر سال  tو برابر با نسبت

در این مدلها:

 MATi,tسررسید بدهی شرکت  iدر سال  tاست که از

 BMi,tارزش شرکت  iدر سال  tو برابر با نسبت ارزش

دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام شرکت است.

 Tangibilityi,tملموسات شرکت  iدر سال  tو برابر با

نسبت بدهیهای جاری به کل داراییهای شرکت سنجیده

نسبت داراییهای ثابت و مشهود به کل داراییهای شرکت

  ارزش منصفانۀ داراییهای شرکت  iدر سال  tاست که

 TAXi,tنرخ مالیات مؤثر شرکت  iدر سال  tو برابر با

میشود.

از حاصل تقسیم نسبت زیر به کل داراییهای شرکت محاسبه

میشود:

است.

نسبت مالیات پرداختی به سود خالص قبل از کسر مالیات
شرکت است.

 Bigi,tکیفیت حسابرسی شرکت  iدر سال  tاست که برای

شرکتهایی که توسط سازمان حسابرسی حسابرسی میشوند
برابر با  1و در غیر این صورت برابر با صفر است.
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سود خالص به کل داراییهای شرکت است.
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یافتههای پژوهش

شاخصهاي مركزي و پراكنش متغیرهای تحقیق ،در نگارۀ  1ارائه شده است .اختالف بين كمينه و بيشينة دادهها ،بيانگر دامنة 

مناسب براي استفاده از متغيرها است.

نگارۀ  .1آمار توصیفی متغیرها

باتوجه به ماهیت ترکیبی دادههای تحقیق پیش از

کرد که مدل رگرسیونی برازششده مناسب بوده است .ضریب

اثرات مقطعی در مدل ،از آزمونهای چاو استفاده شد.

موجود در سررسید بدهی شرکتها با متغيرهاي واردشده در

برازش مدلهای رگرسیونی بهمنظور تشخیص معناداری

سطوح معناداری این آزمون برای هریک از مدلهای اول                               

مدل تبيين ميشود .نتایج برآورد آمارۀ دوربین ـ واتسون

بزرگتر از خطای  0/05بهدست آمد که نشانگر عدم معناداری

مقدار  1/897دارد؛ و از آنجا که این مقدار به مقدار تجربی 2

روش دادههای تلفیقی برازش شدند.

نتایج آزمون جارک ـ برا درجهت تأیید نرمالبودن توزیع

( )p-value = 0/6278و دوم ( )p-value = 0/5856تحقیق
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تعیین  مدل نیز گویای آن است که  36/79درصد از تغییرات

اثرات مقطعی در مدل تحقیق است .لذا مدلهای مذکور به

درجهت تأیید استقالل اجزای خطا نشان از برآورد این آماره با

نزدیک است ،میتوان فرض استقالل اجزای خطا را پذیرفت.

در نگارۀ  ،2نتایج برآورد ضرایب مدل  1نشان داده شده

تجربی اجزای خطا نیز با سطح معناداری برابر با 0/2105

مقدار احتمال آمارۀ آزمون تحلیل واریانس از  0/05کوچکتر

آزمون بروش پاگان گادفری نیز نشان از همسانی واریانس

است .در بررسی معنیداربودن کل مدل ،با توجه به اینکه
است( ،)p-value = 0/0001با اطمينان  %95میتوان ادعا

نشان از نرمالبودن اجزای خطای مدل است .سطح معناداری

اجزای خطای مدل داشته است .از این رو ،مفروضات اولیۀ
رگرسیونی در این مدل برقرار بودهاند.

ساختار بدهی و حسابداری ارزش منصفانه در شرکت
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نگارۀ  .2نتایج برازش مدل 1

در این مدل ،تأثیر ارزش منصفانۀ داراییها برروی سررسید

میتوان انتظار داشت که سررسید بدهی در شرکتهایی که

بهدستآمده از اندازۀ اثر این شاخص بر سررسید بدهی

یافتههای این فرضیه ،بهنظر میرسد شرکتهایی که ارزش

بدهی شرکت سنجش شده است و مقایسۀ سطح معناداری
شرکتها( )p-value = 0/0101نشان میدهد که حسابداری

ارزش منصفانۀ بیشتری داشتهاند ،باالتر بوده باشد .براساس
منصفانۀ باالتری دارند ،تمایل بیشتری به ایجاد بدهی در

که در جهت مثبت براورد شده است(،)beta = 0/1589

و ژانگ( )2017نیز نشان از معناداری این رابطه داشته است.

داشته است .با استناد به ضریب تأثیر این متغیر در مدل تحقیق

مشکل نمایندگی در شرکت منجر شود .نتایج تحقیق وانگ

در نگارۀ  ،3نتایج برآورد ضرایب مدل  2نشان داده شده است.
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ارزش منصفانه تأثیر معناداری بر سررسید بدهی شرکتها

ساختار سرمایه داشته باشند و این امر میتواند به بروز بیشتر
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نگارۀ  .3نتایج برازش مدل 2

بررسی معناداری این مدل نیز با استناد به نتایج آزمون

تحلیل واریانس نشان از قابلیت پیشبینی و برآورد سررسید

بدهی با متغیرهای مستقل داشته و آزمونهای دوربین

نتیجهگیری

استقالل ،نرمالبودن و همسانی واریانس اجزای اخالل مدل

و حسابداری ارزش منصفانه در شرکتهای پذیرفتهشده در

ـ واتسون ،جارک ـ برا و بروش پاگان گادفری نیز مؤید
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بنابراین ،فرضیۀ دوم تحقیق نیز تأیید میشود.

بودهاند .در این مدل ،بهمنظور تعیین سطح رابطۀ بین ارزش

در پژوهش حاضر تالش شد رابطۀ بین ساختار بدهی

بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود .در این راستا ،تأثیر

منصفانه و سررسید بدهی در بین شرکتهای با کیفیت باالی

ارزش منصفانۀ داراییها بر سررسید بدهی شرکت ارزیابی

و اثر تعاملی آن با کیفیت سهام بر سررسید بدهی مقایسه

سررسید بدهی شرکتها نیز افزایش مییابد .همچنین بهمنظور

سهام و سایر شرکتها ،ضرایب تأثیر مستقیم ارزش منصفانه
شده است .سطح معناداری هر دو اثر ،نشانگر معناداری آنها

در مدل تحقیق است؛ و مقایسۀ ضرایب رگرسیونی نشان
میدهد که اندازۀ ارتباط بین ارزش منصفانه و سررسید

شد و نتایج نشان داد که با افزایش ارزش منصفانۀ داراییها،
کنترل اثر کیفیت سهام در این رابطه ،اثر تعاملی کیفیت سهم
مدل دو ِم تحقیق بررسی شد .نتایج حاصل
و ارزش منصفانه در ِ

از این آزمون نیز نشان داد که شدت ارتباط بین ارزش منصفانۀ

بدهی در شرکتهایی که کیفیت باالی سهام داشتهاند                                                                               

داراییها و سررسید بدهی در شرکتهایی که کیفیت سهم

شرکتها( )beta = 0/2692بوده است .لذا میتوان نتیجه

با افزایش ارزش منصفانۀ داراییها و کیفیت سهام ،مدیران

( ،)beta = 0/4699بزرگتر از اندازۀ رابطه برای سایر

گرفت که رابطۀ بین ارزش منصفانه و سررسید بدهی شرکت

در شرکتهای با کیفیت باالی سهام ،شدیدتر بوده است؛ و

باالتری دارند ،قویتر بوده است .لذا میتوان نتیجه گرفت که
انگیزۀ بیشتری برای ایجاد بدهی پیدا میکنند که خود

مشکالت نمایندگی را افزایش میدهد .اما آنچه درخور توجه

ساختار بدهی و حسابداری ارزش منصفانه در شرکت

است ،قابلیت قیاس داراییهای شرکتها برحسب حسابداری

ارزش منصفانه است؛ چراکه معیارهای سنجش داراییهای

97

ضروری است  .لذا پیشنهاد میشود علیرغم رویههای متفاوت

در سنجش ارزش منصفانۀ داراییها یا بدهیهای شرکت ،به

شرکتها با توجه به سطوح بدهی ،وجو ِه نق ِد دراختیار و بسیاری

استفادۀ هرچه بیشتر از این معیارها در بازار سرمایه توجه

استفاده از یک مشخصۀ اندازهگیری واحد میتواند بسیاری از

ارزش منصفانه نه تنها به خودی خود درمورد ارزش واقعی

از نسبتهای سود و زیان ،کارآیی الزم را ندارند .در این راستا،

مشکالت فعلی بهکارگیری خاصههای اندازهگیری چندگانه

و ارزیابی عملکرد مدیریت در ارتباط با نظریۀ نمایندگی را

برطرف سازد .بهنظر میرسد در بین شاخصهای اندازهگیری
که برای صورتهای مالی مطرح شده ،هیئت استانداردهای

حسابداری بینالمللی بر ارزش منصفانه متمرکز شده است.
امروزه به ارزش منصفانه بسیار توجه میشود؛ زیرا حسابداری

ارزش منصفانه تنها رویکرد جامع و دارای سازگاری درونی

است که هیئت استانداردهای حسابداری بینالمللی شناسایی
کرده است .استفاده از ارزشهای منصفانه برای اندازهگیری

بیشتری مبذول شود؛ چراکه مطابق با یافتههای این تحقیق،

داراییهای شرکت محتوای اطالعاتی دارد بلکه میتواند

تعیینکنندۀ ساختار بدهیها و طرح قراردادهای بدهی در

شرکت نیز باشد .لذا بهکارگیری شایستۀ این شاخص در بازار

سرمایه میتواند تاحدودی به حل مسائل نمایندگی کمک کند.
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