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چکـیده
هدف این پژوهش بررسي تأثیر رشد تولید ناخالصي داخلي بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران است .برای این منظور ،روش پژوهش حاضر از نوع توصیفي -پیمایشي و از نظر هدف نیز کاربردی است.
برای تحلیل دادهها و تخمین مدلهای تجربي پژوهش نیز از مدل رگرسیون خطي چند متغیره و برای بررسي معنادار
بودن معادله خط رگرسیون برآوردی از آزمون ( )Fو برای بررسي معنادار بودن ضرایب مدل نیز از آزمون ) )tاستفادهشده
است .همچنین ،برای بررسي و برآورد وجود رابطه بین متغیرهای پژوهش از دادههای شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران در دوره زماني بین سالهای  1996تا  1990استفاده شده است .نتایج پژوهش حاضر نشان ميدهد
عوامل اساسي رشد تولید ناخالصي داخلي بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر
معناداری دارد .بنابراین ،نتایج پژوهش حاضر به نوبۀ خود این امکان را برای سرمایهگذاران و تحلیلگران مالي فعال در
بازار سهام فراهم ميکند که برای ارزیابي وضعیت شرکتها عالوه بر عوامل داخلي نظیر اهرم مالي ،سودآوری و سود
سهام پرداختي شرکت ،به یک سری عوامل مهم بیروني نظیر نرخ تورم ،نرخ ارز و سایر شاخصهای اقتصادی را نیز
موردتوجه قرار دهند .بهطوریکه این اقدام نیز به سهم خود موجب مدیریت ریسک مالي حاصل سرمایهگذاری در بازار
سهام خواهد شد.
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)14زمستان  ،1911جلد یک

دستیابي به سطوح باالتر رشد اقتصادی یکي از اهداف مهم برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعي کشور بوده است ،یکي از
راهکارهای میل به این هدف سوق دادن منابع مالي و سرمایهای به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی و نیز توسعه بازارهای مالي
است .امروزه در کنار پرداختن به مسئله رشد اقتصادی ،توجه به تولید ناخالصي داخلي یکي از دغدغههای سیاستگذاران است.
همچنین ،شناسایي عوامل تعیینکننده رشد اقتصادی کشورها همواره موردتوجه پژوهشگران علوم اقتصادی برای طراحي الگوهای
کاربردی توسعهی اقتصادی بوده است .در کنار عوامل سنتي تعیینکننده رشد مانند نیروی کار و سرمایه ،تغییرات ساختاری در
اقتصاد کشورها نیز بهعنوان یک عامل بالقوه رشد در نظر گرفتهشده است (پندر.)6119 ،1
در این راستا ،بنگاههای اقتصادی بهعنوان نتیجه طبیعي نظام سرمایهداری در مسیر توسعه اقتصادی تلقي شده است .زیرا
بنگاههای اقتصادی دارای شرایط پذیرهنویسي ،بانکها و غیره در ابتدا تأمین سرمایه موردنیاز این نوع شرکتها را برآورده ميکنند.
سپس ،بازار سهام (بورس اوراق بهادار) است که توزیع مجدد سهام شرکت را انجام ميدهد (محمود .)767 :6119،6پس بيتردید
امروزه بیشترین سرمایه جهان در بازارهای سرمایه مبادله ميشود و اقتصاد و بازار سرمایه بهشدت از یکدیگر متأثر هستند .آنچه
برای سرمایهگذاران اهمیت ویژهای دارد ،افزایش ثروت آنها در کوتاهترین زمان است .با جدایي مدیریت شرکت از سرمایهگذاران و
نظری نمایندگي ،تصمیمگیریهای مدیریت میان سهامداران بازتاب زیادی دارد؛ تصمیمگیریهایي همچون تصمیمگیریهای مالي
و استراتژیهای تأمین مالي .با توجه به تصمیمگیریهای مدیران درزمینۀ نوع تأمین مالي ،هزینههای متفاوتي بر شرکت تحمیل
ميشود که بر سودآوری و بازده شرکتها مؤثر است (سجادی ،فرازمند و عليصوفي .)6112،بازار سرمایه بهعنوان محل گردآوری
وجوه خرد و هدایت آنها بهسوی سرمایهگذاری و نیز ابزاری برای دادوستد اوراق بهادار باظرافت و حساسیتهای بسیاری همراه
است که عملکرد آن را ،به نحو قابلمالحظهای تحت تأثیر قرار ميدهند (عباسي و معلمي.)1996،
اما مسأله مهمي که در بازار سرمایه وجود دارد ،این است که عملکرد بازارهای مالي و غیرمالي تا حد نسبتاً زیادی وابسته به
مجموعه سیاستهای پولي و مالي دولت است .در حقیقت ،اهداف ،سیاستها و برنامههای خرد و کالن یک نظام اقتصادی ميتواند
تأثیر بسزایي بر خروجي (ستانده) اقتصادی و مالي یک کشور در سطح ملي و فراملي داشته باشد .موضوعي که همواره مدنظر
اندیشمندان و پژوهشگران حوزههای اقتصادی و مالي قرارگرفته است .در راین راستا ،بازار سرمایه نیز بهنوبۀ خود از این قاعده
مستثني نبوده و همواره تحت تأثیر آن اهداف ،سیاستها و برنامههای خرد و کالن نظام اقتصادی کشور قرار دارد .در جائیکه،
فرانک وگویال ،)6119( 9طي بررسيها و پژوهشهای میداني که در این رابطه انجام داد به این نتیجه رسیدند که تنها  91درصد از
تفاوتها در ساختار سرمایه ميتواند توسط عوامل تعیینکننده داخلي توضیح داده شود .این بدین معني است که شاخصهای خرد و
کالن و عوامل دیگری بهجز عوامل داخلي شرکت بر ساختار سرمایه تأثیر ميگذارد .اگر جریانات نقدی شرکت نسبت به تغییرات در
اقتصاد حساس باشد ،شرکتها یا باید بدهي کمتری منتشر کنند (تا میزان پرداخت بهره را کاهش دهند) و یا باید ویژگي خاصي به
اوراق بدهي خود (بهاحتمالزیاد از طریق متغیر نرخ بهره) اضافه کنند (بوکپین.)6119،4
البته ،مدتزمان طوالني ميگذرد که موضوع تصمیمات شرکتهای تجاری در مورد سیاست ساختار سرمایه موردبحث بوده و
هنوز هم بهعنوان یک موضوع الینحل باقيمانده است .امّا ،یک دیدگاه سنتي در مورد ساختار سرمایه وجود دارد و اینکه همواره
فرض ميشود میانگین وزني هزینه سرمایه یک شرکت بهصورت یک تایع ( )Uشکل به خود ميگیرد ،این بدان معنا است که
همواره یک ترکیب بهینه در ارتباط با بدهي و حقوق صاحبان سهام وجود دارد؛ بهطوریکه در آن ارزش زماني یک شرکت به
میزان حداکثر خود ميرسد .بااینحال ،در پژوهشهای نخستین حوزه ساختار سرمایه و ارزش شرکت پژوهشگراني نظیر مودیلیاني-
میلر ،)1920( 2با فرض یک شرایط اقتصادی بدون اخذ مالیات و عدم پریشاني مالي ،ثابت کردند که ساختار سرمایه برای توضیح
ارزش نهایي شرکت چندان مهم نیست .آنها معتقدند وقتيکه مالیات شرکت در نظر گرفته ميشود ،منافع حاصل از سپر مالیاتي
مودیلیاني -میلر ( )1929را به این نتیجه رساندیدکه ساختار سرمایه یک شرکت بیانگر همان حداکثر ارزش اهرم بیشازحد است.
همچنین ،در مقاله بعدی میلر ( ،)1977با واردکردن متغیر مالیات بر شرکتها و مالیاتهای شخصي به مدل پیشین خود ،به موضوع
عدم ارتباط ساختار سرمایه شرکتهای سهامي اشاره نمود (محمود.)767 :6119،
همچنین ،الزم به ذکر است که مراحل مختلف چرخه اقتصادی و شرایط اقتصاد کالن بر ساختار سرمایه هدف و سرعت تعدیل
آن بهطور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر ميگذارد؛ منابع تأمین مالي خارجي (بازار سهام و بدهي) بهطور مستقیم تحت تأثیر شرایط
اقتصاد کالن قرار ميگیرد ،درحاليکه ویژگيهای شرکتي مانند سودآوری و احتمال ورشکستگي بهطور غیرمستقیم و بهواسطه
هزینه سرمایه ،جریانات نقدی ،اهرم و عناصر ترازنامه تحت تأثیر قرار ميگیرند (کامارا.)6116،2
)1.Peneder (2013
2 .Mahmud (2003).
)3 .Frank & Goyal (2003
)4 .Bokpin, (2009
)5 .Modigliani-Miller (1958
6 .Camara (2012).
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 -2مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
ساختار تأمین مالي شرکتها 6همواره بهعنوان یکي از موضوعات محوری حوزه مالي شرکتهای تجاری بخصوص شرکتهای
سهامي بوده است .البته ،موضوع ،انتخاب روش تأمین مالي شرکتها بهعنوان یکي از مهمترین بخشهای فرایند تأمین مالي در
دهههای گذشته به انتشار مقالۀ تأثیرگذار مودیگلیاني و میلر ( ،)1920برميگردد .این مقالۀ به دنبال مسئلۀ رابطۀ بین انتخاب تأمین
مالي شرکتها و ارزش آن مطرح شد .در سالهای اخیر نیز پژوهشهای زیادی در خصوص تئوری مودگلیاني و میلر انجام شد و
شواهدی جدیدی هم نیز در ارتباط با آن ارائهشده است .این تئوری متکي بر بازارهای سرمایۀ کامل (ایدئال) است (ابرو و
بوکپین .)6111،این تئوری بیان ميکند که ارزش شرکت کامالً مستقل از چگونگي تأمین مالي دارایيهای سودآور آن ميباشد.
پژوهشهای بعدی هم نیز رابطه مشخص بین انتخاب تأمین مالي و ارزش شرکت را نشان دادهاند .اگرچه برخي از محققان
یافتههای تئوری مودیگلیاني و میلر را تأیید کردهاند (فاما1974،؛ 9پرویت وگیتمن.)1991،4
همچنین مطالعات اندرسون ( ،)1909پیترسون و بینش ،)1909( 2نشان دادهاند که کاستيهای بازار دنیای واقعي بهطور
تأثیرگذاری مانع تفکیک تصمیمهای سرمایهگذاری شرکت و تأمین مالي ميگردد .این کاستيهای بازار عمدتاً حاصل از این حقیقت
است که مالیات ،هزینۀ مبادله ،نامتقارني اطالعات و هزینۀ ورشکستگي وجود دارد .این یافته نشاندهندۀ رابطۀ بین انتخاب تأمین
مالي و ارزش شرکت ميباشد (ابرو و بوکپین .)6111،گفته ميشود که اهرم مالي نقش مهمي در کاهش هزینههای نمایندگي
حاصل از تعارض سهامدار ،مدیر و نقش محوری در نظارت مدیران دارد (جنسن و میکلینگ1972،؛ جنسن1902،؛ استولز.)1900،2
فارینها ،)6119( 7بیان ميکند که بدهي بر روی تصمیمهای مربوط به سود سهام به دلیل تعهدات بدهي و محدودیتهای مرتبط با
دارندگان بدهي تأثیر ميگذارد .همچنین شرکتهای دارای اهرم مالي باال و ریسک مالي ضمني ،تمایل دارند که از پرداخت سود
سهام باال اجتناب نمایند .بنابراین آنها ميتوانند ریسک مرتبط با کاربرد تأمین مالي بدهي را پوشش دهند (ابرو و بوکپین.)6111،
روزف ( ،)1906ایستربروک )1904( 0و کولینز و همکاران ( ،)1992درحاليکه تئوری نمایندگي را گسترش ميدهند ،درميیابند که
شرکت بهطور همزمان همسود سهام به سهامداران شرکت ميپردازند و هم اینکه در طول زمان سرمایه مربوط به شرکت را نیز
افزایش ميدهند .بر اساس نظر ایستربروک ( ،)1904افزایش سود سهام این احتمال را افزایش ميدهد که سرمایۀ اضافي باید از
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ازاینرو ،با مرور مباني نظری و پیشینه پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید که ساختار سرمایه و انتخاب نوع تأمین مالي ازجمله
دغدغههای مدیران در شرکتهاست .پژوهشگران درزمینۀ انتخاب ساختار سرمایه بهینه ،نوع تأمین مالي و عوامل داخلي و خارجي
مؤثر بر آن ،پژوهشهای بسیاری انجام دادهاند؛ متغیرهای کالن اقتصادی ازجمله این عوامل خارجي است .درکشورهای
درحالتوسعه همچون ایران ،متغیرهای کالن اقتصادی در سه دهه گذشته بسیار پر نوسان بودهاند و اثر نامطلوبي بر اقتصاد و بازار
سرمایه گذاشتهاند؛ بيشک بر تصمیمات مدیران نیز تأثیر گذاشته و آنها را با تردیدهای جدی روبهرو کردهاند (جهانخاني و
کنعانيامیری .)6110 ،البته ،شایانذکر بوده که عليرغم توسعه ادبیات در مورد عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه ،توجه کمي به تأثیر
شرایط متغیرهای کالن اقتصادی بر ریسک اعتباری و تصمیمات تأمین مالي شرکتها شده است و بیشتر مطالعات تجربي مرتبط با
ساختار سرمایه ،تمایل به تمرکز بر ویژگيهای شرکتي و صنعت بهعنوان عوامل مؤثر اهرم دارند (تهراني و نجف زاده خویي:1992،
.)11
بنابراین ،این پژوهش بهنوبۀ خود درصدد بررسي و تبیین تأثیر رشد تولید ناخالصي داخلي بر ساختار سرمایه شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .لذا ،با توجه به اینکه مباني نظری و پیشینه تجربي وسیعي در مورد موضوع این
پژوهش وجود دارد ،این مقاله با استفاده از دادههای سری زماني برای دوره  1996تا  1990ارتباط بین رشد تولید ناخالصي داخلي
بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد آزمون قرار ميدهد .برای این منظور ،روش
رگرسیوني چندمتغیره 1برای ارزیابي اثرات عوامل تعیینکننده نظیر رشد تولید ناخالصي داخلي و متغیرهای کنترلي بر وضعیت
ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران برای اثرات کوتاهمدت به کار گرفتهشده است .بهطورکلي،
ميتوان گفت که سازمانده ي این پژوهش به این شرح است که :بعد از ارائه این مقدمه ،ادبیات موضوع که دربرگیرنده مباني
نظری و مط العات تجربي صورت گرفته در این زمینه است ،ارائه ميشود .سپس در بخش طراحي الگوی مدل ،به معرفي
خصوصیات مدل و ارتباط چارچوب روششناسي و آمار پرداخته ميشود .سپس تحلیلهای تجربي پژوهش بیانشده است .سپس،
در بخش پایاني پژوهش حاضر نیز به نتیجهگیری خواهیم پرداخت.

)1 .Multi- regressive variable Model (MRVM
2. Corporate finance and dividend payout
)3.Fama (1974
)4.Pruitt and Gitman (1991
)5. Peterson and Benesh (1983
)6. Stulz (1998
)7.Farinha (2003
)8. Easterbrook (1984
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بیرون شرکت و آنهم بهصورت دورهای افزایش یابد (ابرو و ای .بوکپین .)6111،گرین و همکاران ( 1)1999و بر این اساس هم
دارای این عقیده هستند .آنها بحث ميکنند که در خصوص سطوح پرداخت سود سهام بعد از تأمین مالي یک شرکت بهطور کامل
تصمیمگیری نميشود (ابرو و بوکپین .)6111،هیگینز ،)1976( 6آنها همچنین ،ميکنند بیان ميکند که نیاز شرکتها برای تأمین
مالي بر روی نسبت پرداخت سود سهام شرکتها ميتواند تأثیر منفي داشته باشد .بنابراین تصمیمگیری برای پرداخت و چگونگي
پرداخت سود سهام به سهامداران شرکت در امتداد تصمیمگیریهای مربوط به تأمین مالي شرکت قرار دارند .هیگینز ( ،)1901یک
رابطۀ مثبت و مستقیمي رابین نیازهای تأمین مالي و رشد شرکت نشان ميدهد .ازاینجهت که شرکتهای با وضعیت برخورداری از
رشد سریع دارای نیاز تأمین مالي بیروني هستند .زیرا نیازهای سرمایه مؤثر معموالً نشأت گرفته از جریانهای نقدینگي به نمایش
گذاشتهشدۀ حاصل از جریان فروشهای جدید شرکت ميباشد (ابرو و بوکپین.)6111،
عیوضیان و بوث ( ،)6119هم نیز در پژوهش خود از این واقعیت حمایت ميکنند که محدودیتهای مربوط به تأمین مالي
ميتوانند بر روی تصمیمگیریهای سود سهام تأثیر بگذارند .بنابراین شرکتهای دارای بدهيهای نسبتاً کمتر ،از ظرفیت مالي
بیشتری برخوردار هستند و با احتمال بیشتری هم نیز سودهای مربوط به سهامشان را پرداخت و حفظ ميکنند (ابرو و
بوکپین .)6111،در این رابطه نتایج پژوهش رهنمای رود پشتي و همکاران ( ،)1992نشان داد که در سطح اطمینان ،%92
فرصتهای سرمایهگذاری و ساختار تأمین مالي بر سیاست پرداخت سود سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر معناداری دارد .اما آنچه نقش و جایگاه اساسي در کنار عوامل مطرحشده در قسمت باالبر روی ساختار سرمایه (ساختار تأمین
مالي) شرکتهای تجاری دارد؛ همان اهداف ،سیاستها و برنامههای خرد و کالن یک نظام اقتصادی است.
در حقیقت ،نقش بازارهای مالي در اثرگذاری بر متغیرهای کالن اقتصادی مانند سرمایهگذاری ،تولید ،اشتغال ،مصرف بخش
خصوصي ،صادرات ،واردات و سطح عمومي قیمتها سبب شده است تا بهعنوان بازاری که زمینهساز توسعه اقتصادی و
افزایشدهنده نرخ رشد تولید است ،موردتوجه خاص قرار گیرد (عربمازار و آهنگر .)1900،در این خصوص ،نقش بارز متغیرهای
خرد و کالن اقتصادی نظیر تولید ناخالص ملي ،تولید ناخالص داخلي ،نرخ ارز ،نرخ تورم ،نرخ اشتغال (نرخ بیکاری) و غیره بیشتر
نمایان ميشود .زیرا شواهد تجربي متعدی وجود دارد که فرضیه تأثیرگذاری عوامل رشد تولید ناخالص داخلي بر ساختار سرمایه
شرکتهای سهامي در بورس اوراق بهادار حمایت مي کند .بنابراین ،در ادامه به مروری برخي از این مطالعات مرتبط به فرضیه
مطرحشده ميپردازیم.
آناند و پرکاش گوپتا ( )6117در تحقیق خود تأثیر رشد تولید ناخالصي داخلي در شرکتها را بین سالهای  1992تا 6112
موردبررسي قراردادند .در این تحقیق تعداد  67شرکت بهعنوان نمونه انتخابشده بود .در این تحقیق برای ارزیابي تولید ناخالصي
شرکتها از معیار کارایي چرخه تبدیل وجه نقد ،گردش چرخه عملیاتي و گردش سرمایه در گردش استفاده شده بود .نتایج تحقیق
حاکي از این بود که معیارهای انتخابشده برای ارزیابي عملکرد تولید ناخالصي در گردش عالوه بر اینکه برای ارزیابي مدیریت
سرمایه در گردش مفید ميباشند ،به تجزیهوتحلیل ریسک و بازده شرکتها نیز کمک ميکند.
نیکوالس و همکاران ،)6117( 9در پژوهش خود با عنوان «چگونه ویژگيهای شرکت ،ساختار سرمایه را تحت تأثیر قرار
ميدهند؟» به این نتیجه رسید که یک رابطه منفي بین ساختار سرمایه با میزان پوشش نرخ بهره و رشد شرکت و نسبت آني وجود
دارد و بین اندازه شرکت با ساختار سرمایه رابطه مثبتي وجود دارد.
آبور ،)6117( 4به بررسي ساختار سرمایه ،جریان نقدینگي ،گوناگوني و عملکرد شرکت :یک تحلیل جامع در شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس کشور غنا پرداخت و به این نتیجه رسید که یک ارتباط مثبت و معنادار بین ساختار سرمایه و شاخصهای
نقدینگي وجود دارد.
2
اریوتیس و همکاران ( ،)6117در تحقیقي برای بررسي چگونگي تأثیر ویژگيهای شرکت بر ساخــــتار سرمایه در بازار یونان
از آزمون دادههای تلفیقي استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند که رابطهای منفي بین ساختار سرمایه با میزان پوشش نرخ بهره و
رشد مورد انتظار و نسبت آني وجود دارد و بین اندازه شرکت با ساختار سرمایه یک رابطه مثبت وجود دارد.
النجار و تیلور ،)6110( 2به این نتیجه رسیدند که در شرکتهای اردني ،سودآوری ،اندازه شرکت ،نرخ رشد ،نسبت ارزش بازار به
ارزش دفتری ،ساختار دارایيها و نقدینگي از عوامل تعیینکننده ساختار سرمایه هستند که این عوامل ،مشابه با عوامل تعیینکننده
ساختار سرمایه در بازارهای توسعهیافته بوده است.
آداک ،)6110( 7به بررسي تأثیر نقدینگي دارایي و نقدینگي سهم بر روی تصمیمات ساختار سرمایه شرکت بین سالهای
 1991 - 1900بهعنوان نمونه انتخابشده پرداخته است .تصمیمات ساختار سرمایه از دو دیدگاه ایستا و سلسله مراتبي (تئوری
توجیهي) موردبررسي قرارگرفته است .روش آماری مورداستفاده در این تحقیق روش رگرسیون با استفاده از دادههای ترکیبي
)1. Green et al (1993
)2. Higgin(1972
)3 .Nikolaos & Dimitrios & Zoe (2007
)4 .Abor. J. (2007
)5 .Eriotis, et al(2007
)6 .Al-najjar B, P Taylo (2008
)7 .Adak (2008

4

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)14زمستان  ،1911جلد یک

ميباشد .برای تخمین مدلهای رگرسیوني با دادههای تابلویي ،از روش حداقل مربعات تعمیمیافته تخمین ( )EGLSبا تشخیص
مدل توسط آزمون چاو ،هاسمن و همچنین آزمون فروش کالسیک مانایي داده و متغیرهای تحقیق استفاده شده است .نتایج آزمون
فرضیهها ،رابطه معنادار و معکوس شاخص نقدینگي با متغیرهای ساختار سرمایه و عدم وجود رابطه معنادار بین شاخص نقد
شوندگي با متغیرهای ساختار سرمایه را نشان ميدهد.
الیپسون و مورتال ،)6111( 1در مطالعهای به بررسي رابطه بین نقدینگي و ساختار سرمایه پرداختند .آنها دریافتند که
شرکتهای با نقدینگي حقوق صاحبان سهام بیشتر بدهي کمتری دارند .عالوه بر این ،با در نظر گرفتن تأمین مالي خارجي،
شرکتهای با نقدینگي باالتر ،تمایل بیشتری به افزایش حقوق صاحبان سهام از طریق بدهي دارند .همچنین دریافتند که مقدار
اقتصادی اثر نقدینگي بر ساختار سرمایه معنيدار به نظر ميرسد.
اودوم سریکل و همکاران ،)6111( 6تأثیر نقدینگي بر تصمیمات ساختار سرمایه را برای شرکتهای کشور تایلند موردبررسي
قراردادند .آنها نشان دادند شرکتهایي که از نقدینگي حقوق صاحبان سهام بیشتر استفاده کردند ،هزینه حقوق صاحبان سهام
کمتر و ممکن است انگیزه باالیي برای اتخاذ حقوق صاحبان سهام بیشتر و بدهي کمتر در ساختار سرمایه خود داشته باشند .نتایج
پژوهش آنها حاکي از آن است شرکتهایي که نقدینگي حقوق صاحبان سهام بیشتری دارند به میزان قابلتوجهي کمتر اهرمي
هستند یعني از بدهي کمتری استفاده ميکنند.
گاني و همکاران ،)6111( 9رابطه میان ساختار سرمایه و رقابت بازار تولید ،یعني ساختار بازار شرکتهای چیني را بررسي کردند.
آنها با استفاده از مدل پانل غیر متوازن و بهکارگیری متغیرهای کنترلي سودآوری ،اندازه شرکت ،ارزش وثیقهای دارایيها ،رشد،
یکتایي دارایيها ،سپر مالیاتي غیر بدهي ،قابلیت ایجاد منابع داخلي و نسبت جاری ،به تحلیل رابطه میان ساختار سرمایه و ساختار
بازار بهصورت ایستا و پویا پرداختند .یافتههای پژوهش حکایت از وجود رابطه سهميوار میان ساختار سرمایه و ساختار بازار دارد.
کیسون پاداچي ( )6111در تحقیق خود شرکتهای تولیدی کوچک در پنج صنعت محصوالت غذایي و آشامیدني ،مبلمان و
اثاثیه ،پوشاک ،محصوالت پیشساخته و محصوالت کاغذی بین سالهای  1990تا  6119را موردبررسي قرارداد .در این تحقیق 20
شرکت بهعنوان نمونه انتخاب شدند .نتایج تحقیق حاکي از این بود که سرمایهگذاری بیشازاندازه در موجودیها و حسابهای
دریافتني سودآوری شرکتها را کاهش ميدهد .همچنین با تحلیل نقدینگي ،سودآوری و کارایي عملیاتي پنج صنعت ذکرشده،
دریافتند که در صنعت چاپ و انتشار و کاغذسازی تغییرات عمدهای در رشد تولید ناخالصي داخلي رخداده است و انتخاب روشهای
مختلف ميتواند تأثیر بااهمیتي بر سودآوری شرکتها داشته باشد.
رحمان و ناصر ( )6116در تحقیق خود رابطه بین رشد تولید ناخالصي و نقدینگي شرکتها را با سودآوری شرکتها موردبررسي
قراردادند .در این تحقیق  92شرکت بین سالهای  6114تا  6111موردبررسي قرار گرفتند .در این تحقیق از چرخه تبدیل وجه نقد،
دوره گردش موجودیها ،دوره واریز بستانکاران ،دوره وصول مطالبات ،نسبت جاری ،سود خالص عملیاتي ،اندازه شرکت ،نسبت
بدهي و نسبت دارایيهای مالي ،استفاده شده بود .نتایج این تحقیق که بر اساس ضریب همبستگي پیرسون و تحلیل رگرسیون
انجامشده بود ،حاکي از این بود که بین چرخه تبدیل وجه نقد و اجزای آن شامل ،دوره گردش موجودیها ،دوره واریز بستانکاران و
دوره وصول مطالبات با سودآوری شرکتها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین نقدینگي
شرکتها و بدهي با سودآوری آنها رابطه معکوس معناداری وجود دارد .عالوه بر این نتایج تحقیق حاکي از این بود که بین اندازه
شرکت و سودآوری آن رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
وکپین )6112( 4تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر تصمیمگیریهای مالي ساختار سرمایه را بین سالهای  6112تا 6112
بررسي کرده است .متغیرهای تحقیق شامل تولید ناخالص داخلي ،نرخ بهره ،ساختار سرمایه و اهرم مالي بوده است .آزمون فرضیهها
و تحلیل دادهها ،وجود رابطه معناداری میان تولید ناخالص داخلي و نرخ بهره با تصمیمگیری درباره ساختار سرمایه و اهرم مالي در
شرکتها را تأیید کرد.
2
سراسیکویر و روگائو ( )6110ساختار سرمایه در کشور پرتقال را در سال  6110تحلیل کرد .او رابطه میان ساختار سرمایه را با
چهار متغیر مهم کالن اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلي (بدون نفت) ،درآمد نفت ،سرمایهگذاری در بخش ساختمان و تورم
بهطور مجزا و توأم آزمو د .سپس رابطه میان رشد چهار متغیر مهم کالن اقتصادی و نسبت حاشیه سود عملیاتي را با بازده دارایي و
بازده حقوق صاحبان سهام تحلیل کرد .بهطورکلي سه متغیر وابسته با نرخ تورم ،رابطه معکوس و با سه متغیر مستقل دیگر رابطه
مستقیم دارند .بین اندازه و دارایيهای ثابت شرکتها با ساختار سرمایه و میزان بدهيهای بلندمدت نسبت بهکل دارایي ،رابطه
معنادار وجود دارد.

)1 .Lipson and Mortal (2010
)2.Udomsirikul et al (2010
)3 .Guney,et al (2011
)4.Bokpin (2016
)5.Serrasqueiro, Z. M. S., & Rogão, M. C. R. (2018
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کالومیریس 1و همکارانش ( )6119در تحقیقي با عنوان «جریان سرمایه ،فعالیت انتشار سهام و سرمایهگذاری شرکت» تالش
دارند که بفهمند چگونه سرمایههای سهام عدالت که وارد اقتصادهای بازارهای نوظهور ميشوند ،بر انتشار سهام و سرمایهگذاری
شرکت تأثیر ميگذارد؟ آنها به این نتیجه ميرسند که :ورودهای خارجي با صدور سطح کشور بهشدت ارتباط دارد .این رابطه
بهویژه نشاندهنده رفتار شرکتهای بزرگ است .برای شناسایي شوکهای طرف عرضه ،ورود سرمایه به هر کشور با تغییرات
بیروني در جذابیت سایر کشورها نسبت به سرمایهگذاران خارجي انجام ميشود .تغییر در عرضه سرمایه خارجي محرکهای مهم
افزایش سرمایههای داخلي است .ورود سرمایههای معاصر و با تأخیر ،شرکتهای بزرگ را به سمت جذب سهام جدید سوق ميدهد
که از آنها برای تأمین سرمایهگذاری استفاده ميکنند.
آدرین ،مونچ و شین ) 6119( 6رابطه میان نرخ بهره ،نرخ تورم ،میزان تولید ناخالص ملي و نرخ ارز را با ساختار سرمایه در
شرکتهای ایتالیا ،آلمان ،فرانسه و انگلستان در بازه زماني  61ساله بررسي کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که شرایط مطلوب یا
نامطلوب اقتصادی کشور بر توسعه ساختار سرمایه شرکتها بهشدت مؤثر است و برای تعیین ساختار سرمایه بهینه نهفقط عوامل
دروني شرکت ،بلکه وضعیت اقتصادی و نوسانات متغیرهای کالن اقتصادی و سیاستگذاریهای انجامشده درباره آنها نیز اثرگذار
هستند.
ژائو ژی )6161( 9در مقالهای با عنوان «عدم قطعیت سیاست اقتصادی ،هزینه سرمایه و نوآوری شرکتها» تأثیر عدم اطمینان
سیاست اقتصادی دولت ( )GEPUدر نوآوری شرکتها را بررسي کرده و کانال انتقال هزینه سرمایه را شناسایي کرده است .از نظر
وی ،با افزایش عدم قطعیت سیاستهای اقتصادی ،بنگاههایي که بیشتر در معرض چنین بالتکلیفي قرار ميگیرند ،با متوسط هزینه
وزني باالتر سرمایه روبرو هستند و کمتر نوآوری ميکنند .نوآوری شرکتها و بنگاههای اقتصادی محدودشده درزمینۀ رقابت بر
اقتصاد خارجي متکي هستند .این مطالعه شواهد جدیدی ارائه ميدهد که عدم قطعیت سیاستهای اقتصادی نهتنها از طریق کانال
غیرقابل برگشتپذیری سنتي سرمایهگذاری ،بلکه از طریق کانال هزینه سرمایه نیز باعث ایجاد نوآوری ميشود.

 -3فرضیههای پژوهش
با توجه بهمرور مباني نظری و پیشینهی تجربي پژوهش ،یک فرضیه اصلي تحت این عنوان که عوامل اساسـي رشـد تولیـد
ناخالصي داخلي بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد» مطرح گردیده اسـت.
همچنین ،فرضیههای فرعي پژوهش نیز به شرح زیر بیانشده است .ازاینرو ،فرضیههای پژوهش حاضر عبارتاند از:
فرضیه اول :نرخ تولید ناخالص داخلي بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری
دارد.
فرضیه دوم :نرخ سود بانکي بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
فرضیه سوم :نرخ تورم بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
فرضیه چهارم :نرخ ارز بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
فرضیه پنجم :حجم نقدینگي بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.

 -4روششناسی و طراحی الگوی تجربی پژوهش
پژوهش حاضر ازنظر روششناسي از نوع توصیفي -پیمایشي و ازنظر هدف کاربردی است .جامعه آماری پژوهش نیز بازار مالي
ایران بوده که کلیه دادهها و اطالعات موردنیاز (در مورد وضعیت اقتصادی و شرکتها) جهت بررسي و آزمون مدلهای تجربي
پژوهش نیز در دوره زماني بین سالهای  1996تا  1990از طریق مرکز آمار ایران ،بانک سریهای زماني جمهوری اسالمي ایران،
نرمافزار تدبیر پرداز و در برخي موارد نیز از طریق پژوهشها و رسالههای دانشگاهي و از طریق بررسي اسناد و مدارک موجود در
سازمانهای پولي و مالي داخلي و بینالمللي تهیهشده است.

 -1-4روش گردآوری اطالعات و تحلیل آماری دادههای پژوهش
در پژوهش حاضر برای تجزیهوتحلیل آماری متغیرهای پژوهش ،ابتدا کلیه دادههای موردنیاز از بین اقالم مندرج در اطالعات
مالي ملي و اطالعات مالي شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،بهعنوان نمونه آماری پژوهش تهیهشده است.
سپس جهت برآورد آمارههای توصیفي و تخمین مدلهای تجربي پژوهش از دو شکل آمار توصیفي و استنباطي استفادهشده است.
البته ،روش تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش حاضر هم برای تخمین معادالت با توجه به ویژگيهای الگوهای بکار رفته در پژوهش،
)1.Calomiris (2019
)2.Adrian, T., Moench, E., & Shin, H. S (2020
)3 .Zhaoxia, Xu. (2020
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شامل روشهای آماری پارامتریک بوده است .درجایي که برای بررسي عدم خودهمبستگي جمالت خطای باقيمانده در مدل
رگرسیون از آزمون دوربین -واتسون ( )D-Wاستفادهشده است .از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف هم نیز جهت بررسي نرمال بودن
متغیر وابسته و از آزمون دیکي فولر و دیکي فولر تعمیمیافته و فیلیپس -پرون همجهت ایستایي متغیرهای رگرسیون ،استفادهشده
است .برای بررسي وجود ناهمساني واریانس جمالت اخالل از آزمون اِل.اِم.آرچ ( )LM-ARCHاستفاده شده است .از آزمون فیشر ()F
هم نیز جهت آزمون برابری ضرایب عرض از مبدأ مقاطع مختلف و همچنین ،از آزمون هاسمن نیز بهمنظور تبیین مدل اثرات ثابت
و اثرات تصادفي مورد برآورد قرارگرفته ،استفادهشده است .درنهایت هم اینکه جهت آزمون معنادار بودن معادله خط برآوردی
رگرسیون از آماره فیشر ( )F-testو جهت آزمون معنادار بودن ضرایب از آماره ) )t-testاستفادهشده است .البته ،این دادهها در نرمافزار
( (Excelثبت و طبقهبندی شدند و سپس متغیرهای موردنظر محاسبه و برای تجزیهوتحلیل دادهها از مدل رگرسیون با رویکرد
اقتصادسنجي و با استفاده از نرمافزار) (Eviewsپردازش ميشوند .در جدول ( ،)1خالصه آزمونهای مورد استفاده در این پژوهش
نیز ارایه شده است.

 -2-3تصریح مدلهای تجربی پژوهش
این رابطه در اجرای رگرسیون به روش رگرسیون برداری چند متغیر و از آزمونهای تشخیصي مربوطه استفادهشده است.
معادله خط رگرسیون آنها بهصورت زیر نوشتهشده است .در این پژوهش ،ضریب متغیر وابسته ساختار سرمایه از طریق مدل ( )1و
مدل توسعهیافته ( )6اندازهگیری ميشود:
CSCit = β0 + βi,t Xi,t + βi,t CONTROL VARIABLE i,t+ εi,t
()1
()6
()9
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جدول ( :)1آزمونهای آماری و نوع آماره استفاده شده
نوع آزمون استفاده شده
آزمون کولموگروف-اسمیرنوف (بررسي نرمال بودن متغیر وابسته)
ماتریس همبستگي (بررسي استقالل متغیرهای مستقل و کنترل)
آزمون لوین و چو ،ایم ،پسران و شین ،دیکي فولر تعمیمیافته و فیلیپس پرون (ایستایي
آماره t
متغیرهای رگرسیون)
آماره F
آزمون ( Fآزمون قابلیت تلفیق دادهها)
آماره کای دو
آزمون هاسمن
آماره کای دو
آزمون اثرات ثابت
آماره F
آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون
آماره t
آزمون معنادار بودن ضرایب
آماره کای اسکوئر
آزمون ناهمساني واریانس (آزمون ضریب الگرانژ)
آماره دوربین واتسون )(DW
آزمون خودهمبستگي خطای رگرسیون
آماره Jarque-Bera
آزمون جارک – برا (نرمال بودن جمالت پسماند)
نوع آماره استفاده شده
آماره K.S
ضریب همبستگي پیرسون

CSCit = α + β1 Xit + β2 Xit + β3 Xit + β4 Xit + β5 Xit + β6 ROAit + β7 SIZEit + β8
MTBit + β9 LEVit + β10 LOSSit + β11 OWNit + εi,t
CSCit = α + β1 GDPit + β2 Interest.RateBankit + β3 InflationXit + β4 exchange rateit
+ β5 Volume of liquidityit +β6 ROAit + β7 SIZEit + β8 MTBit + β9 LEVit + β10
LOSSit + β11 OWNit + εi,t

در این مدلداریم :نماد ( :)CSCitبیانگر ساختار سرمایه شرکت ( )iاُم در دوره ( )tاُم ميباشد .نماد  :Xi,tبیانگر متغیرهای مستقل
( )iاُم (تولید ناخالصي داخلي ،نرخ سود بانکي ،نرخ تورم ،نرخ ارز و حجم نقدینگي) در دوره ( )tاُم ميباشد .همچنین ،در این پژوهش
نماد  :CONTROL VARIABLEi,tبیانگر متغیرهای کنترلي ( )iاُم (نرخ بازده دارایيها ،اندازه شرکت ،نسبت ارزش بازاری سهام
شرکت به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت ،نسبت اهرم مالي و میزان زیان شرکت و نوع مالکیت شرکت) در دوره ( )tاُم
ميباشد .همچنین ،نماد  :εi,tبیانگر خطای باقیمانده مدل است .همچنین ،برای آزمون فرضیهها از مدلهای رگرسیون ( )6و ()9
استفاده ميشود .در این مدل ،متغیرهای مستقل و کنترلي به مدل تجربي مربوط به متغیر وابسته ساختار سرمایه اضافهشده است.

 -5یافتههای پژوهش
 -1-5آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
بهمنظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش موردمطالعه قرارگرفته است و آشنایي بیشتر با متغیرهای پژوهش ،قبل
از تجزیهوتحلیل دادههای آماری ،الزم است این دادهها توصیف شود .همچنین توصیف آماری دادهها گامي در جهت تشخیص
7

الگوی حاکم بر آنها و پایهای برای تبیین روابط بین متغیرهایي است که در پژوهش به کار ميرود .بنابراین ،در جدول ()6
شاخصهای مرکزی و پراکندگي و سایر شاخصهای آمار توصیفي مربوط به متغیرهای تحقیق نشان دادهشده است.
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جدول ( :)2آمار توصیفی متغیرهای تحقیق (منبع :یافتههای پژوهش)
تعداد مشاهده میانگین میانه انحراف معیار ماکزیمم مینیمم
متغیر
1511
6594
1567
1521
1520
996
ساختار سرمایه
2501
7591
1514
7514
7514
996
تولید ناخالص داخلي
1512
1566
1516
1519
1510
996
نرخ سود بانکي
1510
1594
1519
1510
1519
996
نرخ تورم
1111
4611
1129
6711 6467
996
نرخ ارز
2524
7567
1564
2592
2599
996
حجم نقدینگي
-9052
6954
9541
1566
1509
996
بازده دارایيها
4516
0597
1529
2512
2512
996
اندازه شرکت
-6759 97519
4569
1
6514
996
ارزش بازار به ارزش دفتری سهام
1
1
1597
1
1517
996
زیان ده بودن شرکت
1
1
1549
1
1540
996
نوع مالکیت شرکت

کشیدگي
1450
6562
1542
1524
1571
1574
9954
4592
6257
9594
1

چولگي
-1527
1511
-1519
1564
-1517
-1512
1516
1522
6591
1571
1512

با توجه به جدول ( ،)6میانگین ساختار سرمایه ،تولید ناخالص داخلي ،نرخ سود بانکي ،نرخ تورم ،نرخ ارز ،حجم نقدینگي ،بازده
دارایي ها ،اندازه شرکت ،ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ،زیان ده بودن شرکت ،نوع مالکیت شرکت ،به ترتیب برابر با ،1520
 1540 ،1517 ،6514 ،2512 ،1509 ،2599 ،6467 ،1519 ،1510 ،7514ميباشد .بیشترین و کمترین مقدار متغیرهای ساختار سرمایه،
تولید ناخالص داخلي ،نرخ سود بانکي ،نرخ تورم ،نرخ ارز ،حجم نقدینگي ،بازده دارایيها ،اندازه شرکت ،ارزش بازار به ارزش دفتری
سهام ،زیان ده بودن شرکت ،نوع مالکیت شرکت به ترتیب برابر با  6594و  7591 ،1511و  1566 ،2501و  1594 ،1512و 4611 ،1510
و  7567 ،1111و  6954 ،2524و  0597 ،-9052و  97519 ،4516و  1 ،-6759و  1 ،1و  1ميباشد .بررسي میزان چولگي و کشیدگي
متغیر ساختار سرمایه که به ترتیب برابر با  -1527و  0 .14ميباشند ،نشاندهنده این است که متغیر وابسته تحقیق در بازه اعداد  1و
 9نبوده و این متغیر دارای توزیع نرمال نیست.

 -2-5آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق
در انجام این تحقیق بهمنظور تخمین پارامترهای مدل از روش حداقل مربعات معمولي استفاده ميگردد و این روش بر این
فرض استوار است که متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال باشد ،بهطوریکه توزیع غیر نرمال متغیرها منجر به تخطي از مفروضات
این روش برای تخمین پارامترها شده و نتایج درستي را ارائه نميدهد .ازاینرو الزم است ،نرمال بودن توزیع متغیرها مورد آزمون
قرار گیرد .در این مطالعه از روش جارکیو -برا ،استفاده شده است .در نمودارهای ( )1تا ( )4نتایج برای متغیرهای تحقیق ارائهشده
است.
200

Series: CSG
Sample 1390 1397
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نمودار ( :)1ارزش مشاهدهشده برای متغیر ساختار سرمایه
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نمودار ( :)2ارزش مشاهدهشده برای متغیر بازده داراییها
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Series: SIZE
Sample 1390 1397
Observations 992
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Series: MTB
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نمودار ( :)4ارزش مشاهدهشده برای متغیر ارزش بازار سهام به ارزش دفتری

با توجه به اینکه سطح اهمیت برای متغیرهای تحقیق کمتر از  1512ميباشد ،این متغیرها از توزیع نرمال برخوردار نميباشند.
در این تحقیق برای نرمالسازی دادهها از روش تابع توزیع معکوس بهره گرفتهشده و مورد تجزیهوتحلیل قرار ميگیرد .در
نمودارهای ( )2تا ( )0نتایج بعد از فرایند نرمالسازی دادهها ارائه شده است .ازآنجایيکه بعد از نرمالسازی دادهها ،سطح اهمیت
برای متغیرهای تحقیق ،باالتر از  1512ميباشد ،این متغیرها بعد از فرایند نرمالسازی دارای توزیع نرمال هستند.
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نمودار ( :)3ارزش مشاهدهشده برای متغیر اندازه شرکت
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Series: CSG
Sample 1390 1397
Observations 991
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نمودار ( :)5ارزش مشاهدهشده بعد از فرایند نرمالسازی متغیر ساختار سرمایه
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Series: ROA
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Observations 991
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3.090000
-3.090000
0.994405
2.73e-05
2.901048

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
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Kurtosis
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نمودار ( :)6ارزش مشاهدهشده بعد از فرایند نرمالسازی متغیر بازده داراییها
100

Series: SIZE
Sample 1390 1397
Observations 991
3.03e-05
0.000000
3.090000
-3.090000
0.994361
0.000160
2.901709

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.398925
0.819171
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نمودار ( :)7ارزش مشاهدهشده بعد از فرایند نرمالسازی متغیر اندازه شرکت
100

Series: MTB
Sample 1390 1397
Observations 991
2.02e-05
0.000000
3.090000
-3.090000
0.994507
0.000280
2.901281

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.402421
0.817740
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نمودار ( :)8ارزش مشاهدهشده بعد از فرایند نرمالسازی متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

 -3-5نتایج آزمون  Fلیمر

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)14زمستان  ،1911جلد یک

اولین آزمون تشخیصي در دادههای مقطع عرضي ،سری زماني ،آزمون  -Fلیمر است .در روش پانل دیتا برای اینکه تعیین
کنیم که تخمین مدل از روش دادههای تلفیقي 1یا دادههای تابلویي 6صورت بگیرد ،از آزمون  -Fلیمر استفاده شده است .تفاوت
روش رگرسیون تلفیقي و تابلویي در این است که تلفیقي برای همه شرکتها دارای یک عرض از مبدأ است اما در روش تابلویي به
ازای هر مقطع که در اینجا شرکت است ميتواند یک عرض از مبدأ به ما بدهد.
جدول ( :)3نتایج آزمون  Fلیمر در سطح  5درصد (منبع :یافتههای تحقیق)
P_value
 Fلیمر محاسباتي
معادله مربوط به
15111
9502
فرضیه اول
15111
9529
فرضیه دوم
15111
9579
فرضیه سوم
15111
9509
فرضیه چهارم
15111
9524
فرضیه پنجم
ازآنجایيکه سطح معناداری برای فرضیه تحقیق که در این جدول با  P_valueنمایش داده ميشود از  1512کمتر شده است،

درنتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل آن تائید ميشود .یعني فرضیه امکان وجود دادههای تلفیقي به نفع دادههای تابلویي رد
ميشود.

 -4-5نتایج آزمون هاسمن
بعد از مشخص شدن نوع مدل دادهها ،باید مشخص شود که از کدام روش اثرات ثابت و یا روش اثرات تصادفي برای تخمین
استفاده شود .بنابراین برای تشخیص این موضوع از آزمون هاسمن استفاده ميشود.
جدول ( :)4نتایج آزمون هاسمن (منبع :یافتههای تحقیق)
مقدار آماره کای دو
معادله مربوط به
P_value
15112
7521
فرضیه اول
15111
97519
فرضیه دوم
15111
69527
فرضیه سوم
15112
7509
فرضیه چهارم
15111
41521
فرضیه پنجم
ازآنجایيکه سطح معناداری در این جدول که با  probنمایش داده ميشود در فرضیه ،از  1512کمتر شده است ،درنتیجه

فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل آن تائید ميشود .روش مناسب برآورد مدل ،اثرات ثابت ميباشد.

 -5-5آزمون ایستایی
قبل از برآورد هر رگرسیون جهت حصول اطمینان از رگرسیون غیر کاذب و در پي آن نتایج نامطمئن ،الزم است که چگونگي
ساکن پذیری متغیرها را مورد آزمون قرار دهیم .پایایي متغیرها به معني ثابت بودن میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان و
کوواریانس متغیرها بین سالهای مختلف است .بدین منظور در این تحقیق از روش لوین– چاو استفاده شده است.
نام متغیر

جدول ( :)5ایستایی متغیرهای تحقیق (منبع :یافتههای تحقیق)
آماره
نام متغیر
 P_valueنتیجه
آماره

P_value

نتیجه
1 .Pool
2 .Panel

11

ساختار سرمایه
تولید ناخالص داخلي
نرخ سود بانکي
نرخ تورم
نرخ ارز
حجم نقدینگي

-61512
-97510
-2591
-9529
-76510
-6516

15111
15111
15119
15196
15111
15161

ایستا
ایستا
ایستا
ایستا
ایستا
ایستا

بازده دارایيها
اندازه شرکت
ارزش بازار به ارزش
دفتری سهام
زیان ده بودن شرکت
نوع مالکیت شرکت

-21511
-7560

15111
15111

ایستا
ایستا

-11510

15111

ایستا

-2591
-4579

15119
15112

ایستا
ایستا

نتایج آزمون ایستایي نمایان گر این است که در مورد تمامي متغیرها ،سطح معناداری آنها کمتر از  1/12ميباشد.

 -6-5آزمون فرضیههای تحقیق

CSCit = α + β1 Xit + β2 ROAit + β3 SIZEit + β4 MTBit + β5 LOSSit + β6 OWNit + εit

جدول ( :) 6نتایج برازش مدل با استفاده از روش اثرات ثابت (منبع :یافتههای تحقیق)
متغیر وابسته :ساختار سرمایه
رابطه
ضریب آماره  tضریب تورم واریانس سطح معناداری
متغیرهای مستقل
معنيدار
15111
1511
-6574 -1512
تولید ناخالص داخلي
معنيدار
15112
1510
-7544 -1519
بازده دارایيها
معنيدار
15111
1564
-2562 -1511
اندازه شرکت
معنيدار
15111
1517
ارزش بازار به ارزش دفتری سهام -9561 -1519
معنيدار
15111
1541
11599 1521
زیان ده بودن شرکت
معنيدار
15112
1592
6501
1510
نوع مالکیت شرکت
1501
ضریب تعیین مدل
1570
ضریب تعیین تعدیلشده مدل
1921152
F
آماره بریوش پاگان ()Breusch Pagan
15111
سطح معناداری
1504
آماره دوربین -واتسون ()Durbin-Watson
69542
آماره ( Fجدول)
15111
سطح معناداری

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)14زمستان  ،1911جلد یک

در فرض اول پژوهش بیانشده است که تولید ناخالص داخلي بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران تأثیر معناداری دارد .لذا ،برای بررسي تأثیر تولید ناخالص داخلي بر ساختار سرمایه شرکتها ،فرض نقیض ادعا  (H0و فرض
ادعا ( )H1الگوی رگرسیوني تجربي زیر تدوینشده است .همچنین ،نتایج بهدستآمده از برازش مدل نیز در جدول ( )2ارائه شده
است.

یکي از مفروضات رگرسیون کالسیک همساني واریانس باقیماندهها است .در این مطالعه برای بررسي همساني واریانسها از
آزمون بریوش پاگان و برای بررسي خودهمبستگي از آزمون دوربین واتسون و همچنین بهمنظور رفع مشکل در برآورد مدل از
روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است .با توجه به سطح اهمیت این آزمون که کوچکتر از  1512ميباشد
( )15111فرضیه صفر مبني بر وجود همساني واریانس رد شده و ميتوان گفت مدل دارای مشکل ناهمساني واریانس ميباشد .با
توجه به نتایج اولیه برآورد مدل ،مقدار آماره دوربین -واتسون برابر ( )1/04و مابین ( )1/2و ( )6/2بوده و ميتوان نتیجه گرفت که
باقیماندهها مستقل از هم ميباشند .ضریب تعیین مدل ( )1/01معرف قدرت توضیح کنندگي مدل برآورد شده ميباشد .در بررسي
معنيداری ضرایب ،با توجه به نتایج مندرج در جدول ( ،)2ازآنجایيکه احتمال آماره  tبرای ضریب متغیر مستقل تولید ناخالص
داخلي) (15111کوچکتر از  1512ميباشد ،درنتیجه وجود تأثیر معناداری این متغیر بر ساختار سرمایه شرکتها در سطح اطمینان
 1592رد نميگردد.منفي بودن ضریب تولید ناخالص داخلي ( ،)-1512نشاندهنده میزان تأثیر منفي این متغیر بر ساختار سرمایه
شرکتها ميباشد .در بررسي سطح معنيداری متغیرهای کنترلي بازده دارایيها ،اندازه شرکت ،ارزش بازار به ارزش دفتری سهام،
زیان ده بودن شرکت و نوع مالکیت شرکت به ترتیب برابر با ( )15111( ،)15111( ،)15111( ،)15112و ( )15112ميباشد که تأثیر
این متغیرها بر ساختار سرمایه شرکتها در سطح اطمینان  1592رد نميگردد .منفي بودن ضریب متغیرهای بازده دارایيها ،اندازه
شرکت ،ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ،به ترتیب برابر با ( )-1511( ،)-1519و ( )-1519نشاندهنده میزان تأثیر منفي این
11

متغیرها بر ساختار سرمایه شرکتها ميباشد .مثبت بودن ضریب متغیرهای زیان ده بودن شرکت و نوع مالکیت شرکت به ترتیب
برابر با ( )1521و ( )1510نشاندهنده میزان تأثیر مثبت این متغیرها بر ساختار سرمایه شرکتها ميباشد.
در فرض دوم پژوهش بیانشده است که نرخ سود بانکي بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران تأثیر معناداری دارد .لذا ،برای بررسي تأثیر نرخ سود بانکي بر ساختار سرمایه شرکتها ،فرض نقیض ادعا ( (H0و فرض ادعا
( )H1الگوی رگرسیوني تجربي زیر تدوینشده است .همچنین ،نتایج بهدستآمده از برازش مدل نیز در جدول ( )7ارائه شده است.
CSCit = α + β1 X2it + β2 ROAit + β3 SIZEit + β4 MTBit + β5 LOSSit + β6 OWNit + εit

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)14زمستان  ،1911جلد یک

جدول ( :) 7نتایج برازش مدل با استفاده از روش اثرات ثابت (منبع :یافتههای تحقیق)
متغیر وابسته :ساختار سرمایه
سطح معناداری
ضریب تورم واریانس
آماره t
ضریب
متغیرهای مستقل
15111
1516
-7569
-1517
نرخ سود بانکي
15192
1529
-6511
-1512
بازده دارایيها
15111
1561
-0529
-1564
اندازه شرکت
15111
1512
-12599
-1599
ارزش بازار به ارزش دفتری سهام
15111
1502
4572
1542
زیان ده بودن شرکت
15111
1512
2501
1529
نوع مالکیت شرکت
ضریب تعیین مدل
ضریب تعیین تعدیلشده مدل
آماره بریوش پاگان ()Breusch Pagan
آماره دوربین -واتسون ()Durbin-Watson
آماره ( Fجدول)
سطح معناداری

F

سطح معناداری

رابطه
معنيدار
معنيدار
معنيدار
معنيدار
معنيدار
معنيدار
1591
1509
19241
15111
1572
22519
15111

در این مطالعه برای بررسي همساني واریانسها از آزمون بریوش پاگان استفاده شده است .با توجه به سطح اهمیت این آزمون
که کوچکتر از  1512ميباشد ( )15111فرضیه صفر مبني بر وجود همساني واریانس رد شده و ميتوان گفت مدل دارای مشکل
ناهمساني واریانس ميباشد و برای رفع مشکل در برآورد مدل از روش برآورد حداقل مربعات تعمیمیافته استفاده شده است.
همچنین برای بررسي و آزمون همبسته نبودن باقیماندهها (خودهمبستگي) از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است .با توجه به
نتایج اولیه برآورد مدل ،مقدار آماره دوربین واتسون برابر ( )1/72و مابین ( )1/2و ( )6/2بوده و ميتوان نتیجه گرفت که باقیماندهها
مستقل از هم ميباشند .مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  1572ميگردد .ضریب تعیین مدل ( )1/91معرف قدرت توضیح کنندگي
مدل برآورد شده ميباشد .در بررسي معنيداری ضرایب ،با توجه به نتایج مندرج در جدول ( ،)7ازآنجایيکه احتمال آماره  tبرای
ضریب متغیر مستقل نرخ سود بانکي ) (15111کوچکتر از  1512ميباشد ،درنتیجه وجود تأثیر معناداری این متغیر بر ساختار
سرمایه شرکتها در سطح اطمینان  1592رد نميگردد .منفي بودن ضریب نرخ سود بانکي ( ،)-1517نشاندهنده میزان تأثیر منفي
این متغیر بر ساختار سرمایه شرکتها ميباشد .در بررسي سطح معنيداری متغیرهای کنترلي بازده دارایيها ،اندازه شرکت ،ارزش
بازار به ارزش دفتری سهام ،زیان ده بودن شرکت و نوع مالکیت شرکت به ترتیب برابر با ( )15111( ،)15111( ،)15111( ،)15192و
( )15111ميباشد که تأثیر این متغیرها بر ساختار سرمایه شرکتها در سطح اطمینان  1592رد نميگردد .منفي بودن ضریب
متغیرهای بازده دارایيها ،اندازه شرکت ،ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ،به ترتیب برابر با ( )-1564( ،)-1512و ()-1599
نشاندهنده میزان تأثیر منفي این متغیرها بر ساختار سرمایه شرکتها ميباشد .مثبت بودن ضریب متغیرهای زیان ده بودن شرکت
و نوع مالکیت شرکت به ترتیب برابر با ( )1542و ( )1529نشاندهنده میزان تأثیر مثبت این متغیرها بر ساختار سرمایه شرکتها
ميباشد.
در فرض سوم پژوهش بیانشده است که نرخ تورم بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر معناداری دارد .لذا ،برای بررسي تأثیر نرخ تورم بر ساختار سرمایه شرکتها ،فرض نقیض ادعا ( (H0و فرض ادعا ( )H1الگوی
رگرسیوني تجربي زیر تدوینشده است .همچنین ،نتایج بهدستآمده از برازش مدل نیز در جدول ( )0ارائه شده است.
CSCit = α + β1 X3it + β2 ROAit + β3 SIZEit + β4 MTBit + β5 LOSSit + β6 OWNit + εit
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جدول ( :) 8نتایج برازش مدل با استفاده از روش اثرات ثابت (منبع :یافتههای تحقیق)
متغیر وابسته :ساختار سرمایه
رابطه
ضریب آماره  tضریب تورم واریانس سطح معناداری
متغیرهای مستقل
معنيدار
15111
1516
-2507 -1511
نرخ تورم
معنيدار
15166
1529
-6560 -1512
بازده دارایيها
معنيدار
15111
1569
-11522 -1560
اندازه شرکت
معنيدار
15111
1517
ارزش بازار به ارزش دفتری سهام -19591 -1544
معنيدار
15114
1502
6502
1567
زیان ده بودن شرکت
معنيدار
15111
1512
9529
1592
نوع مالکیت شرکت
1500
ضریب تعیین مدل
1502
ضریب تعیین تعدیلشده مدل
1679951
F
آماره بریوش پاگان ()Breusch Pagan
15111
سطح معناداری
1506
آماره دوربین -واتسون ()Durbin-Watson
49564
آماره ( Fجدول)
15111
سطح معناداری

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)14زمستان  ،1911جلد یک

در این مطالعه برای بررسي همساني واریانسها از آزمون بریوش پاگان استفاده شده است .با توجه به سطح اهمیت این آزمون
که کوچکتر از  1512ميباشد ( )15111فرضیه صفر مبني بر وجود همساني واریانس رد شده و ميتوان گفت مدل دارای مشکل
ناهمساني واریانس مي باشد .در این مطالعه جهت رفع مشکل در برآورد مدل از روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده
شده است .همچنین در این مطالعه برای آزمون همبسته نبودن باقیماندهها که یکي از مفروضات تجزیهوتحلیل رگرسیون ميباشد و
خودهمبستگي نامیده مي شود از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است .با توجه به نتایج اولیه برآورد مدل ،مقدار آماره دوربین
واتسون برابر ( )1/04و مابین ( )1/2و ( )6/2بوده و ميتوان نتیجه گرفت که باقیماندهها مستقل از هم ميباشند .ضریب تعیین مدل
( )1/00معرف قدرت توضیح کنندگي مدل برآورد شده ميباشد .در بررسي معنيداری ضرایب ،با توجه به نتایج مندرج در جدول (،)0
ازآنجایيکه احتمال آماره  tبرای ضریب متغیر مستقل نرخ تورم ) (15111کوچکتر از  1512ميباشد ،درنتیجه وجود تأثیر معناداری
این متغیر بر ساختار سرمایه شرکتها در سطح اطمینان  1592رد نميگردد .منفي بودن ضریب نرخ تورم ( ،)-1511نشاندهنده
میزان تأثیر منفي این متغیر بر ساختار سرمایه شرکتها ميباشد .در بررسي سطح معنيداری متغیرهای کنترلي بازده دارایيها،
اندازه شرکت ،ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ،زیان ده بودن شرکت و نوع مالکیت شرکت به ترتیب برابر با (،)15111( ،)15166
( )15114( ،)15111و ( )15111ميباشد که تأثیر این متغیرها بر ساختار سرمایه شرکتها در سطح اطمینان  1592رد نميگردد .منفي
بودن ضریب متغیرهای بازده دارایي ها ،اندازه شرکت ،ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ،به ترتیب برابر با ( )-1560( ،)-1512و
( )-1544نشاندهنده میزان تأثیر منفي این متغیرها بر ساختار سرمایه شرکتها ميباشد .مثبت بودن ضریب متغیرهای زیان ده
بودن شرکت و نوع مالکیت شرکت به ترتیب برابر با ( )1567و ( )1592نشاندهنده میزان تأثیر مثبت این متغیرها بر ساختار سرمایه
شرکتها ميباشد.

در فرض چهارم پژوهش بیانشده است که نرخ ارز بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر معناداری دارد .لذا ،برای بررسي تأثیر نرخ ارز بر ساختار سرمایه شرکتها ،فرض نقیض ادعا ( (H0و فرض ادعا ( )H1الگوی
رگرسیوني تجربي زیر تدوینشده است .همچنین ،نتایج بهدستآمده از برازش مدل نیز در جدول ( )9ارائه شده است.
CSCit = α + β1 X4it + β2 ROAit + β3 SIZEit + β4 MTBit + β5 LOSSit + β6 OWNit + εit

جدول ( :) 9نتایج برازش مدل با استفاده از روش اثرات ثابت منبع :یافتههای تحقیق
متغیر وابسته :ساختار سرمایه
سطح معناداری
ضریب تورم واریانس
آماره t
ضریب
متغیرهای مستقل
15191
1512
6512
1519
نرخ ارز
15111
1517
-7524
-1519
بازده دارایيها
15111
1564
-2526
-1519
اندازه شرکت
ارزش بازار به ارزش دفتری
15111
1517
-9529
-1561
سهام
15111
1541
11522
1521
زیان ده بودن شرکت
15111
1592
9579
1569
نوع مالکیت شرکت
ضریب تعیین مدل

رابطه
معنيدار
معنيدار
معنيدار
معنيدار
معنيدار
معنيدار
1577
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ضریب تعیین تعدیلشده مدل
آماره بریوش پاگان ( )Breusch Pagan
آماره دوربین -واتسون ()Durbin-Watson
آماره ( Fجدول)
سطح معناداری

F

سطح معناداری

1579
1926151
15111
1509
66524
15111

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)14زمستان  ،1911جلد یک

در این مطالعه برای بررسي همساني واریانسها از آزمون بریوش پاگان استفاده شده است .با توجه به سطح اهمیت این آزمون
که کوچکتر از  1512ميباشد ( )15111فرضیه صفر مبني بر وجود همساني واریانس رد شده و ميتوان گفت مدل دارای مشکل
ناهمساني واریانس ميباشد .در این مط العه جهت رفع مشکل در برآورد مدل از روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده
شده است .همچنین در این مطالعه برای آزمون همبسته نبودن باقیماندهها که یکي از مفروضات تجزیهوتحلیل رگرسیون ميباشد و
خودهمبستگي نامیده ميشود از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است .با توجه به نتایج اولیه برآورد مدل ،مقدار آماره دوربین
واتسون برابر ( )1/09و مابین ( )1/2و ( )6/2بوده و ميتوان نتیجه گرفت که باقیماندهها مستقل از هم ميباشند .مقدار آماره دوربین
واتسون برابر با  1509ميگردد .ضریب تعیین مدل ( )1/77معرف قدرت توضیح کنندگي مدل برآورد شده ميباشد .در بررسي
معنيداری ضرایب ،با توجه به نتایج مندرج در جدول ( ،)9ازآنجایيکه احتمال آماره  tبرای ضریب متغیر مستقل نرخ ارز )(15191
کوچکتر از  1512ميباشد ،درنتیجه وجود تأثیر معناداری این متغیر بر ساختار سرمایه شرکتها در سطح اطمینان  1592رد
نميگردد .مثبت بودن ضریب نرخ ارز ( ،)1519نشاندهنده میزان تأثیر مثبت این متغیر بر ساختار سرمایه شرکتها ميباشد .در
بررسي سطح معنيداری متغیرهای کنترلي بازده دارایيها ،اندازه شرکت ،ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ،زیان ده بودن شرکت و
نوع مالکیت شرکت به ترتیب برابر با ( )15111( ،)15111( ،)15111( ،)15111و ( )15111ميباشد که تأثیر این متغیرها بر ساختار
سرمایه شرکتها در سطح اطمینان  1592رد نميگردد .منفي بودن ضریب متغیرهای بازده دارایيها ،اندازه شرکت ،ارزش بازار به
ارزش دفتری سهام ،به ترتیب برابر با ( )-1519( ،)-1519و ( )-1561نشاندهنده میزان تأثیر منفي این متغیرها بر ساختار سرمایه
شرکتها مي باشد .مثبت بودن ضریب متغیرهای زیان ده بودن شرکت و نوع مالکیت شرکت به ترتیب برابر با ( )1521و ()1569
نشاندهنده میزان تأثیر مثبت این متغیرها بر ساختار سرمایه شرکتها ميباشد.
در فرضیه پنجم پژوهش بیانشده است که حجم نقدینگي بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران تأثیر معناداری دارد .لذا ،برای بررسي تأثیر حجم نقدینگي بر ساختار سرمایه شرکتها ،فرض نقیض ادعا ( (H0و فرض ادعا
( )H1الگوی رگرسیوني تجربي زیر تدوینشده است .همچنین ،نتایج بهدستآمده از برازش مدل نیز در جدول ( )11ارائه شده است.
CSCit = α + β1 X5it + β2 ROAit + β3 SIZEit + β4 MTBit + β5 LOSSit + β6 OWNit + εit

جدول ( :)11نتایج برازش مدل با استفاده از روش اثرات ثابت (منبع :یافتههای تحقیق)
متغیر وابسته :ساختار سرمایه
رابطه
سطح معناداری
ضریب تورم واریانس
آماره t
ضریب
متغیرهای مستقل
معنيدار
15111
1564
-12501
-1596
حجم نقدینگي
معنيدار
15111
1511
-7519
-1512
بازده دارایيها
عدم معنيداری
15112
1567
-1527
-1519
اندازه شرکت
معنيدار
15111
1517
-7542
ارزش بازار به ارزش دفتری سهام -1514
معنيدار
15111
1524
11564
1541
زیان ده بودن شرکت
عدم معنيداری
15169
1592
1524
1517
نوع مالکیت شرکت
1506
ضریب تعیین مدل
1579
ضریب تعیین تعدیلشده مدل
1940159
F
آماره بریوش پاگان ( )Breusch Pagan
15111
سطح معناداری
1574
آماره دوربین -واتسون ()Durbin-Watson
91509
آماره ( Fجدول)
15111
سطح معناداری

در این مطالعه برای بررسي همساني واریانسها از آزمون بریوش پاگان استفاده شده است .با توجه به سطح اهمیت این آزمون
که کوچکتر از  1512ميباشد ( )15111فرضیه صفر مبني بر وجود همساني واریانس رد شده و ميتوان گفت مدل دارای مشکل
ناهمساني واریانس ميباشد .در این مط العه جهت رفع مشکل در برآورد مدل از روش برآورد حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده
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شده است .همچنین در این مطالعه برای آزمون همبسته نبودن باقیماندهها که یکي از مفروضات تجزیهوتحلیل رگرسیون ميباشد و
خودهمبستگي نامیده ميشود از آزمون دوربین واتسون استفاده شده است .با توجه به نتایج اولیه برآورد مدل ،مقدار آماره دوربین
واتسون برابر ( )741و مابین ( )1/2و ( )6/2بوده و ميتوان نتیجه گرفت که باقیماندهها مستقل از هم ميباشند .ضریب تعیین مدل
( )1/06معرف قدرت توضیح کنندگي مدل برآورد شده ميباشد .در بررسي معنيداری ضرایب ،با توجه به نتایج مندرج در جدول
( ،)11ازآنجایيکه احتمال آماره  tبرای ضریب متغیر مستقل حجم نقدینگي ) (15111کوچکتر از  1512ميباشد ،درنتیجه وجود
تأثیر معناداری این متغیر بر ساختار سرمایه شرکتها در سطح اطمینان  1592رد نميگردد .منفي بودن ضریب حجم نقدینگي
( ،)-1596نشاندهنده میزان تأثیر منفي این متغیر بر ساختار سرمایه شرکتها ميباشد .در بررسي سطح معنيداری متغیرهای
کنترلي بازده دارایي ها ،اندازه شرکت ،ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ،زیان ده بودن شرکت و نوع مالکیت شرکت به ترتیب برابر
با ( )15111( ،)15111( ،)15112( ،)15111و ( )15169ميباشد که تأثیر متغیرهای بازده دارایيها ،ارزش بازار به ارزش دفتری سهام،
زیان ده بودن شرکت بر ساختار سرمایه شرکتها در سطح اطمینان  1592رد نميگردد .منفي بودن ضریب متغیرهای بازده
دارایيها ،ارزش بازار به ارزش دفتری سهام به ترتیب برابر با ( )-1514( ،)-1512نشاندهنده میزان تأثیر منفي این متغیرها بر
ساختار سرمایه شرکتها ميباشد .مثبت بودن ضریب متغیر زیان ده بودن شرکت برابر با ( )1541نشاندهنده میزان تأثیر مثبت این
متغیر بر ساختار سرمایه شرکتها ميباشد.

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)14زمستان  ،1911جلد یک

 -5نتیجهگیری
این پژوهش باهدف بررسي تأثیر رشد تولید ناخالصي داخلي بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران طي دوره زماني بین سالهای  1996تا  1990انجام شده است .ازاینرو ،در این بخش اول مقدمه و کلیات پژوهش ،در بخش
دوم مباني نظری پژوهش ،سپس بخش سوم روششناسي پژوهش و تجزیهوتحلیلهای دادههای مرتبط با فرضیههای تحقیق ارائه
شد .در بخش چهارم ،نیز آزمون آمار توصیفي و سپس از آمار استنباطي نظیر آزمونهای برازش مدل رگرسیون نظیر آزمون چاو و
سپس از آزمون هاسمن برای تشخیص الگو ،استفاده شد و درنهایت برازش مدل انجام شده است .سپس بخش پایاني پژوهش
حاضر هم اختصاص به مطالب مربوط به نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق دارد .با این هدف در ادامه به ارائه نتایج پرداخته و
همچنین پیشنهادهایي را با توجه به نتایج بهدستآمده و نیز پیشنهادهایي برای تحقیقات آتي ارائه خواهیم داد .درنهایت نیز به
محدودیتهای تحقیق اشاره خواهیم نمود .نتایج فرضیههای تحقیق بهدستآمده از بخش یافتههای پژوهش حاضر بهصورت زیر
ارائهشده است:
در فرضیه اول پژوهش حاضر بیان گردید که نرخ تولید ناخالص داخلي بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد .ازاینرو ،در بررسي معنيداری ضرایب با توجه به نتایج بهدستآمده ازآنجایيکه احتمال آماره
آزمون تي استیودنت ( )tبرای ضریب متغیر تولید ناخالص داخلي کمتر از پنج درصد ميباشد ،درنتیجه وجود تأثیر معناداری این
متغیر بر ساختار سرمایه شرکتها در سطح اطمینان نودوپنج درصد رد نميگردد .منفي بودن ضریب تولید ناخالص داخلي،
نشاندهنده میزان تأثیر منفي این متغیر بر ساختار سرمایه شرکتها ميباشد .تعیین رابطه بین تغییرات تولید ناخالص ملي و ساختار
سرمایه را ميتوان بدین صورت بیان کرد که بین تغییرات تولید ناخالص ملي و ساختار سرمایه رابطهای منفي وجود دارد؛ با این
توضیح که افزایش در تولید ناخالص ملي که متشکل از مجموع تولیدات داخلي یک کشور است ،بهبود جریانهای نقدی و
جریانهای مربوط به سود را در پي خواهد داشت .ازآنجاکه یکي از منابع تأمین مالي شرکتها استفاده از اندوختهها و سودهای
انباشتهشده است ،لذا استفاده از این منبع تأمین مالي باعث کاهش نسبت بدهيها به ارزش ویژه ميشود که نشاندهنده ارتباط
منفي بین تولید ناخالص ملي و ساختار سرمایه است.
در فرضیه دوم پژوهش حاضر بیان گردید که نرخ سود بانکي بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران تأثیر معناداری دارد .ازاینرو ،در بررسي معنيداری ضرایب با توجه به نتایج بهدستآمده ازآنجایيکه احتمال آماره آزمون تي
استیودنت ( )tبرای ضریب متغیر نرخ سود بانکي کمتر از پنج درصد ميباشد ،درنتیجه وجود تأثیر معناداری این متغیر بر ساختار
سرمایه شرکتها در سطح اطمینان نودوپنج درصد رد نميگردد .منفي بودن ضریب نرخ سود بانکي ،نشاندهنده میزان تأثیر منفي
این متغیر بر ساختار سرمایه شرکتها ميباشد .بهطورکلي تغییراتي که در نرخ بهره ایجاد ميشود ،بر کلیه تصمیمگیریها درباره
تأمین مالي اثرگذار است؛ بهطوریکه افزایش در نرخ بهره باعث خواهد شد که نرخ مورد انتظار سرمایهگذاران و اعتباردهندگان نیز
افزایش یابد .این افزایش باعث باال رفتن نرخ بهره بدون ریسک (نرخ بهره اوراق مشارکت دولتي) ميشود که هزینههای مربوط به
تأمین مالي شرکتها را نیز جهت استفاده از اوراق مشارکت افزایش ميدهد و درنهایت ساختار سرمایه شرکتها کاهش ميگردد.
در فرضیه سوم پژوهش حاضر بیان گردید که نرخ تورم بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر معناداری دارد .ازاینرو ،در بررسي معنيداری ضرایب با توجه به نتایج بهدستآمده ازآنجایيکه احتمال آماره آزمون تي
استیودنت ( )tبرای ضریب متغیر نرخ تورم کمتر از پنج درصد ميباشد ،درنتیجه وجود تأثیر معناداری این متغیر بر ساختار سرمایه
شرکتها در سطح اطمینان نودوپنج درصد رد نميگردد .منفي بودن ضریب نرخ تورم ،نشاندهنده میزان تأثیر منفي این متغیر بر
ساختار سرمایه شرکتها ميباشد .شایانذکر بوده که نوسانهای نرخ تورم ممکن است در تصمیمگیریهای مدیران درباره تأمین
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مالي مهم و اثرگذار باشد .با توجه به اینکه افزایش نرخ تورم در درازمدت بهبود جریانهای ورودی وجوه نقد به شرکت را در پي
دارد ،باعث خواهد شد که اندوختهها و میزان سودهای تقسیمنشده شرکت نیز افزایش یابد .ازآنجاکه یکي از منابع تأمین مالي
شرکتها استفاده از سود انباشته شرکت است ،لذا با انجام تأمین مالي از طریق سود انباشته ،اهرم مالي شرکت کاهش خواهد.
در فرضیه چهارم پژوهش حاضر بیان گردید که نرخ ارز بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر معناداری دارد .ازاینرو ،در بررسي معنيداری ضرایب با توجه به نتایج بهدستآمده ازآنجایيکه احتمال آماره آزمون تي
استیودنت ( )tبرای ضریب متغیر نرخ ارز کمتر از پنج درصد ميباشد ،درنتیجه وجود تأثیر معناداری این متغیر بر ساختار سرمایه
شرکتها در سطح اطمینان نودوپنج درصد رد نميگردد .مثبت بودن ضریب نرخ ارز ،نشاندهنده میزان تأثیر مثبت این متغیر بر
ساختار سرمایه شرکتها ميباشد .بهطورکلي تغییرات نرخ ارز بر ساختار سرمایه آن دسته از شرکتهایي که از اعتبارات خارجي
استفاده ميکنند ،ميتواند اثرگذار باشد؛ زیرا ازآنجاکه منابع مالي که از این طریق وارد شرکت ميشوند ،باید به پول داخلي کشور
تبدیل شوند .لذا افزایش ارزش پول داخلي در مقابل ارز سایر کشورها ميتواند منجر به دستیابي شرکت به منابع مالي بیشتر شود.
همچنین از سویي دیگر ،افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول داخلي باعث خروج بیشتر وجوه نقد و همچنین افزایش میزان هزینه
بهره شرکت خواهد شد که این امر افزایش نسبت بدهيها به ارزش ویژه را در پي دارد.
در فرضیه پنجم پژوهش حاضر بیان گردید که حجم نقدینگي بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران تأثیر معناداری دارد .ازاینرو ،در بررسي معنيداری ضرایب با توجه به نتایج بهدستآمده ازآنجایيکه احتمال آماره آزمون تي
استیودنت ( )tبرای ضریب متغیر حجم نقدینگي کمتر از پنج درصد ميباشد ،درنتیجه وجود تأثیر معناداری این متغیر بر ساختار
سرمایه شرکتها در سطح اطمینان نودوپنج درصد رد نميگردد .منفي بودن ضریب حجم نقدینگي ،نشاندهنده میزان تأثیر منفي
این متغیر بر ساختار سرمایه شرکتها ميباشد.
شایانذکر است که نتایج حاصل از تحقیق حاضر با نتایج تحقیق آدرین ،مونچ و شین ( )6119که به بررسي رابطه میان نرخ
بهره ،نرخ تورم ،میزان تولید یکسان ميباشد.همچنین نتایج تحقیق سراسیکویر و روگائو ( )6110و وکپین ( )6112همسو بتا نتایج
تحقیق ناخالص ملي و نرخ ارز را با ساختار سرمایه در شرکتهای ایتالیا ،آلمان ،فرانسه و انگلستان پرداختهشده بود ،حاضر ميباشد
البته در برخي نتایج بین نرخ سود بانکي و ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود نداشته ،درحاليکه در تحقیق حاضر نرخ سود بانکي
بر ساختار سرمایه تأثیر مستقیم و معناداری دارد و دلیل این تفاوت را ميتوان در باال بودن درصد سود بانکي که به علت تفاوت
اساسي در نظام بانکداری کشور با سایر کشورها بوده دانست .بهصورت کلي نتایج تحقیق را ميتوان اینگونه اثبات کرد که ازجمله
مواردی که ميتواند بر ساختار سرمایه تأثیرگذار باشد ،نوسانات حجم نقدینگي و تولید ناخالص داخلي است؛ زماني که بنگاهها
نقدینگي باالیي دارند ،برای تأمین مالي به منابع داخلي خود و انتشار سهام روی ميآورند؛ سپس وام ميگیرند .این درواقع ،تأیید
تئوری پوی ا (ترجیحي) و رد تئوری ایستا در حوزه تأمین مالي است؛ تئوری ایستا معتقد است شرکتهای دارای نقدینگي زیاد برای
تأمین مالي ابتدا از وام و تسهیالت و سپس از منابع داخلي و انتشار سهام استفاده ميکنند ،از طرفي تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز
بهمنزله شاخصهای اقتصادی در ساختار سرمایه بنگاههای اقتصادی نقش کلیدی دارد .افزایش نرخ بهره موجب افزایش هزینههای
تأمین مالي بنگاهها از طریق انتشار اوراق قرضه ميشود ،لذا با ساختار سرمایه رابطه مستقیم دارد .تصمیمگیری مدیران درباره
ساختار سرمایه که یکي از عوامل مؤثر بر میزان سودآوری شرکتهاست همیشه با محدودیتهایي روبهرو است که ناشي از محیط
اقتصادی کشور است .بنابراین ،با توجه به بازار پر نوسان کشور ،وجود مدیراني که بتوانند با توجه به این شرایط و با بهکارگیری
بهترین ترکیب در ساختار سرمایه به بازده باالتری نسبت به دیگر شرکتها دست یابند ،برای هر شرکت غنیمت بزرگي است.
همچنین ،ميتوان اینگونه بیان کرد که متغیرهای کالن اقتصادی بهمراتب آثار بااهمیتتری بر ساختار سرمایه شرکتها خواهند
داشت؛ زیرا متغیرهای حسابداری برخاسته از عملیات مالي و فعالیتهای تجاری یک شرکت هستند که وضعیت مطلوب یا نامطلوب
اقتصادی ميتواند بهطور مؤثر و درخور مالحظهای بر آنها فعالیتهای تجاری شرکتها اثرگذار باشد .لذا تغییرات در این عوامل
باید همراه با کنترل و نظارت دولتها در راستای بهبود فعالیتهای تجاری و اقتصادی در کشور باشد.
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Investigating the Impact of Gross Domestic Product (GDP)
Growth Factors on Corporate Capital Structure companies
listed on the Tehran Stock Exchange
Mehdi Abbaszadeh1, Hossein Eslami Mofid Abadi2

The purpose of this study is to investigate the effect of GDP growth on the capital structure of
companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, the present research method is
descriptive-survey and applied in terms of purpose. Multivariate linear regression model has
been used to analyze the data and estimate the experimental models of the research. To evaluate
the significance of the estimated regression line equation, test (F) and to evaluate the significance
of the model coefficients, t-test). Also, it has been used to investigate and estimate the
relationship between research variables from the data of companies listed on the Tehran Stock
Exchange in the period between 2013 to 2020. The results of the present study show that the
main factors of GDP growth have a significant effect on the structure. Capital of companies
listed on the Tehran Stock Exchange. Therefore, the results of the present study, in turn, make it
possible for investors and financial analysts active in the stock market to consider the situation of
companies in addition to internal factors such as financial leverage, profitability and dividends
paid by the company, A series of important external factors such as inflation, exchange rates and
other economic indicators. So that this action will also contribute to the management of financial
risk from investing in the stock market.
Keywords: Gross Domestic Product Growth, Capital Structure, Tehran Stock Exchange.
JEL Classification: P23, G32, D51.

 جلد یک،1911  زمستان،)14  (پیاپی4  شماره،سال چهارم

Abstract

1- MA student Department of of Aaccounting and Management, Karaj Branch, Islamic Azad University,
Karaj,Iran
2- Department of Accounting & Management, Shahryar Branch, Islamic Azad University, Shahryar, Iran
(Correspond Author) hossein_eslami@shriau.ac.ir

18

فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)94زمستان  ،9911جلد یک
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چکـیده
هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت میباشد .قابل
ذکر است این پژوهش دارای دو فرضیه میباشد .پژوهش انجامشده از نظر نوع هدف جزء پژوهشهای کاربردی است و
روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد .انجام پژوهش در چارچوب استدالالت قیاسی -استقرایی
صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیهها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است .اطالعات گردآوری شده از
تمام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به  002شرکت نمونه در  8سال متوالی از سال  0992تا
سال  0991تجزیه و تحلیل شدهاند .نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد بین اندازه و تعداد جلسات کمیته حسابرسی با
عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما میان استقالل و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت
رابطه معناداری وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد مدیریت ریسک بر رابطه بین تعداد جلسات ،استقالل کمیته حسابرسی
و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت ،تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ اما بر رابطه میان تعداد اعضای کمیته
حسابرسی و عملکرد شرکت تاثیر معناداری ندارد.

واژگـان کلـیدی :مدیریت ریسک ،ویژگیهای کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت
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 -1مقدمه
تحول در محیط اقتصادی ایران در سالهای اخیر ،به ویژه با افزایش خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی و نیز توسعه
بازار سرمایه سبب شده است که راهبری شرکتی به عنوان مکانیزم نظارتی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد .کمیته حسابرسی از
اجزای ارکان راهبری بنگاه تلقی میشود و عاملی تعیین کننده در روند گزارشگری مالی است که اعتبار صورتهای مالی حسابرسی
شده را افزایش میدهد .از طرف دیگر ،شرکتها و سهامداران برای نظارت دقیقتر بر زمینه هایی همچون ریسک ،جلوگیری از
اتالف منابع شرکت ،صحت گزارشگری مالی و رعایت الزامات قانونی و مقرراتی ،بر قضاوت اعضای کمیته حسابرسی اتکا میکنند.
هر عضو کمیته حسابرسی ،برای انجام وظایف خود به شناخت درست و آشکار وظایف خود با توجه به منشور فعالیت کمیته و سایر
.
الزامات قانونی نیاز دارد (عرب صالحی و همکاران)0992 ،

 -2بیان مسئله

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)94زمستان  ،9911جلد یک

تحوالت عمده در محیط کسب و کار ،مثل جهانی شدن و سرعت باالی تﻐییرات در فناوری ،باعﺚ افزایش رقابت و دشـواری
مدیریت در سازمانها گردیده اسـت .در محیط های پیچیده ،سازمانها نیازمند مدیرانی هستند که این پیچیدگیهای ذاتی را در
زمان تصمیﻢگیریهای مهﻢ شان لحاظ و تﻔکیک کنند .مدیریت ریسک مﺆثر که بر مبنای اصول مﻔهومی معتبر قرار دارد ،بخـش
مهمـی از ایـن فراینـد تصـمیمگیـری را تشـکیل میدهد(یاراحمدی خراسانی .)0981،میتوان گﻔت که مدیریت ریسک فرآیند
شناسایی ،ارزیابی و انجام اقدامات کنترلی و اصالح ریسکهای اتﻔاقی بالقوهایی است که مشخصاً پیشامدهای ممکن آن ،خسارت
یا عدم تﻐییر در وضع موجود مـیباشد(بابایی و همکاران .)0995 ،مدیریت ریسک واحد تجاری ،مدیریت میکند تا اطمینان قابل
قبولی برای دستیابی به اهداف واحـد تجـاری را فـراهﻢ آورد(گردن و همکاران.0)0229 ،
با رشد رقابت میان سازمان های ا مروزی و تهدیدات و فرصتهایی که گریبان گیر تمامی سازمان ها در سطوح مختلف داخلی و
بین المللی می باشد ،مﻔهوم ریسک اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است .تهدیدات یاد شده می تواند به حدی باشد که سازمان را با
شکست مواجه نماید .از این رو مدیران برای رشد و بقای سازمان باید به فکر راههایی برای کاهش ریسکهای نامطلوب باشند(واکر،
 . 0)0229رشد اقتصادی در هر کشوری به سرمایه گذاری داخلی و خارجی وابسته است .وقوع تقلب های مالی ،موجب کاهش
سرمایه گذاری داخلی و خارجی شده و مانع رشد اقتصادی جامعه می شود .از طرفی ،پایه و اساس اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری،
ارائه اطالعات مالی مربوط و قابل اتکاء است؛ اما برخی از شرکتها به ظاهرسازی یا دستکاری دادههای اطالعاتی که تصویر
مطلوبی از وضعیت مالی شرکت گزارش نمیکند ،میپردازند .بنابراین ،وجود کمیته های مستقل در شرکت همانند کمیته حسابرسی،
به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام حاکمیت شرکتی ،برای کنترل مداوم چنین فعالیت هایی ضروری است (شاتناوی و همکاران،

.9)0209
همچنین در دو دهه اخیر ،پس از رسواییهای شدید مالی در سطح شرکتهای بزرگ ،کمیته حسابرسی از اهمیت ویژهای
برخوردار شده است و امروزه با پررنگ شدن نقش حاکمیت شرکتی ،نیاز به کمیته حسابرسی بیش از پیش احساس میشود .در
ایران نیز با افزایش خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی و نیز توسعه بازار سرمایه ،کمیته حسابرسی بهعنوان جزئی از
ارکان راهبری ،عاملی تعیینکننده در روند گزارشگری مالی است و اعتبار صورتهای مالی حسابرسی شده را افزایش میدهد .از
طرف دیگر ،شرکتها و سهامداران برای نظارت دقیقتر بر زمینههایی هﻢ چون ریسک ،جلوگیری از اتالف منابع شرکت ،صحت
گزارشگری مالی و رعایت الزامات قانونی و مقرراتی ،بر قضاوت اعضای کمیته حسابرسی اتکا میکنند .هر عضو کمیته حسابرسی،
برای انجام وظایف خود به شناخت درست و آشکار وظایف خود با توجه به منشور فعالیت کمیته و سایر الزامات قانونی نیاز دارد.
برای نمونه ،منشور کمیته حسابرسی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ،بندهایی درباره استقالل و تخصص اعضای کمیته دارد
(نصیرزاده و همکاران.)0991،
از طرف دیگر یکی از مهﻢ ترین اهداف بنگاه هایی اقتصادی ،کسب انتﻔاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالکان) در دراز
مدت است .سهامداران ،اعتبار دهندگان و دیگر گروههایی مرتبط با بنگاه هایی اقتصادی به منظور اخذ تصمیمات منطقی نیازمند
اطالعات قابل اتکاء و مربوط در خصوص عملکرد آنها و مدیران شان میباشند .با توجه به اینکه سهامداران و اعتبار دهندگان منابع
مالی محدود خود را به بنگاههایی اقتصادی تخصیص می دهند ،ارزیابی عملکرد ،فرآیند رسمی فراهﻢ آوردن اطالعات در مورد
نتایج کار است این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزشهای بیشتر و در واقع عملکرد
مطلوب ترمی شود چرا که با تجزیه و تحلیل فعالیتهای گذشته بنگاه ،نگاهی به آینده دارد تا به پیشینه کردن ارزشها کمک
کند(کردستانی و همکاران.)0992،

1. Gardn et al., 2009
2. Walker, 2003
3. Shatnawi,2019
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بنابراین در این پژوهش بر آن شدیﻢ که این مسئله را بررسی کنیﻢ ،آیا ویژگیهای کمیته حسابرسی موجب افزایش عملکرد
شرکت می شود یا خیر؟ و مدیریت ریسک بر رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت تاثیر دارد یا خیر؟

 -3مروری بر پیشینه پژوهش

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)94زمستان  ،9911جلد یک

فخری و همکاران( )0999به بررسی رابطه بین ویژگی های کمیته حسابرسی و مدیریت سود پرداختند .نتایج نشان داد که
کمیته حسابرسی تاثیر منﻔی و معناداری بر مدیریت سود دارد یعنی افزایش تخصص مالی کمیته حسابرسی موجب کاهش مدیریت
سود می گردد .همچنین جنسیت کمیته حسابرسی تاثیر معناداری بر مدیریت سود دارد .همچنین نسبت کارشناسان مالی زن کمیته
حسابرسی تاثیر معناداری بر مدیریت سود ندارد ولی نسبت کارشناسان مالی مرد کمیته حسابرسی تاثیر معناداری بر مدیریت سود
دارد ،این یافته ها نشاندهنده این است که نسبت کارشناسان مالی مرد کمیته حسابرسی تاثیر بیشتری نسبت به کارشناسان مالی زن
بر مدیریت سود دارند.
فتحی و همکاران ( )0991به بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در عملکرد مدیریت ریسک و کنترل سازمان های دولتی
پرداختند .نتایج نشان داد بین استقالل سازمانی حسابرسان داخلی و درک مدیر سازمان از حسابرسی داخلی با اثربخشی حسابرسی
رابطهای وجود ندارد و متﻐیر بودجه کافی با عمکرد مدیریت ریسک حسابرسی دخلی رابطه معکوس و با عملکرد کنترل حسابرسی
داخلی رابطه مستقیﻢ معنیدار دارد .وقﻔی و همکاران ( )0995به بررسی تأثیر پیشبینی سود توسط مدیریت بر ریسک و ارزش
شرکت پرداختند .در این پژوهش از ضریب بتا به عنوان معیار ریسک سیستماتیک و شاخص کیوتومیان به عنوان معیار ارزش
شرکت استﻔاده شده است .درآزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی استﻔاده شده است که در آنها پیشبینی سود
مدیریت به عنوان متﻐیرمستقل و ارزش و ریسک شرکت به عنوان متﻐیر وابسته میباشد .نتایج نشان دهنده تاثیر معنیدار پیشبینی
سود هر سهﻢ مدیریت بر ارزش شرکت و عدم تاثیر این پیشبینیها بر ریسک سهام شرکتهای مورد مطالعه در طول دوره
پژوهش میباشد .ثابتی رویانی ( )0995با بررسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با استﻔاده از آزمونهای
آماری ،درصدد یافتن پاسخی به این سﺆال بوده است که آیا بین مدیریت ریسک و کمیته ریسک با ارزش و عملکرد شرکتها رابطه
ای وجود دارد؟ بر اساس نتایج پژوهش و آزمون های آماری در سطح خطای  5درصد میتوان گﻔت که بین مدیریت ریسک و
کمیته ریسک با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد .بین متﻐیرهای مدیریت ریسک و کمیته ی ریسک با ارزش شرکت
رابطه معناداری وجود ندارد.
شاتناوی و همکاران ( )0209به بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت
پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و مدیریت
ریسک تاثیر مثبت بر رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت دارد .کرستینا و همکاران( 0)0209به بررسی رابطه
بین مدیریت ریسک و عملکرد شرکت پرداخته اند که نتایج نشان می دهد که بین مدیریت ریسک و عملکرد شرکت رابطه مثبت
وجود دارد .ویویان و همکاران ( 0)0208نقش هیئت مدیره و کمیته حسابرسی در مدیریت ریسک در شرکت ها را بررسی کردند.
نتایج آنها نشان می دهد هیئت مدیره و به ویژه کمیته حسابرسی با مدیریت ریسک رابطه مثبت و معناداری دارد .ماتندی مزارا
( 9)0202به بررسی ارتباط رتبۀ مدیریت مبتنی بر ارزش و عملکر د مالی شرکت پرداختند .به این نتیجه رسیدند که به کارگیری
مدیریت مبتنی بر ارزش نیز باعﺚ بهبود عملکرد آنها شده است .باسه ( 2)0202به بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد و
مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی پرداختند .به این نتیجه رسیدند که رابطه معناداری بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود
ندارد ولی بین حاکمیت شـرکتی و مدیریت ریسک شرکت رابطهی مثبت و معناداری وجود دارد.

 -4فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی اول :بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی  )0-0بین اندازه کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی  )0-0بین تعداد جلسات کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی  )9-0بین استقالل کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی  )2-0بین تخصص حسابداری کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم :مدیریت ریسک بر رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت تاثیر دارد.
فرضیه فرعی  )0-0مدیریت ریسک بر رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت تاثیر دارد.
فرضیه فرعی  )0-0مدیریت ریسک بر رابطه بین تعداد جلسات کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت تاثیر دارد.
1. Krestina et al., 2019
2. Vivian et al., 2018
3. Matanda Mazara, 2014
4 .Base, 2010
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فرضیه فرعی  )9-0مدیریت ریسک بر رابطه بین استقالل کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت تاثیر دارد.

فرضیه فرعی  )2-0مدیریت ریسک بر رابطه بین تخصص حسابداری کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت
تاثیر دارد.
 -5مدل آماری پژوهش
در این پژوهش برای بررسی فرضیات ،همانند شاتناوی و همکاران ( )0209مدل آماری ذیل جهت تجزیه و تحلیل مورداستﻔاده
قرار میگیرد:
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اجزای مدلهای فوق عبارتند از:
 :Qعملکرد شرکت در شرکت  iام در سال t؛
 :Size COMاندازه کمیته حسابرسی در شرکت  iام در سال t؛
 :NCتعداد جلسات کمیتۀ حسابرسی در شرکت  iام در سال t؛
 :Independ COMاستقالل کمیتۀ حسابرسی در شرکت  iدر سال t؛
 AUDACEXتخصص حسابداری کمیته حسابرسی کمیتۀ حسابرسی در شرکت  iدر سال t؛
 :CIمدیریت ریسک(عامل رقابت صنعت) در شرکت  iدر سال t؛
 :LEVاهرم مالی در شرکت  iام در سال t؛
 :ROAبازده دارایی در شرکت  iام در سال t؛
 :Sizeاندازه شرکت در شرکت  iام در سال t؛
 : βارتباط ارزشی هر یک از متﻐیرها
 :εخطای معادله رگرسیون.

 -6روش تحقیق
این پژوهش از نظر طبقهبندی به لحاظ هدف ،پژوهشی کاربردی 0است و از نظر روش ،شبه آزمایشی و از نوع پسرویدادی
میباشد .این نوع پژوهشها بیشتر بر مﺆثرترین اقدام تأکید دارند و علتها را کمتر مورد توجه قرار میدهند .همچنین از نظر طبقه-
بندی پژوهش برحسب روش و نحوهی گردآوری دادهها ،این پژوهش توصیﻔی-همبستگی است ،انجام پژوهش در چارچوب
استدالل قیاسی  -استقرایی است.
1. Applied Research

00

 -1-6روش گردآوری اطالعات
در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات نظری موردنیاز و هﻢچنین پیشینهی پژوهش از روش کتابخانهای ،یعنی مطالعه و
بررسی متون ،پایاننامهها ،مقاالت و کتب تخصصی فارسی و انگلیسی و همچنین اطالعات دریافتی از پایگاههای اینترنتی استﻔاده
شده است.
دادههای پژوهش و اطالعات مالی موردنیاز ،از طریق بررسی اسناد و مدارک گزارش شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار
تهران به دست آمده است .این اطالعات با مراجعه به صورتهای مالی شرکتها و یادداشتهای توضیحی همراه تأمین شده است.
از طریق نرمافزار رهآورد نوین برای به دست آوردن اطالعات مالی شرکتهای بورسی استﻔاده گردید .از سیدیهای منتشر
شده توسط «واحد روابط عمومی سازمان بورس اوراق بهادار» نیز برای دستیابی به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
همراه استﻔاده شد .در نهایت برای تجزیه و تحلیل اطالعات حاصله و دستیابی به نتیجهای قابل اتکا ،نرمافزار  EVIWES11و
 spssمورد استﻔاده قرار خواهد گرفت .در این پژوهش کمیته حسابرسی به عنوان متﻐیر مستقل و عملکرد شرکت به عنوان متﻐیر
وابسته می باشد .اندازه شرکت ،اهرم مالی ،بازده دارایی به عنوان متﻐیرهای کنترل و مدیریت ریسک به عنوان متﻐیر تعدیلگر
میباشد.

متﻐیرها آن شرایطی هستند که پژوهشگر آنها را دستکاری ،کنترل یا مشاهده میکند .به سخن دیگر ،متﻐیر عبارت است از
ویژگی ،صﻔت یا عاملی که بین افراد جامعه مشترک بوده و میتواند مقادیر کمی و ارزشهای متﻔاوتی داشته باشد.
متغیر وابسته :متﻐیر وابسته متﻐیری است که پژوهشگر به آن عالقهمند است و برعکس متﻐیر مستقل در اختیار محقق
نیست و نمیتواند در آن تصرف یا دستکاری به عمل آورد .در تعریف آن باید گﻔت متﻐیری است که از متﻐیر مستقل تأثیر می-
پذیرد و براثر تﻐییرات آن تﻐییر میکند ،بنابراین هدف محقق تشریح یا پیشبینی تﻐییرپذیری در آن است.
عملکرد شرکت :از طریق مجموع ارزش بازار سهام عادی ،ارزش بازار سهام ممتاز ،ارزش دفتری بدهی بلند مدت و ارزش
دفتری بدهی کوتاه مدت تقسیﻢ بر ارزش دفتری کل داراییهای شرکت محاسبه میشود.
) ارزش دفتری بدهی کوتاه مدت  +ارزش دفتری بدهی بلند مدت  +ارزش بازار سهام ممتاز  +ارزش بازار سهام عادی (

ارزش دفتری کل دارایی ها شرکت

= شرکت عملکرد

متغیر مستقل :متﻐیر مستقل متﻐیری است که از طریق آن متﻐیر وابسته تبیین و پیشبینی میشود ،این متﻐیر توسط
پژوهشگر اندازهگیری ،دستکاری یا انتخاب میشود تا تأثیر رابطهی آن با متﻐیر دیگر اندازهگیری شود .در واقع متﻐیر مستقل
بهگونهای مثبت یا منﻔی بر متﻐیر وابسته اثر میگذارد یعنی هرگونه افزایش یا کاهش در متﻐیر مستقل میتواند موجب افزایش یا
کاهش در متﻐیر وابسته شود ،پس دلیل تﻐییر در متﻐیر وابسته را باید در متﻐیر مستقل جستوجو کرد .در یک تحقیق غیرآزمایشی
متﻐیر مستقل بهوسیله محقق دستکاری نمیشود ولی متﻐیری است که از پیش وجود دارد و فرض شده است که بر متﻐیر وابسته
اثر دارد.
اندازه کمیتۀ حسابرسی :برابر است با تعداد اعضای حاضر در کمیتۀ حسابرسی .کمیتۀ حسابرسی طبق بند  0ماده  5منشور
کمیته از سه تا پنج عضو با انتخاب و انتصاب هیئت مدیره تشکیل می گردد.
تخصص کمیتۀ حسابرسی :تخصص حسابداری کمیته حسابرسی برابر است با نسبت اعضای دارای مدرک حسابداری به
مجموع اعضای کمیته حسابرسی شرکت شاتناوی و همکاران ()0209
استقالل کمیتۀ حسابرسی :برابر است با نسبت تعداد اعضای غیرموظف کمیته حسابرسی به تعداد کل اعضای کمیته حسابرسی
شاتناوی و همکاران ()0209
تعداد جلسات کمیتۀ حسابرسی :اگر اعضای کمیته حسابرسی بیشتر از  2جلسه تشکیل داده باشند عدد یک در غیر اینصورت عدد
صﻔر خواهد بود.
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 -7تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

متﻐیرهای کنترلی :ممکن است در یک تحقیق محقق نتواند همهی متﻐیرها را بهطور هﻢزمان بررسی کند ،بنابراین یک یا چند
مورد آنها را ثابت نگه میدارد (بلوک کردن) یا اثر آنها را خنثی میکند (تصادفی سازی) چنین متﻐیرهایی را که حذف یا ثابت
میشوند متﻐیرهای کنترل مینامند .در بعضی موارد ممکن است متﻐیر تعدیلکننده نقض متﻐیر کنترل را نیز داشته باشد.
اندازه شرکت :اندازه شرکت از طریق لگاریتﻢ طبیعی ارزش دفتری جمع داراییهای شرکت محاسبه میشود.
)کل دارایی ها( = logاندازه شرکت
اهرم مالی :از طریق تقسیﻢ نسبت ارزش دفتری بدهی ها به ارزش دفتری دارایی های شرکت محاسبه میشود.
09

نسبت ارزش دفتری بدهی ها
ارزش دفتری دارایی ها شرکت

= اهرم مالی

بازده دارایی :بازده داراییها یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت وابسته به کل داراییهای آن شرکت میباشد و از طریق
تقسیﻢ سود سالیانه به کل دارایی شرکت محاسبه میشود؛ که به صورت درصد بیان میشود که ما در این پژوش از فرمول زیر
استﻔاده نمودیﻢ.
× 100%

سود سالیانه
کل دارای

= بازده دارایی

متغیر تعدیلگر:
مدیریت ریسک (عامل رقابت صنعت )  :CIرقابت صنعت تمرکز صنعت را اندازه گیری می کند که تمرکز پایین یعنی رقابت
باال .با توجه به وجود رقابت شدید بین شرکت های رقیب ،هر شرکت سعی در اتخاذ استراتژی مناسب جهت پیشی گرفتن از سایر
رقبا را دارد ،لذا همیشه احتمال خطر عدم سودآوری پایدار برای شرکت ها وجود خواهد داشت(گوردون ،لوب و تسینگ.)0229 ،
رقابت صنعت از مجموع سهﻢ های بازار همه شرکت ها در صنعت به دست می آید .سهﻢ بازار عبارت است از فروش های هر
شرکت تقسیﻢ بر کل فروش های صنعت (تاری وردی و همکاران:)0990 ،
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 :فروش شرکت؛
 :فروش صنعت

 -8تجزیه و تحلیل داده ها
با توجه به نتایج آمارههای توصیﻔی و اینکه در اکثر متﻐیرهای پژوهش مقادیر میانه و میانگین نزدیک به هﻢ میباشند ،میتوان
بیان کرد که کلیه متﻐیرها از توزیع نسبتاً مناسبی برخوردار هستند.
میانگین مدیریت ریسک شرکت که بر اساس شاخص رقابت صنعت اندازه گیری شده است برابر با ( )2109و بیشینه و کمینه
آن به ترتیب برابر با ( )0105و ( )2102می باشد که بیانگر این است که در مجموع سهﻢ بازار شرکتها در یک صنعت در حدود 09
درصد بوده است .عملکرد شرکت که بر اساس شاخص کیوتوبین محاسبه شده است دارای میانگین ( )5181می باشد که از میانه آن
بزرگتر است.
جدول  -1تجزیه و تحلیل دادهها (ماخذ :نگارندگان)
شاخصهای

نام و تعداد متغیرها

مرکزی

متغیرها

عالمت
اختصاری

تعداد

میانگین

میانه

انحراف
معیار

چولگی

کشیدگی

کمینه

بیشینه

مدیریت ریسک

CI

922

2109

2128

2105

9102

2100

2102

0105

عملکرد شرکت

Q

922

5181

5199

0129

2122

0108

2100

00198

اندازه کمیته

Size
COM

922

9101

9

2152

9100

02151

9

5

NC

922

2122

2122

0100

9100

1101

2

0

حسابرسی
تعداد جلسات کمیتة
حسابرسی
استقالل کمیته

Indepen
d COM

922

2129

2120

2102

0122

2100

2

0

تخصص حسابداری

AUDA
CEX

922

2110

0

2120

-0121

0129

2

0

اندازه شرکت

Size

922

02189

02102

0150

2199

2100

02151

09199

اهرم مالی

Lev

922

20110

25122

2100

-2190

9118

2128

0152

بازده دارایی ها

ROA

922

2109

2102

2105

2110

9122

-2152

2180

حسابرسی
کمیته حسابرسی

04

شاخصهای کشیدگی

میانگین تعداد اعضای کمیته حسابرسی ( )9/01نشان از آن دارد که اکثر شرکتها دارای کمیتههای سه نﻔره میباشند.
میانگین ( )2122تعداد جلسات کمیته حسابرسی نشان می دهد که در  22درصد از مشاهدات ،بیش از  2جلسه در سال در کمیته
های حسابرسی تشکیل شده است میانگین استقالل کمیته حسابرسی ( )2/29نشان میدهد در حدود  %29اعضای کمیته عضو
غیرموظف هستند که با توجه به توصیه اکثر قانونگذاران و منشورهای کمیته حسابرسی به استﻔاده از اعضا مستقل و استقبال از
نگاه بیرونی در سطح مناسبی قرار دارد .میانگین درصد اعضای دارای تخصص حسابداری در کمیته حسابرسی برابر با 2/10
میباشد که نشان میدهد دانش حسابداری اعضای کمیته در سطح نسبتاً مناسبی است و از تخصص مالی نسبی برخوردارند.

 -9آزمون نرمال بودن متغییر ها

جدول  -2نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق (ماخذ :نگارندگان)
سطح اهمیت
آماره جارکو -برا
متﻐیر وابسته
2/222
9001/92
عملکرد شرکت

با توجه به این که سطح اهمیت آماره جارکیو – برا برای متﻐیرهای وابسته بازده دارایی ها و ارزش شرکت کمتر از  2/25است
( )2/2222بنابراین فرضیه  H1مبنی بر نرمال نبودن آنها در سطح اطمینان  %95مورد تأیید قرار میگیرد و بیانگر این است که
متﻐیرهای وابسته از توزیع نرمال برخوردار نیست؛ بنابراین الزم است قبل از آزمون فرضیه ها نرمال سازی شود .در این مطالعه
برای نرمال سازی داده ها از تابع انتقال جانسون بهره گرفته شده .نتایج حاصل از آزمون جارکیو – برا بعد از فرآیند نرمالسازی
دادهها به شرح جدول  9-2می باشد.
جدول  -3نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی (ماخذ :نگارندگان)
سطح اهمیت
آماره جارکو -برا
متﻐیر وابسته
2/002
2/01
عملکرد شرکت
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آزمون نرمال بودن متغیر وابسته :نرمال بودن باقیماندههای مدل رگرسیونی یکی از فرضهای رگرسیونی است که
نشاندهنده اعتبار آزمونهای رگرسیونی است .در انجام این تحقیق به منظور تخمین پارامترهای مدل از روش حداقل مربعات
معمولی استﻔاده می گردد .روش حداقل مربعات معمولی بر این فرض استوار است که متﻐیر وابسته تحقیق دارای توزیع نرمال می
باشد و توزیع غیرنرمال آن منجر به تخطی از مﻔروضات این روش برای تخمین پارامترها می شود .لذا الزم است نرمال بودن توزیع
متﻐیرهای وابسته مورد آزمون قرار گیرد .در این مطالعه این موضوع از طریق آماره جارکیو -برا 0مورد بررسی قرار می گیرد واگر
سطح اهمیت آماره آن بیشتر از  2/25باشد ( )Prob>.05فرضیه  H0مبنی بر نرمال بودن توزیع متﻐیر پذیرفته میشود .نتایج
آزمون جارکیو – برا برای متﻐیر وابسته در جدول  0-2ارائه شده است.

با توجه به این نگاره ،از آنجایی که بعد از نرمال سازی داده ها سطح اهمیت آماره جارکیو – برا به باالتر از  2/25افزایش یافته
بنابراین فرضیه  H0در سطح اطمینان  %95تأیید شده و بیانگر این است که متﻐیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی ،دارای
توزیع نرمال میباشند
بررسی همبستگی میان متغییرهای تحقیق:
جدول  -4بررسی همبستگی میان متغییرهای تحقیق (ماخذ :نگارندگان)
متﻐیر

CI

CI

21912
()21220
21288
()21028
21282
()21020

Q
Size COM
NC

Q

Size
COM

NC

Independ
COM

AUDAS

Size

Lev

ROA

21292
()21022
21229
()21912

21989
()21222

-

1.Jarque - Bera
02

Independ
COM
AUDAS
Size
Lev
ROA

21090
()21299
21001
()21220
21922
()21222
-21092
()21209
21299
()21299

21012
()21299
21002
()21220
21950
()21222
-21259
()21000
21501
()21222

21295
()21081
21051
()21200
21002
()21089
-21219
()21981
21222
()21089

21281
()21280
21008
()21222
21081
()21228
21212
()21098
21251
()21001

21292
()21012
21292
()21029
-21001
()21001
21088
()21229

21218
()21001
-21002
()21225
21008
()21291

21905
()21222
21208
()21222

-21282
()21285

-

با توجه به جدول فوق همانطور که مالحظه می شود ضریب همبستکی میان متﻐیر های توضیحی( مستقل و کنترلی) تحقیق
که در مدلهای تحقیق بطور همزمان تصریح شده اند ،کمتر از  22درصد می باشد .بنابراین مشکل همبستگی شدید میان جمالت
توضیحی مدلهای تحقیق وجود ندارد و پیش فرض عدم وجود همبستگی شدید میان جمالت توضیحی این مدلها تایید می شود.
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بررسی مانایی متغیرهای مستقل وابسته:
جدول  -5نتایج آزمون هادری برای بررسی مانایی متغیرها (ماخذ :نگارندگان)
مقایسه با  5درصد
سطح معنیداری
آماره محاسبه شده
متﻐیر
کوچکتر
21222
-00181
CI
کوچکتر
21222
-00118
Q
کوچکتر
21222
-9109
Size COM
کوچکتر
21222
-00125
NC
کوچکتر
21222
-1125
Independ COM
کوچکتر
21222
-2151
AUDAS
کوچکتر
21222
-00112
Size
کوچکتر
21222
-09112
Lev
کوچکتر
21222
-02112
ROA

نتیجه
متﻐیر ماناست
متﻐیر ماناست
متﻐیر ماناست
متﻐیر ماناست
متﻐیر ماناست
متﻐیر ماناست
متﻐیر ماناست
متﻐیر ماناست
متﻐیر ماناست

بر اساس آزمون «لوین ،لین و چو» چون مقدار احتمال همه متﻐیرها کمتر از  25/2بوده است ،همه متﻐیرهای مستقل ،وابسته و
کنترلی در دوره پژوهش در سطح پایا بودهاند پایایی بدین معنی است که میانگین و واریانس متﻐیرهای پژوهش در طول زمان و
کوواریانس متﻐیرها بین سالهای مختلف ثابت بوده است .همانگونه که در جدول زیر مالحظه میشود همه متﻐیرها مانا هستند و
نیازی به آزمون هﻢ جمعی وجود ندارد .بنابراین مشکل رگرسیون کاذب وجود نخواهد داشت.
آزمون  Fلیمر
Fلیمر
هاسمن

جدول  -6آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن مدل اول (ماخذ :نگارندگان)
نتیجه آزمون
مقدار آماره آزمون
P-Value
رد فرض صفر:استفاده از مدل پانل
28222
48.4
رد فرض صفر :پانل با اثرات ثابت
28222
4981.

با توجه به نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر ،ازآنجاییکه مقدار  P-Valueاین آزمون کمتر از  25/2میباشد ( ،)2222/2همسانی
عرض از مبدأها رد شده و الزم است در برآورد مدل از روش دادههای پانل استﻔاده شود .همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون
هاسمن ،ازآنجاییکه مقدار P-Valueاین آزمون نیز کمتر از  25/2میباشد ( ،)2222/2بنابراین در برآورد میبایست روش اثرات
ثابت بکار برده شود .در جدول نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق ارائه شده است.

فرضیه
فرضیه اول

جدول  -7آزمون دوربین -واتسون مدل اول (ماخذ :نگارندگان)
نتیجهگیری
نتیجهی آزمون
آمارهی آزمون
همبستگی بین خطاها وجود ندارد
پذیرش فرض صﻔر
0108

با نگاهی به مقدار آمارهی دوربین – واتسون برای مدل پژوهش میبینیﻢ که فرض صﻔر در مدل پذیرفته میشود ،زیرا مقدار
آمارهی دوربین واتسون برای آنها بین  5/0و  5/0میباشد .پس بین خطاهای این مدل همبستگی وجود ندارد.
02

جدول  -8برازش فرضیه اول آزمون (tماخذ :نگارندگان)
متﻐیر وابسته :عملکرد شرکت
مقدار احتمال
مقدار t
مقدار ضرایب
28992
28.9
282.
28921
9894
2891
28222
2801
2849
28229
9822
2899
28212
9892
.29
28222
-92824
-28.9
28222
28..
28.2
28222
99824
0892

متغیر
Size COM
NC
Independ COM
AUDAS
Size
Lev
ROA

(Cمقدار ثابت)
2

R

28291.

2

(Rتعدیل شده)
284224

نتیجه
بی معنی
بی معنی
معنی دار و مثبت
معنی دار و مثبت
بی معنی
معنی دار و منفی
معنی دار و مثبت
معنی دار و مثبت

مقدار احتمال F

احتمال آماره F

آماره دوربین واتسون

99849

28222

089.

آزمون  Fلیمر
Fلیمر
هاسمن

جدول  -9آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن مدل دوم (ماخذ :نگارندگان)
نتیجه آزمون
مقدار آماره آزمون
P-Value
رد فرض صﻔر :استﻔاده از مدل پانل
21222
00120
رد فرض صﻔر :پانل با اثرات ثابت
21228
092112
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سطح معنیداری ( )P-Valueآماره  tمربوط به ویژگیهای اندازه کمیته حسابرسی و تعداد جلسات کمیته حسابرسی بزرگتر از
 2/25بوده و به ترتیب برابر با ( )21029و ( )21902می باشد یعنی بی معنی هستند که این مقادیر آماره tدر ناحیه رد فرض صﻔر
قرار می گیرد.
اما سطح معنیداری ( )P-Valueآماره  tمربوط به متﻐیر های استقالل و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی کوچکتر از
 2125بوده و به ترتیب برابر با ( )212222و ( )21220یعنی معنی دار هستند و ضریب آنها نیز به ترتیب برابر با ( )2120و ()2190
مثبت می باشد و مقدار آماره  tبرای آن برابر با  2109و  9112می باشد که این مقادیر آماره  tدر ناحیه عدم رد فرض صﻔر قرار می
گیرد؛ بنابراین می توان گﻔت که استقالل کمیته حسابرسی و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی مثبت و معنادار هستند .بر اساس
این یافته ها می توان گﻔت که بین اندازه و تعداد جلسات کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما میان
استقالل و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر ،ازآنجاییکه مقدار  P-Valueاین آزمون کمتر از  25/2میباشد ( ،)222/2همسانی
عرض از مبدأها رد شده و الزم است در برآورد مدل از روش دادههای پانل استﻔاده شود .همچنین با توجه به نتایج حاصل از آزمون
هاسمن ،ازآنجاییکه مقدار P-Valueاین آزمون نیز کمتر از  25/2میباشد ( ،)228/2بنابراین در برآورد میبایست روش اثرات
ثابت بکار برده شود .در جدول نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق ارائه شده است.

فرضیه
فرضیه دوم

جدول  -11آزمون دوربین  -واتسون مدل دوم (ماخذ :نگارندگان)
نتیجهگیری
نتیجهی آزمون
آمارهی آزمون
همبستگی بین خطاها وجود ندارد
پذیرش فرض صﻔر
0181

با نگاهی به مقدار آمارهی دوربین-واتسون برای مدل پژوهش میبینیﻢ که فرض صﻔر در مدل پذیرفته میشود ،زیرا مقدار
آمارهی دوربین واتسون برای آنها بین  5/0و  5/0میباشد .پس بین خطاهای این مدل همبستگی وجود ندارد.
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جدول  -11برازش فرضیه دوم آزمون (tماخذ :نگارندگان)
متﻐیر وابسته :عملکرد شرکت
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متﻐیر

مقدار ضرایب

مقدار t

مقدار احتمال

نتیجه

CI

2129

0108

21201

معنی دار و مثبت

CI*Size COM

21225

2198

21208

بی معنی

CI*NC

2192

0191

21299

معنی دار و مثبت

CI*Independ COM

2159

8192

21222

معنی دار و مثبت

CI* AUDAS

2128

2180

21222

معنی دار و مثبت

Size

2109

0199

21221

معنی دار و مثبت

Lev

-2102

-9125

21299

معنی دار و منﻔی

ROA

0122

9100

21222

معنی دار و مثبت

(Cمقدار ثابت)

0181

8192

21222

معنی دار و مثبت

R2

(R2تعدیل شده)

مقدار احتمال F

احتمال آماره F

آماره دوربین واتسون

212822

212950

00181

21222

0181

سطح معنیداری ( )P-Valueآماره  tمربوط به (مدیریت ریسک * اندازه کمیته حسابرسی) بزرگتر از  2125بوده و به ترتیب
برابر با ( )21208می باشد یعنی بی معنی است که این مقادیر آماره tدر ناحیه رد فرض صﻔر قرار می گیرد؛ اما سطح معنیداری
( )P-Valueآماره  tمربوط به متﻐیر های (مدیریت ریسک * تعداد جلسات کمیته حسابرسی) (مدیریت ریسک * استقالل کمیته

حسابرسی) و ( مدیریت ریسک *تخصص حسابداری کمیته حسابرسی) کوچکتر از  2125بوده و به ترتیب برابر با
( )21222( ،)21299و ( )21222یعنی معنی دار هستند و ضریب آنها نیز به ترتیب برابر با ( )2159( )92/2و ( )2128مثبت
می باشد و مقدار آماره  tبرای آن برابر با  8192 ،0191و  2180می باشد که این مقادیر آماره  tدر ناحیه عدم رد فرض
صﻔر قرار میگیرد؛ بنابراین می توان گﻔت که مدیریت ریسک بر رابطه بین تعداد جلسات ،استقالل کمیته حسابرسی و
تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت ،تاثیر مثبت و معنادار دارد.

 -11آزمون فرضیه اول پژوهش
بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد .بر اساس نتایج ارائهشده در جدول  ،9-2سطح
معنیداری ( )P-Valueآماره  tمربوط به ویژگیهای اندازه کمیته حسابرسی و تعداد جلسات کمیته حسابرسی بزرگتر از  2/25بوده
و به ترتیب برابر با ( )2/029و ( )2/902می باشد یعنی بی معنی هستند که این مقادیر آماره  tدر ناحیه رد فرض صﻔر قرار
نمیگیرد؛ اما سطح معنیداری ( )P-Valueآماره  tمربوط به متﻐیر های استقالل و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی کوچکتر
از  2/25بوده و به ترتیب برابر با ( )2/222و ( )2/220یعنی معنی دار هستند و ضریب آنها نیز به ترتیب برابر با ( )2/20و ()2/90
مثبت میباشد و مقدار آماره  tبرای آن برابر با  2/09و  9/12میباشد که این مقادیر آماره  tدر ناحیه رد فرض صﻔر قرار می گیرد؛
بنابراین می توان گﻔت که استقالل کمیته حسابرسی و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی مثبت و معنادار هستند .بر اساس این
یافتهها میتوان گﻔت که بین اندازه و تعداد جلسات کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما میان
استقالل و تخصص حسابداری کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه
فرضیه اول
0-0
0-0
0-9
0-2

0.

جدول  -12چکیده فرضیه اول پژوهش (ماخذ :نگارندگان)
قبول یا رد
شرح فرضیه
بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد
رد
بین اندازه کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد
رد
بین تعداد جلسات کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
تایید
بین استقالل کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد
تایید
بین تخصص حسابداری کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد

جهت
مستقیﻢ
مستقیﻢ

 -11آزمون فرضیه دوم پژوهش
مدیریت ریسک بر رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت تاثیر دارد.
بر اساس نتایج ارائهشده در جدول  ،09-2سطح معنیداری ( )P-Valueآماره  tمربوط به (تاثیر مدیریت ریسک * اندازه
کمیته حسابرسی) بزرگتر از  2/25بوده و برابر با ( )2/208می باشد یعنی بی معنی است که این مقادیر آماره  tدر ناحیه رد فرض
صﻔر قرار نمی گیرد .اماسطح معنیداری ( )P-Valueآماره  tمربوط به متﻐیر های (مدیریت ریسک * تعداد جلسات کمیته
حسابرسی) (تاثیر مدیریت* استقالل کمیته حسابرسی) و (مدیریت ریسک *تخصص حسابداری کمیته حسابرسی) کوچکتر از 2/25
بوده و به ترتیب برابر با ( )2/222( ،)21299و ( )2/222یعنی معنی دار هستند و ضریب آنها نیز به ترتیب برابر با ( )2/59( )2/92و
( )2/28مثبت می باشد و مقدار آماره  tبرای آن برابر با  8/92 ،0/91و  2/80می باشد که این مقادیر آماره  tدر ناحیه رد فرض صﻔر
قرار می گیرد؛ بنابراین می توان گﻔت که مدیریت ریسک بر رابطه بین تعداد جلسات ،استقالل کمیته حسابرسی و تخصص
حسابداری کمیته حسابرسی با عملکرد شرکت ،تاثیر مثبت و معنادار دارد.

جهت
مستقیﻢ
مستقیﻢ
مستقیﻢ

 -12بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود .فرضیه پژوهش بر اساس اطالعات گردآوری شده از بازار سرمایه ایران
مربوط به  002شرکت در  8سال متوالی از سال  0992تا سال  0991تجزیه و تحلیل شدند.
در این پژوهش برای اندازه گیری عملکرد شرکت از طریق مجموع ارزش بازار سهام عادی ،ارزش بازار سهام ممتاز ،ارزش
دفتری بدهی بلند مدت و ارزش دفتری بدهی کوتاه مدت تقسیﻢ بر ارزش دفتری کل داراییهای شرکت محاسبه شد؛ و برای اندازه
گیری مدیریت ریسک از عامل رقابت صنعت استﻔاد شد و برای اندازه گیری ویژگی های کمیته حسابرسی از  2ویژگی ،تعداد اعضا،
تخصص حسابداری ،تعداد جلسات و استقالل کمیته حسابرسی استﻔاده شد و تاثیر متﻐیر کنترلی اندازه شرکت ،اهرم مالی و بازده
دارایی ها نیز بر رابطه میان متﻐیرها در فرضیات مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بر اساس مدل و تحقیقات شانتاوی و همکاران
( )0209و پس از بررسی پیش فرضهای رگرسیونی ،با استﻔاده از روش تحلیل پانلی با اثرات ثابت به برآورد مدل پرداختیﻢ.
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فرضیه
فرضیه دوم
0-0
0-0
0-9
0-2

جدول  -13چکیده فرضیه دوم پژوهش (ماخذ :نگارندگان)
قبول یا رد
شرح فرضیه
مدیریت ریسک بر رابطه بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت تاثیر دارد.
رد
مدیریت ریسک بر رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت تاثیر دارد
تایید
مدیریت ریسک بر رابطه بین تعداد جلسات کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت تاثیر دارد
تایید
مدیریت ریسک بر رابطه بین استقالل کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت تاثیر دارد.
تایید
مدیریت ریسک بر رابطه بین تخصص حسابداری کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت تاثیر دارد

 -13پیشنهادهای کاربردی
با توجه به نتیجه فرضیه اول مبنی بر رابطه مثبت میان ویژگی های استقالل و تخصص حسابداری حسابرسان بر عملکرد
شرکت ،به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود که بررسی صورتهای مالی شرکتها برای اتکا به آنها غیرموظف بودن اعضا و تخصص
آنها را در رشته های مرتبط حسابداری مورد توجه قرار دهند
به صاحبان شرکتها پیشنهاد می شود که بدون توجه به اندازه کمیته حسابرسی ،برای ارتقای ارزش و عملکرد شرکت خود در
انتخاب اعضا به استقالل و هﻢ چنین تخصص حسابداری (نه مالی) حسابرسان توجه داشته باشند و بیشتر اعضای دارای تخصص
حسابداری ،غیرموظف و دارای تجربه کاری حسابداری وحسابرسی باالتر را مدنظر قرار دهند
با توجه به نتیجه فرضیه دوم به صاحبان شرکتها پیشنهاد میشود مدیریت یکپارچه ریسک را بجای مدیریت سنتی ریسک
مورد توجه قرار دهند و از واحدهایی مجزا برای مدیریت اثربخش ریسک و یا به عبارت بهتر از کمیتههای تخصصی مدیریت
اثربخش ریسک استﻔاده کنند تا اینگونه بتوانند عملکرد مالی خود را بهبود ببخشند.
به هیئتمدیره شرکتها پیشنهاد میشود با انتخاب فردی بهعنوان مدیر ارشد ریسک به ارائه چشﻢانداز و راهبردهای مدیریت
یکپارچه ریسک ،ارائه اطالعات شﻔاف در مورد ریسک به ذینﻔعان اصلی و ارائه گزارشهای ریسک شامل زیانها و شاخصهای
ریسک اقدام نمایند و دورهها و کارگاههای آموزشی مدیریت ریسک برای مدیران برگزار کنند و با مشاوره مدلسازی و مدیریت
ریسک به واحدهایی که ریسک پذیرند و همچنین تجزیهوتحلیل سناریوهای مختلف با مﻔروضات گوناگون در شرایط محیطی اقدام
به مدیریت ریسک کنند.
01

 -14پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی
پیشنهاد می شود تاثیر مدیریت ریسک بر رابطه سایر ویژگی های کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت مانند بازده حقوق
صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می شود رابطه سایر شاخصهای مدیریت ریسک مانند عدم اطمینان محیطی بر رابطه ویژگی های کمیته
حسابرسی و عملکرد شرکت مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می شود رابطه میان مدیریت ریسک استراتژیک ،عملیاتی و گزارشگری با عملکرد شرکت مورد بررسی قرار
گیرد.
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چکـیده
هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران است .تحقیق حاضر از
لحاظ طبقهبندی بر حسب هدف ،پژوهشی کاربردی بوده و از نظر طبقهبندی بر مبنای روش ،تحقیق توصیفی محسوب
میشود و از میان پژوهشهای توصیفی ،از نوع همبستگی است .این تحقیق را از لحاظ شیوه گردآوری دادهها در زمره
تحقیقات شبه تجربی -پس رویدادی قرار داد .بدین منظور از اطالعات  110شرکت در دورهی زمانی سالهای  1912الی
 1911استفاده شده است .در این پژوهش ارتباط میان پنج عامل مالکیت مدیریتی داخلی ،مالکیت مدیریت خارجی،
مالکیت نهادی ،مالکیت سهامداران عمده ( 5درصد به باال) و مالکیت خانوادگی با مدیریت سود بررسی گردید .نتایج نشان
داد بین مالکیت مدیریتی داخلی ،مالکیت نهادی و مالکیت خانوادگی با مدیریت سود رابطهی معنیداری وجود دارد،
درحالیکه بین مالکیت مدیریت خارجی و مالکیت سهامداران عمده با مدیریت سود رابطهی معنیداری مشاهده نگردید.

واژگـان کلـیدی :مدیریت سود ،ساختار مالکیت ،مالکیت مدیریتی داخلی ،مالکیت مدیریت خارجی ،مالکیت نهادی،
مالکیت خانوادگی
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 -1مقدمه
از مهمترین ویژگیهای شرکتهای سهامی ،تفکیک مالکیت از مدیریت آنهاست ،بنابراین بخشی از اطالعات فقط در انحصار
مدیریت بوده و سرمایهگذاران و سایر افراد ذینفع فقط به اطالعات مالی منتشر شده توسط مدیریت شرکت دسترسی دارند .در
شرکتهای سهامی خصوصاً سهامی عام ترکیب سهامداران در شرکتهای مختلف ،متفاوت است و سهامداران در اداره نقش
مستقیمی ندارند .بلکه در هیات مدیره هایی که در مجمع عمومی انتخاب می شوند شرکت را اداره می کنند .طبعا مدیران باید
تصمیماتی را اتخاذ کنند که منافع صاحبان شرکت را در بر داشته باشد و در ازای این تصمیم ها حقوق و مزایا و منافع دریافت می
کنند؛ بنابراین مدیران در واقع نمایندگانی هستند که از سوی صاحبان شرکت عمل می کنند .این ارتباط بین مالکان و نمایندگان
رابطه نمایندگی نامیده میشود تضاد منافع بین سهامداران با مدیریت یکی از موضوع های مهمی است که دهه های اخیر مورد
توجه محققین بوده است و همواره امکان اینکه مدیران از مدیریت سود برای گرفتن امتیازاتی از سهامداران استفاده کنند در نظر
گرفته شده است.

 -2بیان مسئله
سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)14زمستان  ،1311جلد یک

گزارش های مالی به ویژه سود خالص ،یکی از مهم ترین محصوالت نظام حسابداری است .همان طور که در بیانیه شماره
یک مفاهیم حسابداری مالی بیان شده است ،هدف عمده از تدوین گزارش های مالی ،تهیه اطالعاتی است که برای سرمایه گذاران
فعلی ،بالقوه و سایر افراد ،در تصمیم گیر ی درباره سرمایه گذاری منطقی ،اعتباردهی و سایر تصمیم های مشابه ،مفید باشد؛ اما در
طول چند دهه گذشته ،نتایج پژوهش ها ،بیانگر کاهش مستمر در محتوی اطالعاتی سود حسابداری ،که با استفاده از ارتباط بین
سود و بازده بازار سنجیده میشود بوده است .مدیران همواره مسئولیت انتخاب و به کارگیری برآوردها و قضاوتهای اساسی به
گارگرفته شده را مانند اصول حسابداری برعهده دارند ،از اینرو مدیریت مسئول اصلی کیفیت سود میباشد .کیفیت اصول حسابداری
با کیفیت سود یکی نیست ،اما این دو به صورت ذاتی ،با هم مرتبط می باشند به طوری که قضاوتهای به کار گرفته شده در انتخاب
و به کارگیری چنین اصولی ،مستقیما بر کیفیت سود تاثیر میگذارد .تحلیلگران مالی عموما سود خالص گزارش شده حسابداری را
متفاوت از سود حسابداری میدانند به این دلیل که احتمال دستکاری سود حسابداری توسط مدیران وجود دارد .از آنجایی که تهیه
صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری میباشد ،ممکن است بنا به دالیل مختلف اقدام به مدیریت سود نمایند( .مشایخ و
همکاران )1914،امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهشهای حسابداری به شمار میرود به دلیل اینکه
سرمایهگذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیمگیری به رقم سود توجه خاصی دارند .مدیریت سود زمانی رخ می دهد که
مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند و این کار را با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره
عملکرد واقعی اقتصادی یا برای تاثیر در نتایج قراردادهایی انجام می دهد که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی
دارند(وودگت .)4003 ،1به عبارتی مدیریت سود دخالت عمدی درفرآیند گزارشگری مالی خارجی با قصد به دست آوردن سود
است(شیپر .)1111 ،4فلسفه مدیریت سود ،بهره گیری ازانعطاف پذیری روشهای استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری
میباشد .البته تفسیرهای گوناگونی که میتوان ازروشهای اجرایی یک استانداردحسابداری برداشت کرد ،ازدیگردالیل وجود
مدیریت سود میباشد .این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روشهای حسابداری است .درزمانی که تفسیر یک
استانداردبسیارانعطاف پذیراست ،یک پارچگی دادههای ارائه شده درصورت های مالی کمتر میشود .اصول تطابق و محافظه کاری
نیز می تواند باعث مدیریت سود شود .بنابرگفته گتشو مدیریت شرکت باید سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه
نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده از روشهای تعهدی حسابداری استهالك ،معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها وبه
حساب دارایی بردن بهره ،افزایش دهد .مدیران شرکت تأکیدکرده اند که این کار برای ارائه ی صورت های مالی واقعی تروقابل
مقایسه کردن صورت های مالی شرکت ،با سایر شرکت های درصنعت مشابه صورت گرفته است .تحلیل گران مالی وحسابرسان
ازاین پدیده به عنوان ترفند حسابداری نام میبرند این در حالی است که تمامی این اقدامات درچارچوب اصول پذیرفته شده
حسابداری صورت گرفته است(میلر .)4004 ،9
از طرفی مهمترین ویژگی شرکت های سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت آنهاست .در سی سال گذشته موارد بسیاری از تضاد
منافع بین گروهها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها از سوی اقتصاد دانان مطرح شده است .این موارد به طور کلی
زیر عنوان "تئوری نمایندگی" در حسابداری مدیریت بیان می شود .رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحبکار یا
مالک ،نماینده یا فرد دیگری را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض میکند .در تئوری نمایندگی هدف
مالکان حداکثر سازی ثروت است ،بنابراین ،به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی می کنند.
سود خالص نیز یکی از اقالم مندرج در صورت های مالی است که در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی تأثیر بسزایی
دارد و توجه زیادی را معطوف خود ساخته است .یکی از گروه های اصلی استفاده کنندگان از صورت های مالی سهامداران هستند.
1 Woodgate
2 Schiper
3 Miller
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از این رو عموما این گونه تصور میشود که ساختار مالکیت شرکت ها ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود .این امر از
فعالیت های نظارتی که سرمایه گذاران مختلف در این ساختار انجام میدهند ،نشأت می گیرد از حیث تئوری ،نهادها ممکن است
انگیزه هایی برای نظارت فعال بر مدیریت داشته باشند(ولوری و جنکیس .)4002 ،1به عبارتی هیات مدیره و سرمایهگذاران نهادی
از اجزای مهم نظارتی در هر شرکت محسوب می شوند که هر یک از آن ها با توجه به ابزارهای الزم اقدام به نظارت و کنترل
شرکت می نمایند .بنابراین ،می توان انتظار داشت که سازوکارهای حاکمیت شرکتی ،می توانند فرصت های مدیریت سود را
کاهش و در نتیجه کیفیت سود و اطالعات ارائه شده را افزایش ،دهند (احمد و جاگی.)4002،4
سازوکارهای حاکمیت شرکتی متعددی وجود دارند که می توانند در زمینه کاهش مدیریت سود مؤثر باشند .دو مورد از
سازوکارهای مذکور ،انتصاب مدیران غیرموظف در هیأت مدیره و سرمایه گذاران نهادی هستند .سرمایه گذاران نهادی از نزدیک،
عملکرد مدیران شرکت را کنترل می کنند و با تصمیم به فروش یا خرید سهام یا اعمال کنترل بر مدیریت ،بر شرکت و مدیران آن
فشار می آورند .ظاهراً مدیران غیرموظف که تحت تأثیر مدیران داخلی شرکت نیستند ،نیز می توانند با حمایت از منافع سهامداران
در برابر فرصت طلبی مدیران ،به افزایش ثروت سهامداران کمک کنند( .فاما و جنسن)1119 ،9؛ بنابراین با توجه به مطالب گفته
شده پژوهش حاضر به بررسی ارتباط مالکیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
می پردازد؛ بنابراین مسئله اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران
است.

فرضیه  :1مالکیت مدیریتی داخلی(موظف) ارتباط معنیداری با مدیریت سود شرکت ها دارد.
فرضیه  :2مالکیت مدیریت خارجی(غیر موظف) ارتباط معنیداری با مدیریت سود شرکت ها دارد.
فرضیه  :3مالکیت نهادی ارتباط معنیداری با مدیریت سود شرکت ها دارد.
فرضیه  :4مالکیت سهامداران عمده ( 5درصد به باال) ارتباط معنیداری با مدیریت سود شرکت ها دارد.
فرضیه  :5مالکیت خانوادگی ارتباط معنیداری با مدیریت سود شرکت ها دارد.

 -4مبانی نظري تحقیق
یزدانیان ( )1915در تحقیق خود ،به بررسی تاثیر چند معیار از حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود پرداخته است .نتایج
پژوهش نشان می دهد که تنها حضور سهامداران نهادی بر کاهش مدیریت سود تاثیر دارد درحالیکه وجود اعضای غیرموظف
هیئت مدیره ،تفکیک نقش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و همچنین وجود حسابرس داخلی تاثیری بر مدیریت سود ندارد.
مرادی ( )1912در پژوهشی به بررسی نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی پرداخت .پرسش وی این بود که آیا مالکیت نهادی،
بر کیفیت سود گزارش شده تأثیر دارد .به طور کلی ،نتایج پژوهش مذکور ،بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی
و کیفیت سود است ،در حالی که این نتایج ،عموماً نشان می دهند که تمرکز سرمایه گذاران نهادی نه تنها در ارتقای کیفیت سود
تأثیر ندارد ،بلکه بر اساس نتایج حاصل از برخی مدل ها ،موجب تنزل کیفیت سود نیز می شود .مراد زاده فرد و همکاران ( )1911با
استفاده از دو نوع آزمون مختلف یعنی آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون مقطعی چندگانه ،به بررسی ارتباط بین مدیریت سود و
مالکیت نهادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .به طور کلی ،نتایج پژوهش مذکور ،بیانگر وجود
رابطه منفی معن یدار بین سطح مالکیت نهادی و تمرکز آن با مدیریت سود است.
آقایی و چاالکی( )1911به بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  1910تا  1912پرداختند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که رابطه معنی دار منفی بین
مالکیت نهادی و مدیریت سود و همچنین بین استقالل هیئت مدیره و مدیریت سود وجود دارد .عالوه بر این ،رابطه معنیداری بین
سایر ویژگیهای حاکمیت شرکتی(تمرکز مالکیت ،نفوذ مدیرعامل ،دوگانگی وظیفه مدیرعامل ،اندازه هیئت مدیره ،اتکای بر بدهی و
مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیئت مدیره) و مدیریت سود وجود ندارد.
احمد پور و منتظری ( )1910در مطالعه ای به بررسی نوع مدیریت سود و تاثیر اندازه شرکت ،ساختار مالکیت و حاکمیت
شرکتی بر آن پرداختند .فرضیات با استفاده از دو رگرسیون و روش آماری دادههای ترکیبی مورد آزمون قرار گرفته اند .نتایج به
دست آمده حکایت از به کارگیری مدیریت سود کارا دارد .اندازه شرکت و مالکان خانوادگی دو عاملی هستند که بر گرایش مدیران
در انتخاب نوع مدیریت سود ،تاثیر گذارند .در مقابل بین مدیران غیر موظف ،سهام داران نهادی و کیفیت حسابرس مستقل با
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گرایش مدیران در انتخاب نوع مدیریت سود رابطه معناداری مشاهده نگردید .هم چنین بررسی ها نشان می دهد که وجه نقد
عملیاتی آتی ،کاراتر از تغییرات در سود خالص ،برای ارائه تصویری از قدرت سودآوری آتی است.
مهرانی و نوروزی ( )1912در مطالعه ای به بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین ارزش شرکت و مدیریت سود پرداختند.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که سهامداران مدیریت سود را فرصتطلبانه تلقی کرده و مدیریت سود دارای اثری منفی بر ارزش
شرکت میباشد ولی در شرکتهای دارای حاکمیت شرکتی قوی چنین اثری کاهش مییابد؛ به عبارت دیگر ساز و کارهای
حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مدیریت سود و ارزش شرکت تاثیر مثبت دارد و شرکتهای دارای رتبه حاکمیت شرکتی باالتر با اثر
منفی کمتری مواجه هستند.
کوه )4009( 1در تحقیق خود به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و مدیریت سود در شرکتهای استرالیایی پرداخت .نتایج
تحقیق وی نشان داد که کاهش مالکیت نهادی منجر به افزایش مدیریت سود و افزایش مالکیت نهادی منجر به کاهش مدیریت
سود میشود .پیسنل 4و همکاران ( )4002به بررسی مدیریت سود در کشور انگلیس پرداختند .آنها در بحث هیأت مدیره ،نقش
مدیران غیرموظف و کمیته حسابرسی را مورد توجه قرار دادند .بر اساس نتایج پژوهش مذکور ،تعداد مدیران غیرموظف با احتمال
مدیریت اقالم تعهدی غیرعادی ،به منظور اجتناب از بیان گزارش زیان یا کاهش سود ،رابطه معکوس دارد .آزمون های بیشتر نشان
داد که این رابطه به شرکت هایی محدود می شود که از مالکیت جداگانه و کنترل بیشتر بر تصمیم ها برخوردار هستند .همچنین
آزمون ها نشان داد وقتی که مدیریت سود به میزان بسیاری انجام می شود ،شواهدی در این زمینه وجود ندارد که مدیران
غیرموظف ،اقالم تعهدی غیرعادی را کاهش می دهند .در بخش دیگر پژوهش ،شواهدی درباره این موضوع یافت نگردید که
کمیته حسابرسی ،به طور مستقیم بر مدیریت سود تأثیر می گذارد.
یو ،)4002( 9بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود پرداخت  .او متغیرهای حاکمیت شرکتی را به دو دسته داخلی
و خارجی تفکیک کرد .متغیرهای داخلی شامل تمرکز مالکیت و ساختار هیات مدیره و متغیر خارجی شامل مالکیت نهادی بود .نتایج
تحقیق وی نشان داد که شرکتهای دارای متغیرهای داخلی قویتر نسبت به شرکتهایی که متغیرهای خارجی قویتری دارند ،بیشتر
اقدام به مدیریت سود کرده اند .اوسما 2و همکاران ( )4003در تحقیقی نقش پاداش هیأت مدیره و وجود کمیته ناظرهیأتمدیره را در
محدود کردن مدیریت سود برای شرکتهای اسپانیایی مورد بررسی قرار دادند .نتایج تحقیق نشان داد که دستکاری سود به طور
معنی داری از طریق پاداش هیأت مدیره تعیین شده است؛ بنابراین ،محدود کردن این عمل به واسطه اعضای هیأت مدیره نهادی
نسبت به اعضای هیأت مدیره مستقل شکل می پذیرد.
زوری و ربای ،)4001( 5در تحقیقی به بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود بر روی شرکتهای آمریکایی
پرداختند .نتایج تحقیق آنان با استفاده از آزمون شبکه عصبی نشان داد که وجود مالکان نهادی در ساختار سرمایه باعث کاهش
میزان مدیریت سود میشود .عبدالحمدی )4010( 2به بررسی اولویت های مدیریت سود در شرکتهای خانوادگی و غیرخانوادگی
شرکتهای نروژی بین سال های  4000تا  4003پرداختند .نتایج نشان داد که شرکتهای خانوادگی نسبت به شرکتهای
غیرخانوادگی هموار سازی سود بیشتری انجام میدهند ،همچنین شرکتهای خانوادگی با اهرم مالی باال از تمایل بیشتری برای
انجام مدیریت سود نسبت به شرکتهای غیرخانوادگی با اهرم مالی باال برخوردارند .الزوبی )4012( 3در مطالعه ای به بررسی ارتباط
بین ساختار مالکت و مدیریت سود در شرکت ها ی اردنی پرداخت .نتایج نشان داد ابزار های ساختار مالکیت مانند ،مالکیت
مدیریتی داخلی ،مالکیت مدیریتی خارجی ،مالکیت نهادی ،مالکیت سهامداران عمده و مالکیت خانوادگی ارتباط منفی و معنیداری
با مدیریت سود دارند.

 -5تعریف متغیر ها و نحوه محاسبه آنها
 -1-5مدیریت سود
متغیر وابسته تحقیق حاضر مدیریت سود می باشد .مدیریت سود ،دستکاری سود در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری
است و زمانی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های خود در گزارش های مالی و ساختار معامالت و در جهت تغییر گزارش های
مالی استفاده می کنند و موجب گمراهی سهامداران در رابطه با عملکرد اقتصادی شرکت و تاثیر بر نتایج قرار دادهای منعقده بر
اساس ارقام حسابداری می شوند .با استفاده از قضاوت در انتخاب روشهای حسابداری ،مدیریت انعطاف پذیری الزم برای به کار
بردن استانداردهای حسابداری در گزارش عملکرد مالی را بده دست می آورد .این انعطاف پذیری ،فرصت مدیریت سود را برای
مدیران فراهم می کند (زنگین و اوزکان.)4010 ،1
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برای اندازهگیری مدیریت سود ابتدا اقالم تعهدی عادی از مدل دیچو 1و همکاران ( )1115که تعدیل شده مدل جونز
( )1111می باشد ،به شرح مدل زیر استفاده میشود:
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که در آن اقالم تعهدی غیر عادی نیز با استفاده از کل اقالم تعهدی و اقالم تعهدی عادی به شرح مدل زیر اندازه گیری می
شوند.
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 -2-5متغیر هاي مستقل
متغیر های مستقل تحقیق حاضر ابزارهای مالکیت شرکتی می باشند که بصورت زیر اندازه گیری می شوند.
( )INSOWNمالکیت مدیریتی داخلی (موظف) :نسبت سهام عادی در دست مدیران موظف به کل سهام
) (OUTOWNمالکیت مدیریت خارجی (غیر موظف) :نسبت سهام عادی در دست مدیران غیرموظف به کل سهام
) (INSTOWNمالکیت نهادی  :نسبت سهام عادی در دست مالکان نهادی (موسسات مالی ،بانک ها و )...
) )EBHمالکیت سهامداران عمده شخصی ( 5درصد به باال)  :نسبت سهام عادی در دست مالکان عمده ( 5درصد به باال)
شخصی
) (FAMOWNمالکیت خانوادگی :نسبت سهام عادی در دست سهامداران خانوادگی متغیر های کنترلی
) (BRDSIZEاندازه هیئت مدیره :تعداد اعضای هیئت مدیره
) (BRDINDاستقالل هیئت مدیره (نسبت اعضای غیر موظف بر کل مدیران)
) (ACINDاستقالل کمیته حسابرسی :نسبت مدیران غیر موظف در کمیته حسابرسی
) (ACSIZEاندازه کمیته حسابرسی :تعداد اعضای کمیته حسابرسی
) (FRMSIZEاندازه شرکت :لگاریتم طبیعی کل دارایی ها
) (FRMGRTHرشد شرکت :نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام
) (ROAبازده دارایی ها :نسبت سود خالص به دارایی ها
) (LEVاهرم مالی :سبت کل بدهی به کل دارایی ها
 : CFOنسبت جریان نقدی عملیاتی به کل دارایی ها
 : LOSSمتغیر مجازی در صورت زیان ده بودن شرکت  1و در غیر این صورت صفر
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 : TAمعرف مجموع اقالم تعهدی (سود عملیاتی منهای جریان نقدی عملیاتی) شرکت  iدر سال t
: Aمجموع داراییهای شرکت  iدر سال t-1
: PPEاموال ،ماشین آالت و تجهیزات ناخالص در پایان سال شرکت  iدر سال t
 : ∆REVتغییرات فروش شرکت  iدر سالt
 :∆RECتغییرات در حساب های دریافتنی شرکت  iدر سال t
باقیمانده مدل باال ( 𝑡𝑖𝜀) به عنوان شاخص مدیریت سود ( 𝐶𝐴𝐷) استفاده میشود.

 -6روشهاي تجزیه و تحلیل اطالعات
دو دسته پردازش و روش تجزیه و تحلیل اصلی به طور عمده در تحقیقات مختلف بر روی دادهها انجام می شود .این دو روش
عبارتند از آمار توصیفی و آمار استنباطی .تجزیه وتحلیل دادهها در بخش آمار توصیفی با محاسبه شاخص های مرکزی از جمله
میانگین ،میانه و شاخصهای پراکندگی انحراف معیار چولگی و کشیدگی چولگی شروع خواهد شد.
برای آزمون کردن این که خطاها از هم مستقلاند یا نه از آزمون دوربین  -واتسون استفاده میگردد .چنانچه مقدار آماره
دوربین – واتسون نزدیک  4گردد ،بدان معنی است که نمونه مورد نظر تصادفی است و نشان دهنده عدم خود همبستگی است.
ضرایب متغیرهای مدل رگرسیونی با استفاده از آزمون  tاستیودنت ،آزمون میگردد .در این تحقیق ،برای آزمون معناداری کلی مدل
رگرسیون پردازش شده از آماره فیشر ( )Fدر سطح  15درصد اطمینان استفاده میشود .با استفاده از رگرسیون خطی به آزمون
فرضیه ها میپردازیم .همچنین ،از روش رگرسیون چند متغیره به عنوان روش آماری استفاده میشود .در روش رگرسیون ،هدف
اصلی این است که بررسی کنیم آیا متغیر های مستقل تاثیر معنیداری بر متغیر وابسته دارند یا خیر .همچنین در این پژوهش برای
1 Dechow
2 Jones
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آزمون فرضیه ها از دادههای ترکیبی استفاده خواهد شد .در روش دادههای ترکیبی برای انتخاب بین روش های پانل و پولینگ از
آزمون  Fلیمر استفاده میشود .در صورت انتخاب روش پانل ،آزمون هاسمن برای انتخاب از بین روش های تأثیرات ثابت و
تأثیرات تصادفی انجام میشود .افزون بر این ،برای آزمون مانایی متغیرها ،از آزمون مانایی لوین ،لین و چو استفاده خواهد شد.
دادههای جمعآوری شده با استفاده از نرم افزار اکسل پس از اصالحات و طبقهبندی الزم بر اساس متغیرهای مورد بررسی وارد نرم
افزارهای ای ویوز نسخه 3شده و تجزیه و تحلیلهای نهایی انجام خواهد شد و در نهایت به تایید یا رد فرضیات پژوهش با استفاده
از نتایج حاصل از نرمافزار مربوط خواهیم پرداخت.

 -7بررسی فرضیه هاي تحقیق
برای آزمودن فرضیه تحقیق از مدل زیر استفاده میشود.

𝑡𝑖𝑁𝑊𝑂𝑀𝐴𝐹 𝐷𝐴𝐶𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐼𝑁𝑆𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑂𝑈𝑇𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐼𝑁𝑆𝑇𝑂𝑊𝑁𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐸𝐵𝐻𝑖𝑡 + 𝛽5
𝑡𝑖𝐸𝑍𝐼𝑆𝐶𝐴 + 𝛽6 𝐵𝑅𝐷𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽7 𝐵𝑅𝐷𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽8 𝐴𝐶𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝛽9
𝑡𝑖𝑂𝐹𝐶 + 𝛽10 𝐹𝑅𝑀𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽11 𝐹𝑅𝑀𝐺𝑅𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽12 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽13 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽14
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽15 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 +
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در مدل رگرسیونی باال در صورتی که ضریب متغیر مستقلی معنی دار باشد نتیجه خواهد شد فرضیه متناظر تایید میشود.
فرضیه های آماری آزمون  Fلیمر بصورت زیر می باشند.
فرض صفر :مقاطع همگن می باشند یا به عبارتی مدل ترکیبی ) )pooled dataبرای براورد مناسب می باشد.
فرض مقابل :بین مقاطع ناهمگنی وجود دارد یا به عبارتی مدل پانلی ( )panel dataبرای برآورد مناسب می باشد.
در مدل تحقیق با توجه به اینکه سطح معنیداری آزمون  Fلیمر بیشتر از  0005می باشد ،نتیجه میشود که روش ترکیبی
برای براورد مدل تحقیق مناسب می باشد.
جدول  -1آزمون  Fلیمر

آزمون
آزمون  Fلیمر

سطح معنیداری
1

آماره F

009421

نتیجه آزمون
روش ترکیبی

همانطور که گفته شد برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی ذکر شده استفاده شد .با توجه به اینکه سطح معنیداری این
آزمون برای مدل مربوطه کمتر از  0005می باشد می توان گفت که در مدل مربوطه ،رابطه خطی بین متغیر های مستقل و متغیر
وابسته وجود دارد؛ بنابراین نتیجه میشود که کل مدل معنی دار می باشند.
جدول  -2برآورد مدل تحقیق
رگرسیون ترکیبی
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سطح معنیداری

DAC
آماره t

ضریب

0/0000

11/00342

0/914265

INSOWN

0/3176

-1/00016

-0/16412

OUTOWN

0/0004

-3/53656

-0/14775

INSTOWN

0/7891

-0/26762

-0/02684

EBH

0/0000

-4/26116

-0/29799

FAMOWN

0/0483

-1/97861

-0/01354

BRDSIZE

0/3295

0/975896

0/017541

BRDIND

0/9282

-0/09017

-0/00156

ACIND

0/3517

-0/93193

-0/00152

ACSIZE

0/0012

3/264376

0/008474

FRMSIZE

0/0001

-4/04622

-0/00197

FRMGRTH

0/0000

5/572995

0/209476

ROA

0/5958

0/530787

0/00998

LEV

0/0000

-8/05282

-0/52094

CFO

0/4546

-0/74821

-0/00634

LOSS

روش
متغیر وابسته
متغیر های مستقل
مالکیت مدیریتی داخلی
مالکیت مدیریت خارجی
مالکیت نهادی
مالکیت سهامداران عمده شخصی
مالکیت خانوادگی
اندازه هیت مدیره
استقالل هیئت مدیره
استقالل کمیته حسابرسی
اندازه کمیته حسابرسی
اندازه شرکت
رشد شرکت
بازده دارایی ها
اهرم مالی
نسبت جریان نقدی عملیاتی به کل دارایی ها
متغیر مجازی

ادامه جدول  -2برآورد مدل تحقیق
50/12
0/000
1/24
0/55

آماره F
سطح معنیداری
آماره دوربین واتسون
ضریب تعیین

فرضیه  :1مالکیت مدیریتی داخلی(موظف) ارتباط معنیداری با مدیریت سود شرکت ها دارد.
مقدار ضریب متغیر مالکیت مدیریتی داخلی(موظف) برابر  00112452می باشد .سطح معنیداری بدست آمده برای این ضریب
برابر  000000بدست آمده است .با توجه به سطح معنیداری ضریب این متغیر که کمتر ازسطح خطای  0005می باشد ،نتیجه
میشود مالکیت مدیریتی داخلی(موظف) ارتباط معنیداری با مدیریت سود دارد .همچنین با توجه به عالمت مثبت ضریب ،نتیجه
میشود که مالکیت مدیریتی داخلی(موظف) ارتباط مستقیم و معنیداری با مدیریت سود دارد .به عبارتی با افزایش یا کاهش میزان
مالکیت مدیریتی داخلی(موظف) ،میزان مدیریت سود نیز افزایش یا کاهش می یابد؛ بنابراین با توجه به مطالب گفته شده نتیجه
میشود که فرضیه فوق مورد تایید قرار می گیرد.

فرضیه  :3مالکیت نهادی ارتباط معنیداری با مدیریت سود شرکت ها دارد.
مقدار ضریب متغیر مالکیت نهادی برابر  -0012335می باشد .سطح معنیداری بدست آمده برای این ضریب برابر 000002
بدست آمده است .با توجه به سطح معنیداری ضریب این متغیر که کمتر ازسطح خطای  0005می باشد ،نتیجه میشود مالکیت
نهادی ارتباط معنیداری با مدیریت سود دارد .همچنین با توجه به عالمت منفی ضریب ،نتیجه میشود که مالکیت نهادی
ارتباط معکوس و معنیداری با مدیریت سود دارد .به عبارتی با افزایش یا کاهش میزان مالکیت نهادی ،میزان مدیریت سود کاهش
یا افزایش می یابد؛ بنابراین با توجه مطالب گفته شده نتیجه میشود که فرضیه فوق مورد تایید قرار می گیرد.
فرضیه  :4مالکیت سهامداران عمده ( 5درصد به باال) ارتباط معنیداری با مدیریت سود شرکت ها دارد.
مقدار ضریب متغیر مالکیت سهامداران عمده برابر با  -0004212می باشد .سطح معنیداری بدست آمده برای این ضریب برابر
 003111بدست آمده است .با توجه به سطح معنیداری ضریب این متغیر که بیشتر ازسطح خطای  0005می باشد ،نتیجه میشود
مالکیت سهامداران عمده ارتباط معنیداری با مدیریت سود ندارد؛ بنابراین با توجه مطالب گفته شده نتیجه میشود که فرضیه
فوق مورد تایید قرار نمی گیرد.
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فرضیه  :2مالکیت مدیریت خارجی(غیر موظف) ارتباط معنیداری با مدیریت سود شرکت ها دارد.
مقدار ضریب متغیر مالکیت مدیریت خارجی(غیر موظف) برابر  -0012214می باشد .سطح معنیداری بدست آمده برای این
ضریب برابر  009132بدست آمده است .با توجه به سطح معنیداری ضریب این متغیر که بیشتر ازسطح خطای  0005می باشد،
نتیجه میشود مالکیت مدیریتی خارجی(غیر موظف) ارتباط معنیداری با مدیریت سود ندارد؛ بنابراین با توجه مطالب گفته شده
نتیجه میشود که فرضیه فوق مورد تایید قرار نمی گیرد.

فرضیه  :5مالکیت خانوادگی ارتباط معنیداری با مدیریت سود شرکت ها دارد.
مقدار ضریب متغیر مالکیت خانوادگی برابر  -0041311می باشد .سطح معنیداری بدست آمده برای این ضریب برابر 000002
بدست آمده است .با توجه به سطح معنیداری ضریب این متغیر که کمتر ازسطح خطای  0005می باشد ،نتیجه میشود مالکیت
خانوادگی ارتباط معنیداری با مدیریت سود دارد .همچنین با توجه به عالمت منفی ضریب ،نتیجه میشود که مالکیت خانوادگی
ارتباط معکوس و معنیداری با مدیریت سود دارد .به عبارتی با افزایش یا کاهش میزان مالکیت خانوادگی ،میزان مدیریت سود
کاهش یا افزایش می یابد؛ بنابراین با توجه مطالب گفته شده نتیجه میشود که فرضیه فوق مورد تایید قرار می گیرد.

نتیجه گیري
امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحثانگیز و جذاب در پژوهشهای حسابداری به شمار میرود به دلیل اینکه سرمایهگذاران
به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیمگیری به رقم سود توجه خاصی دارند .مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای
گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند و این کار را با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد
واقعی اقتصادی یا برای تاثیر در نتایج قراردادهایی ان جام می دهد که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند از طرفی
مهمترین ویژگی شرکت های سهامی تفکیک مالکیت از مدیریت آنهاست .در سی سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین
31
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گرو هها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها از سوی اقتصاد دانان مطرح شده است .مالکیت مدیریتی داخلی(موظف)
ارتباط مستقیم و معنیداری با مدیریت سود دارد .به عبارتی با افزایش یا کاهش میزان مالکیت مدیریتی داخلی(موظف) ،میزان
مدیریت سود نیز افزایش یا کاهش می یابد بنابریان پیشنهاد میشود با نهاد های نظارتی سازو کاری برای کاهش مالکیت مدیریتی
را فراهم آورند تا مدیران برای منافع شخصی خود سود را مدیریت نمایند .مالکیت مدیریتی خارجی(غیر موظف) ارتباط معنیداری
با مدیریت سود ندارد .البته باید توجه داشت وجود رابطه معکوس بیانگر این است که مدیران غیر موظف با توجه به نقش نظارتی
که دارند مانع دستکاری سود می شوند .مالکیت نهادی ارتباط معکوس و معنیداری با مدیریت سود دارد .به عبارتی با افزایش یا
کاهش میزان مالکیت نهادی ،میزان مدیریت سود کاهش یا افزایش می یابد؛ بنابراین با توجه مطالب گفته شده نتیجه میشود
که فرضیه فوق یعنی مالکیت نهادی ارتباط معنیداری با مدیریت سود شرکت ها دارد .اندازه هیت مدیره ،رشد شرکت و نسبت
جریان نقدی عملیاتی به کل دارایی ها ارتباط معکوس و معنیداری با مدیریت سود دارند .همچنین اندازه شرکت نیز ارتباط
مستقیم و معنیداری با مدیریت سود شرکت ها دارد .به عبارتی ،با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام ،انعطاف پذیری شرکت
جهت مدیریت اقالم تعهدی کاهش می یابد که این امر باعث می شود محتوای اطالعاتی سود .افزایش پیدا کند .هر چه میزان
نظارت بیشتر باشد ،نظارت بر مدیریت بهتر انجام میشود و این یک ارتباط مستقیم است .نظارت بر فعالیتها و اقدامات مدیریت
موجب کاهش توانایی ها و فرصتهای آنان در استفاده از اقالم تعهدی غیر عادی برای مدیریت کردن سود شده و این خود موجب
بهبود کیفیت سود خواهد شد .هر چه دستکاری سود کاهش یابد ،اطالعات حسابداری با کیفیت باالتر افشا میشود و مفید تر است.
مالکیت سهامداران عمده ارتباط معنیداری با مدیریت سود ندارد .مالکیت سهامداران عمده نیز موجب کاهش مدیریت سود می
شوند ولی ضریب بدست آمده از لحاظ آماری معنی دار نیست .دلیل این عمر پایین بودن نظارت توسط اینگونه از سهامداران نسبت
به سهامداران نهادی می باشد؛ که مالکیت خانوادگی ارتباط معکوس و معنیداری با مدیریت سود دارد .به عبارتی با افزایش یا
کاهش میزان مالکیت خانوادگی ،میزان مدیریت سود کاهش یا افزایش می یابد .در شرکتهای خانوادگی و یا سایر شرکتهایی که
مالکیت خانوادگی دارند به علت کوچکتر بودن اندازه شرکت ،و مناسبات درون خانواده از انگیزه کمتری برای انجام مدیریت سود
برخوردار می باشند .تایید نشدن ارتباط منفی مالکیت مدیریتی خارجی و سهامداران عمده بیانگر این است که اگر ساختارهای
درونی هیئت مدیره و ابزارهای نظارتی دیگر (سهامداران نهادی ،تعداد مدیران غیرموظف ،غیرموظف بودن رئیس هیأت مدیره و ...
در راستای اهداف خود عمل نمایند و در این حین سهامداران به فکر سود کوتاه مدت خود باشند ،عمالً ایشان برخالف ادبیات علمی
به عنوان ابزار دست مدیر جهت رسیدن به هدف خود عمل خواهند نمود .لذا سیاست گذاران در سیستم ابزار های نظارتی (حاکمیت
شرکتی) درونی نیاز دارند که توجه ویژه ای به توسعه چار چوب ها و ابزار های نظارتی (حاکمیت شرکتی) نموده به طوریکه ضمن
در نظر گرفتن نقش مهم سرمایه گذاری نهادی ،راهکارهای توسعه بازار را تعیین وتدوین نمایند.
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شناسایی عوامل موثر بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان بانکها
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چکـیده
این تحقیق از نوع پیمایشی و بررسی رابطه علی میباشد ،با توجه به اینکه در تحقیق حاضر ،براي آزمون فرضیهها،
اطالعات مرتبط با وضعیت فعلی ،مورد مطالعه قرار گرفت ،تحقیق ”توصیفی“ بوده و به روش ”پیمایشی“ انجام گرفت.
جهت تجزیهوتحلیل روابط بین متغیرهاي پژوهش از رگرسیون الجیت استفاده گردید .همچنین از نرمافزار Eviews9
براي تشخیص رابطه موجود بین متغیرها استفاده شد .خالصه نتایج نشاندهنده این بود که درآمد مشتریان حقیقی ،داشتن
ملکیت مشتریان ،سپرده مشتریان حقیقی و حجم وثایق مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان
خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.

واژگـان کلـیدی :اعتبارسنجی ،ریسک اعتباري ،امتیازدهی اعتباري

 -7کارشناس ارشد اقتصاد-گرایش انرژي
 -6کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-گرایش بازرگانی داخلی
 -3کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی -گرایش بازرگانی داخلی (نویسنده مسئول) mohammadiz2013@yahoo.com
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بانکها گردش پول در نظام بانکی و اقتصاد کشور را به گردش خون در بدن موجود زنده تشبیه میکنند ،اگر این تشبیه را
بپذیریم باید مطالبات معوق را به سرطان خون مثال بزنیم که اگر به جان موجود زندهاي افتد نجات از آن مشکل است .تحقیقات
بسیار زیادي که در کشورهاي مختلف در مورد ورشکستگی بانکها بهعملآمده است که به مطالبات معوق نیز بهعنوان یک علت
مهم تأکید شده است .نخستین علت ورشکستگی بانکها مدیریت ضعیف داراییها شناخته شده است .براي مثال در بریتانیا وامی
که به یک بخش (و در موارد انگشت شمار به یک سازمان) داده شد موجب ورشکستگی بانک گردید (جانسون مداتی بنکرز) 7و از
نمونههاي دیگر آن میتوان در ایتالیا به (بانک امبرو سیانا) ،6در کانادا به (دو بانک منطقهاي) و در ایاالت متحده صندوقهاي وام و
پسانداز و به بانکهاي تجاري دانمارک ،نروژ ،فنالند ،سوئد و ژاپن اشاره نمود .مدیریت ضعیف بر داراییها باعث میشود که
اقدامات وثیقهاي هم موجب دردسر شوند (خلیلی عراقی و همکاران .)7396 ،بهعبارتدیگر ،بانکها درصدد اعطاي تسهیالت خود
به مشتریانی با اعتبار باال و بازده متناسب با سود تسهیالت اعطایی باشند ،در حال حاضر در نظام بانکداري ایران ،عدم بازپرداخت
تسهیالت به یکی از بزرگترین مشکالت و معضالت تبدیل شده است و به خاطر عدم وجود یک سیستم مناسب براي تخصیص
مناسب تسهیالت ،بانکها دچار مشکالت عدیده اي از جمله مشکل تخصیص اعتبارات ،مشکل ناتوانی در بازپرداخت وام هاي
بانک مرکزي و یا بیشتر شدن مقدار اصل تسهیالت از مقدار بازپرداختی ها شده اند .از راهکارهاي حل این مشکل ،اعتبارسنجی
مشتریان است ،به این معنی که بانک بر اساس شاخص هاي معتبري به مشتریانش امتیازاتی را اعطا می نماید و در نهایت بر
اساس این امتیازات اعتبارسنجی مشتریان را براي اعطاي تسهیالت مشخص می نماید (رجب زاده قطري .)7311 ،در نتیجه با
کمک اعتبارسنجی مشتریان میتوان رفتار مشتریان را در قالب افراد خوشحساب و بدحساب رتبه بندي کرد .این کار سبب کاهش
ریسک اعتباري ،افزایش سودآوري براي بانک و جذب مشتریان خوشحساب میشود .البته در این موارد تصمیم گیرنده نهایی
کارشناسان مربوطه در سطح ادارات مرکزي و مسئولین شعب هستند و این سیستم فقط به عنوان یک سیستم پشتیبان و یا حمایت
کننده به آنها کمک میکند .لذا از نظر نظام تسهیالت دهی به مشتریان این روش کارآمد بوده و میتواند از اعطاي تسهیالت
بدون پشتوانه تا حد بسیاري جلوگیري کند امروزه ،بانکها نباید براساس تنها معیار وثیقه تصمیم گیري کنند (جلیلی و همکاران،
 . )7319از آنجاکه اعتبارسنجی مشکالت فرایند ارزیابی جهت اعطاي تسهیالت را حل می نماید توجه به سیستم مذکور بیشتر
گردیده است .اعتبارسنجی یک ابزار عینی ریسک است و یک روش علمی براي ارزیابی متقاضیان جدید میباشد چون متقاضی
تسهیالت بانکی میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد ،لذا نحوه بررسی شخصیت و صالحیت اعتباري هر یک متفاوت است.
منظور از بررسی شخصیت و صالحیت اعتباري متقاضی تسهیالت اعتباري ،حصول اطمینان از دارا بودن حسن شهرت و اخالق
تجاري ،شخصیت اجتماعی ،لیاقت و صالحیت مدیریتی و قدرت اجرایی آن ،صالحیت علمی و تجربی در زمینه موضوع فعالیت،
لیاقت و صالحیت شغلی ،ایفاي بموقع تعهدات و  ...میباشد .مطابق مطالعات مختلف وضعیت اعتباري و نحوه بازپرداخت اقساط
مشتریان میتواند تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گیرد از قبیل :سن متقاضی اعتبار ،جنسیت ،میزان تحصیالت ،مدت زمان اشتغال
به کار ،میزان درآمد ماهیانه ،اموال و دارایی هاي فعلی ،وضعیت فعلی مسکن ،مبلغ تسهیالت دریافتی ،ارزش وثیقه ،مدت زمان
اقساط پرداختی ،سابقه چک برگشتی ،سابقه اعتباري از هربانک یا موسسه اي که تسهیالت دریافت کرده است ،موجودي حساب
پسانداز و کوتاه مدت ،موجودي حساب جاري ،نوع ملک مشتري و ...باشد .بطور مثال؛ میزان تحصیالت مشتري ،تجربه نشان داده
افرادي که از تحصیالت باالتري برخوردار هستند نسبت به افرادي که تحصیالت پایین تري دارند در وضعیت مناسبتري از نظر بر
نامه ریزي قرار داشته و مهمتر از همه اینکه این افراد با حساب و کتاب اقدام به گرفتن تسهیالت نموده و میزان بدهی معوق این
طیف از مشتریان نسبت به سایر اقشار در سطح بسیار کمتري میباشد به عنوان نمونه میتوان طرح متخصصین در بانک ملت را
نام برد که جامعه هدف آن اعطاي تسهیالت به پزشکان ،مهندسان ،وکال و ...یا طرح اساتید که جامعه هدف آن اساتید دانشگاه ها
بوده و تجربه بسیار موفقی را در بانک رقم زده است .یا یکی از عوامل که حسن نیت مشتریان رادر پایبندي به ایفاي به موقع
تعهدات نشان می دهد ،ارایه وثایق قابل ترهین و تضمینات نزد بانک میباشد یا نوع مالکیت محل فعالیت نشان از آن دارد که
متقاضیانی که طی سالیان متمادي داراي مالکیت متمادي هستند به دلیل عدم داشتن هزینه اجاره قدرت و اعتبار و صالحیت
عمومی باالتري دارد نسبت به مشتري که مستاجر میباشد .یا مشتري داراي درآمد باالتر یا فرزند کمتر نیز از قدرت باز پرداخت
باالتر به دلیل داشتن هزینه هاي کمتر نسبت به افراد داراي فرزند بیشتر می باشند (عیسی زاده و عریانی)7319 ،؛ بنابراین باید دید
در واقعیت اثر عوامل اعتبارسنجی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان حقیقی چیست؟

 -2ادبیات موضوع
عدم بازپرداخت بدهی توسط دریافت کنندگان تسهیالت در موعد سررسید ،اساس ریسک اعتباري را تشکیل می دهد .مشابهت
زیاد تسهیالت اعتباري بانک ها به اوراق قرضه باعث شد تا درجه بندي ریسک اعتباري تسهیالت بانک ها یعنی اندازه گیري
1 Johnson MattheyBanker's
2 Umbra Siena bank
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ریسک عدم بازپرداخت اصل و بهرة وام ها از سوي برخی از پژوهشگران مورد توجه قرار گیرد .در این میان میتوان به مطالعه
"فیشر" در سال  7932به عنوان اولین سیستم ارزیابی تقاضاي اعتبار و مطالعه "دوراند" در سال  7997که با استفاده از "تحلیل
ممیزي" و با تکیه بر نتایج فیشر انجام گرفت ،به عنوان بنیانگذار سیستم هاي امتیازدهی اعتباري حال حاضر اشاره نمود (شیرین
بخش و همکاران .)7391 ،ریسک اعتباري تحت تاثیر عوامل کالن اقتصادي و سودآوری بانک نیز میباشد .همچنین محققینی
نظیر مولر ،)6111(7اندرسون و ساندرسون ،)6111( 6کولین دوفرسن و گلدستین ،)6117( 3تور وکاترین ( ،)6111داورن و همکاران
( ،)6111اسپی نوزا و پراساد ( )6171نیز نشان دادند بین افزایش سطح ریسک اعتباري و وخیم شدن شرایط کالن اقتصادي رابطه
مستقیم وجود دارد .ریسک اعتباري یکی از قدیمی ترین اشکال ریسک در بازارهاي مالی است .اگر اعتبار را انتظار دریافت اصل و
سود وام هاي پرداخت شده تعریف کنیم ،در این صورت ریسک اعتباري به عنوان احتمال عدم برآورده شدن این انتظار تعریف
میشود .ریسک اعتباري از این واقعیت نشأت می گیرد که وام گیرنده نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد .بهعبارتدیگر،
ریسک اعتباري ،ریسک زیان در قراردادهاي مالی ناشی از ناتوانی افراد یا شرکت ها در اجراي تعهدات ذکرشده در قرارداد است.
تسهیالت بخش عمدة دارایی بانکها را تشیکل می دهد .سپرده هاي جذب شده ،بانک را نسبت به پرداخت اصل و سود آن در
سررسید هاي معین متعهد می کند ،در حالی که وام هاي پرداخت شده ،بانک را در معرض نکول وام گیرندگان قرار می دهد؛
بنابراین ،ارزیابی اعتباري متقاضیان براي تصمیم گیري در زمینۀ اعطاي تسهیالت به آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است (البرزي
و همکاران.)7397 ،
باتوجه به اهمیت بیش از پیش مدیریت صحیح ریسک اعتباري طی سالهاي اخیر و تأکید ویژه کمیته بال مبنی بر شناسایی و
کنترل این نوع ریسک ،می بایست ساز و کارهاي الزم به منظور کاهش ریسک اعتباري بانکها فراهم گردد .به منظور مدیریت
ریسک اعتباري ،تاکنون تکنیک هاي متفاوتی همچون انتخاب ،محدودسازي ،متنوع سازي و تقویت اعتبار معرفی شده است که از
مهم ترین ابزارهاي دستیابی به این هدف ،اعتبارسنجی و امتیازدهی اعتباري در بانکهاست .در فعالیت هاي مالی همواره سود
بیشتر همراه با ریسک بیشتر است و در چنین شرایطی پرتفوي اعتباري با نگاهی همزمان به دو مؤلفه سود و ریسک چیده میشود
که عالوه بر پذیرش ریسک معقول ،فرآیند اعطاي تسهیالت با سودآوري مناسب همراه باشد .طراحی چنین پرتفویی مستلزم ایجاد
موازنه میان توان ریسک پذیري و سود انتظاري است .در چنین شرایطی سیستم رتبه بندي اعتباري مشتریان براي ایجاد چنین
توازنی بین ریسک و سود ،ضروري است و عدم وجود چنین سیستمی بی شک به وجود و شکل گیري یک پرتفوي اعتباري کارآمد
و بهینه که تأمین کننده منافع مالی مؤسسات باشد ،لطمه وارد خواهد نمود (مهرآرا و همکاران .)7311 ،این نوع ریسک بهصورت
ذاتی در بخش اعطاي تسهیالت وجود دارد و در حقیقت احتمال غیرقابل وصول شدن وام ها در نتیجه ورشکستگی یا زوال در
کیفیت اعتباري وام گیرنده می باشد .به رغم تحقیقات و نوآوري هاي گوناگون انجام یافته در کنترل و نظارت بر ریسک اعتباري،
هنوز هم در اغلب کشورها ،این نوع ریسک از مهمترین عوامل ورشکستگی بانک ها است .تقریباً  11تا  11درصد سمت راست
ترازنامه بانک ها با اعتبارات در ارتباط است و سرنوشت خود را به سرنوشت بانک پیوند می زند .وضعیت اعتبارات بانک بر وضعیت
مالی بانک ،ترازنامه ،صورت سود و زیان و گردش وجوه نقد کامالً مؤثر است.
با توجه به اینکه بانک ها واسطه وجوه هستند ،فعالیت وام دهی یکی از فعالیت هاي مهم بانک ها محسوب میشود .این
فعالیت مستلزم بررسی وضعیت اعتباري وام گیرندگان توسط بانک ها می باشد .البته این احتمال وجود دارد که بررسی و پیش بینی
هاي انجام شده به واقعیت نپیوندد؛ براي مثال این امکان وجود دارد که وضعیت اعتباري وام گیرنده تحت تأثیر عوامل مختلف تنزل
یابد .بنابراین عمده ترین تهدیدي که بانک ها در مورد ریسک اعتباري با آن مواجه هستند ،عدم اجراي قرار داد توافقی به دلیل
مشکالت طرف مقابل است .این خطر نه فقط تسهیالت ،بلکه سایر اقالم ،در معرض ریسک داخل و خارج از تراز نامه مانند
ضمانت نامه ها و سایر سرمایه گذاري هاي روي اوراق بهادار را نیز در بر می گیرد (تقوي و همکاران.)7312 ،
طبق این مطالعات ،متغیرهاي کالن اقتصادي و شرایط کالن اقتصادي بر ریسک اعتباري بانکها موثر می باشند .ضمن اینکه
تسهیالت پرداختی نیز بر این ریسک موثر میباشد .علی ایحال به دلیل اینکه این عوامل قابل کنترل نیستند مناسب است در مرحله
اول عوامل قابل کنترل بررسی شوند .بانک ها براي مقابله با ریسک هاي پیش رو باید بتوانند به مدیریت ریسک بپردازند .یکی از
ریسک هاي بانک ها ریسک اعتباري است .ریسک اعتباري به معنی احتمال عدم بازپرداخت اصل و سود تسهیالت اعطایی توسط
گیرنده اعتبار به علت عدم تمایل و یا ناتوانی مالی است.
خالصه برخی از مطالعات درخصوص عوامل موثر بر ریسک اعتباري بانکها به شرح ذیل اند:

1 Mueller
2 Anderson & Sundaresan
3 Collin – Dufresne & Goldstein
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جدول  -1مطالعات مرتبط با عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانکها
شاخص ریسک
روش تحقیق
قلمرو تحقیق
اعتباري

متغیرهاي موثر
نسبت هاي نقدینگی،
سودآوري و کارایی عملیاتی،
رشد اقتصادي و نرخ تورم
مبلغ وام پرداختی اثر منفی،
فاصله اقساط ،تعداد اقساط،
نوع تضمین و نوع تسهیالت
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مهرآرا و
مهران فر

7396

 71بانک خصوصی و دولتی
در دوره زمانی 7311-7311

دادههاي جدولی

نسبت کفایت سرمایه

فردوسی و
همکاران

7396

بانک کشاورزي شعبه مراغه

الگوي الجیت چندگانه

بهبود وصول مطالبات

اسپی نوزاد
و پراساد

6171

 11بانک در حوزه خلیج فارس
طی سالهاي  7991الی
6111

دادههاي جدولی

تسهیالت غیرجاري

رشد اقتصادي ،نرخ بهره،
اندازه بانک ،سطح اعتبارات

شعري و
نادري

7319

شامل  71بانک طی دوره
زمانی  7316تا 7311

دادههاي جدولی

نسبت ذخیره مطالبات
مشکوک الوصول به
کل تسهیالت

نرخ رشد اقتصادي ،نرخ تورم،
شاخص قیمت سهام ،نرخ ارز

داورن و
همکاران

6111

خودهمبستگی برداري
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اعتبارسنجی عبارتست از ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت مشتریان اعتباري بهصورت انفرادي و محاسبۀ احتمال عدم
بازپرداخت اعتبارات دریافتی آنها .اگر از زاویه اعتبارسنجی به به موضوع نگاه کنیم ،الزامات بازل یکی از مبانی حقوقی است که
در حوزه اعتبارسنجی مطرح میشود .بازل  ،IIمجموعه الزامات قانونی است که توصیه هایی در خصوص قوانین بانکی و مقررات
صادر شده در نظام بانکی است .الزامات قانونی بازل  IIدر سال  6119منتشر گردید .این کمیته با راه اندازي الزامات مدیریت
ریسک تالش نموده تا یک استاندارد جهانی به منظور محافظت از سیستم هاي مالی بین المللی در مقابل خطرات مالی و عملیاتی
ارائه نماید .در الزامات قانونی بازل  IIبه  3نوع ریسک اشاره شده است:
 ریسک اعتباري ریسک عملیاتی ریسک بازارهدف از مدیریت ریسک اعتباري آن است که نسبت بازگشت اعتبارات بانکی به ریسک حداکثر شود .ضروري است بانکها،
رابطه میان ریسک اعتباري با سایر ریسک ها را نیز در نظر بگیرند .اساساً یکی از مهمترین علل بوجود آمدن بیانیه بازل  ،IIتعریف
محدوده اندازه گیري ریسک اعتباري است .در بخش شناسایی ریسک اعتباري ،در الزامات بازل  ،IIبه اعتبار سنجی نیز اشاره
گردیده است .همچنین پیش نیاز ضروري جهت اجرایی کردن بازل  IIدر ایران ،ایجاد موسسات مستقل اعتبار سنجی است.

 -3اعتبارسنجی
وقتی که بانکها براي وصول مطالبات معوق خود اقداماتشان را آغاز میکنند ،با پروند هایی روبه رو می شوند که قادر
نخواهند بود آن ها را پیگیري کرده و مطالبات خود را پس گیرند .این موضوع نشان می دهد که در قبل از اعطاي تسهیالت بحث
اعتبارسنجی جدي گرفته نمیشود .از طرف دیگر توجه به سنجش اعتبار مشتریان ،مطالبات غیر جاري را به طرز چشمگیري
کاهش خواهد داد .اعتباردهندگان به منظور توسعه فرآیند مدیریت اعتباري از روش ها و ابزارهاي جدید و تکنولوژي هاي پیشرفته
استفاده میکنند .اعتبارسنجی و سنجش توان بازپرداخت مشتریان با استفاده از تکنیک ها و روش هاي پیشرفته و نوین آماري ،از
جمله تالش هایی است که در این زمینه انجام شده است .اعتبارسنجی به مفهوم ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان
اعتبار و تسهیالت مالی و احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوي آنها می باشد.
34

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)13زمستان  ،1411جلد یک

اعتبارسنجی عاملی است که اگر به درستی ،سنجیده ،جامع و روزآمد انجام شود میتواند عواملی مانند چکهاي برگشتی،
مطالبات غیرجاري ،نکول مشتریان در صنعت لیزینگ ،کاهش معوقات صنعت بیمه ،کاهش مطالبات دانشجویان و کاهش مطالبات
دهها نهادي که کسب و کار آنها بر پایه اعطاي اعتبار و تسهیالت بنا شده است ،گردد .دلیل اصلی این امر را میتوان تأثیر گذاري
اعتبارسنجی مشتریان بر شاخصهایی دانست که براي اندازه گیري هزینه مبادله از آن یاد میشود .شاخصهایی که اعتبارسنجی
میتواند بر آن تأثیر گذاشته و باعث کاهش هزینههاي مبادله گردد شامل دسترسی به وامهاي بانکی ،تعداد نکول چک در بازار،
هزینه اعمال قانون ،هزینه جستجوي اطالعات و هزینه پروندههاي مختوم است.
دسترسی به وامهاي بانکی؛ بنگاهها براي اینکه بتوانند سود بدست آورند باید مبادالتی را سازماندهی کنند .یکی از این مبادالت
زمانی اتفاق میافتد که بنگاه بخواهد براي تأمین مالی خود از بازارهاي مالی یا پولی استفاده کند .رایجترین نوع دسترسی به منابع
مالی در ایران اخذ تسهیالت بانکی است .از این روي میزان هزینهاي که یک بنگاه باید براي انجام این مبادله انجام دهد ،هزینه
مبادلهاي است که به بنگاهها براي تأمین مالی تحمیل میشود .به این جهت میتوان یکی از شاخصهاي هزینه مبادله را دسترسی
به وامهاي بانکی براي بنگاههاي کوچک دانست .آنچه که در کشور ما در حال حاضر روي داده است این است که بنگاههاي
اقتصادي نمیتوانند آزادانه و با وجود نرخهاي رایج منابع مالی خود را تأمین کنند .این موضوع بیشتر براي بنگاههاي کوچک صدق
میکند که میخواهند از طریق روش واسطه اي -اخذ وام -به تأمین مالی بپردازند .در واقع در کشور به علت عدم تقارن اطالعات
و نبود اطالعات شفاف در مورد وضعیت بنگاهها و اهلیت و ظرفیت آنها اخذ وام بسیار سخت بوده و در نتیجه هزینه مبادله تأمین
منابع مالی براي بنگاهها بسیار باال است .در این راستا اعتبارسنجی باعث تقارن اطالعات شده و نهاد تسهیالت دهنده را میتواند به
راحتی از انگیزه و ظرفیت نهاد خواستار وام مطلع کند و در نتیجه هزینه مبادله تأمین مالی را کاهش دهد.
تعداد نکول چک؛ آمار چکهاي برگشتی در کشور نسبت به  1ماه سال گذشته با رشد  61درصدي روبه رو بوده است .افزایش
چکهاي برگشتی نشان از هزینه مبادله باال در کشور دارد و میتوان به عنوان یک شاخص مورد استفاده قرار گیرد .به علت اینکه
در هنگام اعطاي دسته چک در نظام بانکی کشور ،اعتبارسنجی اتفاق نمیافتد ،وصول چک بسیار سخت است و پاس شدن آن به
راحتی نخواهد بود .این موضوع یکی از دالیلی است که میتواند نشان دهنده هزینه باال در رعایت قراردادها طی مبادله باشد.
هزینه اعمال قانون؛ در خصوص تأمین مالی بنگاهها ،هنگامی که بانک با نکول بنگاهی روبه رو میشود ،مجبور است که از
طرق قانونی براي مطالباتش اقدام کند .در واقع این هزینهاي است که سیستم تأمین مالی کشور براي عدم ایفاي تعهدات طرف
مقابل به قراردادش پرداخت میکند و مصداق هزینه مبادله قرار خواهد گرفت .عدم اعتبارسنجی مشتریان در همان ابتداي پرداخت
تسهیالت از مواردي است که میتوان این هزینه را کاهش دهد و از ورود پروندهها به مراحل قانونی جلوگیري کند .ورود پروندهها
به پروسه قانونی موجب گذشت زمان طوالنی و همین طور پرداخت هزینه ریالی خواهد شد.
هزینه جستجوي اطالعات؛ یکی دیگر از شاخصهایی که میتوان براي هزینه مبادله محاسبه کرد ،هزینه جستجوي اطالعات
است .اعتبارسنجی مشتریان بانکی باعث میشود که هزینه مبادله اعطاي تسهیالت به علت ماهیت ذاتی امتیاز اعتباري افراد که
همانا نشان دهنده میزان تعهد آنها در بازپرداخت تسهیالت است ،کاهش چشم گیر داشته باشد و بانکها جهت بررسی صالحیت
مشتریان خود به جستجوي طیف وسیعی از اطالعات نپردازند.
پروندههاي مختومه بانکی؛ یکی از شاخصهایی که براي اندازه گیري هزینه مبادله بکار بسته میشود ،تعداد پروندههاي
مختومه به کل جمعیت است .آمارهایی که از رشد پروندههاي مختومه قضایی در دیوان عالی کشور  91-درصد -و رشد 71
درصدي پروندهها در اجراي ثبت در سال جاري اعالم شده است ،همگی نشان دهنده آهنگ باالي رشد پروندههاي مختومه نسبت
به رشد جمعیت خواهد بود .در رابطه با تأمین مالی کشور نیز میتوان تعداد پروندههاي الوصول را در نظام بانکی مصداق هزینه
مبادله باالي تأمین مالی در کشور دانست به طوري که افزایش این پروندها نشان از درصد نکول باال در کشور و در نتیجه هزینه
باالي مبادله براي بانکها دارد .آمار  711هزار میلیارد تومانی مطالبات بهصورت سرانه (هر جمعیت را به طور تقریبی  11میلیون نفر
در نظر بگیریم) ،حدود یک میلیون و  611هزار تومان خواهد بود که این میزان سرانه باالیی را در این زمینه نشان میدهد.
اعتبارسنجی و رتبه بندي مشتریان میتواند در کاهش این پروندهها و کاهش هزینه مبادله از این زاویه نیز موثر باشد .امروزه به
منظور اعتبارسنجی مشتریان نظام هایی نظیر رتبه بندي مشتریان اعتباري 7و امتیازدهی اعتباري ،6تدوین و توسعه یافته اند.

 -4امتیازدهی اعتباری
امتیازدهی اعتباري ،نظامی است که به وسیله آن بانک ها و مؤسسات اعتباري با استفاده از اطالعات حال و گذشته متقاضی،
احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وي را ارزیابی می نمایند .به عبارت دیگر امتیازدهی به معنی کمی نمودن احتمال نکول در آینده
است .این روش مشتریان اعتباري را بی طرفانه و براساس آمار و اطالعات کمی رتبه بندي مینماید .درحالی که روش هاي قدیمی
براي ارزیابی مشتریان به طورعمده ،ذهنی و مبتنی بر دیدگاه مسؤل (یا مسؤلین) بود .این روش امتیاز به عنوان معیاري از سطح
ریسک مشتري اعتباري استفاده میشود (عرب مازار و رویین تن .)7311 ،در امتیازدهی مشتریان به دو دسته تقسیم «کم ریسک»
1 Credit Scoring.
2 Credit Rating
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و «پرریسک» تقسیم می شوند .با توجه به روشی که امتیازها از آن حاصل می شوند ،میتوان روش هاي امتیازدهی اعتباري را به
دو دسته امتیازدهی اعتباري قیاسی و عملی تقسیم نمود:
سیستم امتیازدهی اعتباري قیاسی به وزن صفات ویژه مربوط به مشتریان اعتباري توجه مینماید و براي دستیابی به امتیاز کل
مجموع ارزش هاي وزنی صفات را در نظر می گیرد .این صفات و وزن هاي مربوط به هریک از آنها توسط تصمیم گیران اعتباري
و براساس تجربیات آنها برآورد میشود .با توجه به اینکه اغلب امتیازات بر پایه تجربیات ذهنی استوار می باشد؛ بنابراین میتوان
گفت که سیستم امتیازدهی اعتباري قیاسی سیستمی شبه واقعی است .سیستم امتیازدهی اعتباري عملی که محور این گزارش بر
آن استوار است ،با توجه به اصول مدل هاي مختلف امتیازدهی اجرا میشود .در این سیستم انتخاب صفات وابسته و محاسبه
امتیازات براساس اطالعات اعتباري گذشته و با کمک برخی از الگوریتم هاي امتیازدهی صورت می پذیرد.

 -5پیشینه تحقیق
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تحقیق هاریس )6171( 7به بررسی اعتبارسنجی در آلمان با نمونه  7111تایی و منطقه باربادوس می پردازد .در این تحقیق با
استفاده از ماشین بردار پشتیبان خوشه اي )CSVM( 6یک الگوریتم پیشرفته تر ار ماشین بردار پشتیبان سنتی ( )SVMجهت
سنجش اعتبار معرفی می کند .تا با این روش بتواند محاسباتی بسیار دقیق با ریسک اعتباري و تجاري کمتر انجام دهد .بر این
اساس ،در این مطالعه  CSVMبا دیگر تکنیک مبتنی بر  SVMغیرخطی و رگرسیون لجستیک مقایسه و نشان می دهد که
 CSVMمیتواند سطوح قابل مقایسه عملکرد را با کمترین هزینه را بررسی نماید .فرانسیسکو و همکاران ( )6176عملکرد
حاصل از مدل رگرسیون الجیت ساده و مدل رگرسیون الجیت وابسته به انتخاب نمونه را تجزیه و تحلیل کردند و این دو مدل
را در دادههاي شبیه سازي شده بکار بردند .آنها در این بررسی به دنبال تأثیر انتخاب نمونه هاي نامتناسب در مدل هاي ارزیابی
اعتباري بودند .مدل اعتباري نظیر تجزیه و تحلیل ممیزي ،درخت تصمیم ،شبکه هاي عصبی و  ...مقایسه شده اند که نتایج حاکی
از تاثیرگذاري نوع نمونه در نتایج تحقیق بود .ژو و همکاران ( )6171به منظور ارزیابی ریسک اعتباري متقاضیان تسهیالت
اعتباري ،از روش  LS-SVMاستفاده کرده و نتایج آن را با روش هاي شبکه عصبی ،تحلیل ممیزي و  SVMمقایسه نمودند .بر
اساس یافته هاي آنها ،روش  LS-SVMنسبت به دیگر روش ها ،نتایج بهتري را نشان می دهد .در مقاله خوانساري و قلیچ
( )7399پس از تبیین ویژگی هاي اقتصاد مقاومتی ،تالش میشود تا عوامل موثر بر تحقق سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی در
نظام بانکی شناسایی و رتبه بندي شود .به منظور شناسایی از روش تاپسیس فازي به عنوان یکی از روش هاي تصمیم گیري چند
معیاره ،عوامل مزبور اولویت بندي شده و میزان اهمیت آنها در تحقق سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی مشخص شدند براساس
نتایج تحقیق ،شفافیت و سالمت نظام بانکی و پایین بودن فساد مالی ،استقرار نظام اعتبارسنجی مشتریان و پایین بودن سطح
مطالبات معوف در نظام بانکی را از مهمترین عوامل موثر بر تحقق سیاست هاي کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور به
حساب می آید .در مقاله یزدانی و دهقان ( )7399تالش شده است با هدف کاهش میزان ریسک اعتباري در بانکها ،به بررسی و
ارایه مدل مفهومی به استناد مولفه هاي سامانه اعتبارسنجی و ریسک اعتباري بانکها بپردازد .به منظور اتخاذ تصمیم گیري
مناسب تسهیالت سامانه اعتبارسنجی مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص گردید که کارایی الزم را ندارد.

 -6فرضیه های پژوهش
درآمد مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.
داشتن ملکیت مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.
سپرده مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.
حجم وثایق مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.

 -7روش پژوهش
با توجه به اینکه روش گردآوري اطالعات در این تحقیق کتابخانهاي است ،محقق به منظور انجام تحقیق خود از کتابخانهها،
سایتهاي اینترنتی ،مقاالت موجود در نشریات علمی و پژوهشی و سایر ابزارهاي الزم براي گردآوري اطالعات بهرهبرداري
میکند .بدین منظور با توجه به نیازهاي مطالعه ،سرفصلهاي آن مشخص شده و با مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات تحقیقی
مانند کتابخانهها ،فیشبرداريهاي الزم همراه با منابع هر یک از اسناد صورت گرفته و سپس به متن اصلی پایاننامه منتقل
میشود .دادهها از طریق فیش برداري از پروندههاي مشتریان حقیقی بانک تجارت طی سالهاي  7391تا  7392جمع آوري می
شوند .با توجه به ماهیت پژوهش از رگرسیون الجیت استفاده میشود.
1 Harris
(2 Clustered Support Vector Machine)CSVM
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 -8یافتههای پژوهش
این تحقیق از نوع پیمایشی و بررسی رابطه علی میباشد با توجه به اینکه در تحقیق حاضر ،براي آزمون فرضیهها ،اطالعات
مرتبط با وضعیت فعلی ،مورد مطالعه قرارمی گیرد ،تحقیق ”توصیفی“ بوده و به روش ”پیمایشی“ انجام میشود .در این تحقیق از
استدالل استقرایی استفاده میشود .در نتیجه ،براي اثبات یا رد فرضیههاي تحقیق ،اجزا و عوامل مورد بررسی و مشاهده قرار
خواهند گرفت آنگاه به استناد اطالعات جمعآوريشده نتایج به دست آمده به کل جامعه آماري تعمیم داده خواهد شد (مجتهد زاده و
مددي نعمتی .)7319 ،جامعه آماري تحقیق شامل پروندههاي مشتریان خصوصی بانک تجارت طی سالهاي  7391تا  7392در
سرپرستیهاي استانی بانک تجارت میباشد که در نهایت با توجه به دسترسی به دادهها و اطالعات نمونه کافی و تصادفی براي
تحقیق انتخاب میشود .روش گردآوري اطالعات در این پژوهش روش کتابخانهاي است .با توجه به ماهیت پژوهش از رگرسیون
الجیت استفاده میشود .روش علی الجیت به منظور تبیین احتمال معوق شدن از دو گروه مشتري خوشحساب و بدحساب استفاده
میشود لذا از الگوي اقتصادسنجی انتخاب دوتایی یعنی الگویی با متغیر وابسته دوتایی استفاده شده است .لذا متغیر وابسته در این
پژوهش یک متغیر مجازي بوده که مقدار صفر یا یک را به خود میگیرد.

 -1-8آمار توصیفی متغیرها طی دوره پژوهش

نام متغیر
میزان تسهیالت
سن
سابقه کار
درآمد
سپرده
وثایق

جدول  -2آمار توصیفی متغیرهای پیوسته پژوهش
تعداد
حداکثر
میانه
میانگین
نماد
مشاهدات
3111
311
122
192
LEAON
22
39
91/31
192
AGE
91
71
79/11
192
WORK
191
21
716
192
INCOME
9111
991
7/671
192
DEPOSIT
69139
1/929
9172/36
192
SECURITY
جدول  -3آمار توصیفی متغیرهای گسسته پژوهش
فراوانی
نوع طبقه
نماد
نماد
979
مالک
مالک/مستاجر(مالک= 1و مستاجر)
OWN
913
مستاجر
913
معوق
وضعیت تسهیالت
mo
963
غیر معوق

حداقل

انحراف معیار

79111111
63
6
71111111
72111111
79

991111111
1/991
1/133
721111111
7971
1311/96

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)13زمستان  ،1411جلد یک

آمار توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که براي جمعآوري ،خالصه کردن ،طبقهبندي و توصیف حقایق عددي به کار
میرود .در واقع این آمار ،دادهها و اطالعات پژوهش را توصیف میکند و طرح یا الگوي کلی از دادهها براي استفاده سریع و بهتر از
آنها به دست میدهد .در یک جمعبندي با استفاده مناسب از آمار توصیفی میتوان ویژگیهاي یک دسته از اطالعات را بیان کرد.
پارامترهاي مرکزي و پراکندگی به همین منظور به کار میروند .کارکردهاي این معیارها این است که میتوان خصوصیات اصلی
مجموعهاي از دادهها را بهصورت یک عدد بیان کنند و بدین ترتیب افزون بر آنکه به فهم بهتر نتایج یک آزمون کمک میکنند،
مقایسه نتایج آن آزمون را با آزمونها و مشاهدات دیگر نیز تسهیل مینماید .در جدول  6برخی از مفاهیم آمار توصیفی متغیرها،
شامل میانگین ،میانه ،حداقل مشاهدات ،حداکثر مشاهدات و انحراف معیار ارائه شده است .بهعنوان مثال نتایج نشان میدهد که،
میانگین میزان تسهیالت  122میلیون ریال میباشد .میانگین سن تقریباً  91سال میباشد .نتایج ارائه شده در جدول ( )3نشان
میدهد که بهعنوان مثال  %92.71مشتریان مالک و تقریباً  %16تسهیالت نمونه مورد بررسی معوقاند.

درصد
%92.71
%13.11
%16.1
%91.6

 -2-8بررسی ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
شدت وابستگی دو متغیر به یکدیگر را همبستگی تعریف میکنیم  .بطور کلی ضرایب همبستگی بین  -7تا  7تغییر میکنند و
رابطه بین دو متغیر میتواند مثبت یا منفی باشد .ضریب همبستگی یک رابطه متقارن میباشد ،هر چه ضریب همبستگی به یک
نزدیکتر باشد میزان وابستگی دو متغیر بیشتر است ،این وابستگی به معناي رابطه علت و معلولی نیست و ضریب همبستگی حرفی
از اینکه کدام علت و کدام معلول است به میان نمیآورد .با آنجام آزمون همبستگی به بررسی ارتباط ابتدایی بین متغیرها می-
پردازیم و با توجه به نتایج میتوان گفت بین متغیرها ارتباط وجود دارد و میتوان به بررسی دقیقتر این روابط پرداخت .به عنوان
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مثال نتایج بدست آمده از جدول ضریب همبستگی نشان می دهد که در سطح اطمینان  ،%91سن ،سابقه کار ،میزان سپرده
مشتریان حقیقی بانک تجارت با معوق شدن تسهیالت همبستگی مستقیم و معناداري دارند در حالی که ،سایر متغیر ها با معوق
شدن تسهیالت همبستگی معناداري ندارند.
جدول  -4ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش

ردیف
()7
()6
()3

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)13زمستان  ،1411جلد یک

()9
()1
()2
()1

()6

()3

()9

()1

()1

()2

متغیر

()7

MO

7

احتمال
LEAON

--1/192

احتمال

1/721

AGE

1/719

----1/163

احتمال

1/116

1/911

WORK

1/711

1/166

----1/991

احتمال

1/116

1/171

1/11

INCOME

1/191

7/11

1/169

----1/166

احتمال

1/712

1/11

1/916

1/176

DEPOSIT

1/713

1/991

1/169

1/161

----1/997

7

احتمال

1/111

1/11

1/311

1/979

1/111

--

SECURIT
Y

-1/121

1/17

1/17

1/179

1/176

1/177

7

احتمال

1/113

1/171

1/112

1/212

1/119

1

--

7
7
7
7

 -3-8بررسی مانایی متغیرهای پژوهش
همانطور که در فصل سه اشاره شد ،الزم است که قبل از تخمین مدل ،مانایی متغیرهاي آن مورد بررسی قرار بگیرد .یک
متغیر ،وقتی ماناست که میانگین ،واریانس و کواریانس آن در طول زمان ثابت باقی بماند .به طور کلی اگر مبدأ زمانی یک متغیر،
تغییر کند و میانگین و واریانس و کواریانس تغییري نکند ،در آن صورت متغیرماناست و در غیر این صورت متغیر ،نامانا خواهد بود.
مانایی متغیرها در سه حالت "در سطح"" ،روي تفاضل اول" و" روي تفاضل دوم" میتواند بررسی شود .متغیرهایی که احتمال
حاصل ازمون آنها " در سطح" کمتر از  %1می باشد فرضیه صفر در مورد آن رد شده وآن متغیر در سطح ماناست درصورتیکه
بیشتر از  %1باشد ،نامانا است.

متغیرها
میزان تسهیالت
سن
سابقه کار
درآمد
سپرده
وثایق

جدول  -5نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
اماره دیکی فولر تعمیم یافته
نماد
احتمال
آماره
-7/922
1٫199
LEAON
1
-69.7211
AGE
1
-61.9611
WORK
-7.9191
1٫1913
INCOME
-7.9111
1٫1913
DEPOSIT
1
-67.6991
SECURITY

نتایج
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا
مانا

نتایج آزمون مانایی در جدول ( )1درج گردیده است .بر اساس آزمون «دیکی فولر تعمیم یافته» 7چون مقدار احتمال همه
متغیرها کمتر از  %1بوده است ،همه متغیر هاي مستقل و وابسته در دوره پژوهش در سطح پایا 6بودهاند پایایی بدین معنی است که
میانگین و واریانس متغیرهاي پژوهش در طول زمان و کواریانس متغیرها بین سالهاي مختلف ثابت بوده است .همانگونه که در

1- Augmented Dickey-Fuller
2- Stationarity
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جدول ( )1مالحظه میشود همه متغیرها مانا هستند و نیازي به آزمون هم جمعی 7وجود ندارد؛ بنابراین مشکل رگرسیون کاذب در
ضرایب برآوردي وجود نخواهد داشت در رگرسیون کاذب معنیدار ضرایب بهصورت کاذب است.

 -9تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج
بعد از اینکه مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت ،حال نوبت آن است که مدل پژوهش برآورد گردد .با توجه به باینري (صفر
و یک) بودن متغیر وابسته پژوهش در مدل پژوهش ،به منظور تخمین این مدل از تکنیک رگرسیون لوجیت بهره گرفته میشود .لذا
در ادامه ،نتایج حاصل از برآوردهاي انجام شده تشریح می گردد .در همین راستا از نرمافزار  Eviews9براي تشخیص رابطه
موجود بین متغیرها استفاده شده است.

 -1-9براورد مدل
در این قسمت عوامل بررسی اثر عوامل اعتبارسنجی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان خصوصی بانک تجارت مورد
برآورد قرار میگیرد ،براي این منظور از رابطه ذیل استفاده میگردد.
+

i

+ β1 DEPOSIT

i

+ β9 INCOME

i

+ β3 WORK

i

که درآن:
 : DEPOSITمیانگین حجم سپرده هاي تسهیالت گیرندگان
: AGEسن مشتریان حقیقی
 :WORKسابقه کار مشتریان حقیقی
 :INCOMEمتوسط درآمد ماهانه مشتري حقیقی
 : SECURITYمیزان وثایق
 :MOمعوق بودن تسهیالت (معوق=)7
 :OWNمالک یا موجر بودن (مستاجر=)7

نتایج برآورد تابع عوامل اعتبارسنجی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان خصوصی بانک تجارت به شرح ذیل است:
جدول  -6نتایج حاصل از تخمین مدل تحقیق
متغیر وابسته :معوق شدن تسهیالت مشتریان
روش تخمین :رگرسیون لوجیت  /تعداد مشاهدات192 :
خطاي استاندارد
ضریب
نماد
متغیرها

آماره z

سطح معناداري

میزان تسهیالت

LEAON

4.06E-08

3.62E-09

11.21407

0.0000

سن

AGE

-0.146628

0.326703

-0.44881

0.6536

سابقه کار

WORK

0.171588

0.327031

0.524686

0.5998

درآمد

INCOME

-1.49E-07

7.43E-08

-1.99840

0.0457

سپرده

DEPOSIT

-3.58E-08

1.31E-08

-2.73627

0.0062

-6.73E-05
6.026623
3.865686
21.95%
1180.058
0.0000

3.15E-05
1.948339
6.957329

-2.13499
3.093211
0.555628

0.0328
0.0020
0.5785

وثایق
ملکیت
عرض از مبدا
ضریب تعیین مک فادن
آماره LR
سطح معناداري (آماره )LR

SECURITY
OWN
C

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)13زمستان  ،1411جلد یک

MOi = α + β7 LEAON i + β6 AGE
β6SECURITYi + β7 OWN i +𝜺i

با توجه به نتایج مدل درسطح اطمینان  91درصد ودر نهایت در خوش بینانه ترین (سطح اطمینان  91درصد) حالت متغیرهاي
مبلغ تسهیالت دریافتی ،درآمد متوسط ماهانه ،وضعیت ملکیت ،میزان وثایق و متوسط سپرده بر روي احتمال معوق شدن تسهیالت
مشتریان بانک تجارت اثر معنا دار دارند ،بنحوي که:
 به ازاي یک میلیون ریال افزایش در میزان تسهیالت با ثابت بودن سایر شرایط و متغیرها بطور متوسط لگاریتم شانس بهنفع معوق شدن تسهیالت به طور متوسط  1.1912واحد افزایش خواهد یافت.
1- Cointegration test
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به ازاي یک میلیون ریال افزایش در درآمد متوسط ماهانه با ثابت بودن سایر شرایط و متغیرها بطور متوسط لگاریتم
شانس به نفع معوق شدن تسهیالت به طور متوسط  1.799واحد کاهش خواهد یافت.
به ازاي مستاجر بودن نسبت به صاحب خانه بودن با ثابت بودن سایر شرایط و متغیرها بطور متوسط لگاریتم شانس به نفع
معوق شدن تسهیالت به طور متوسط  2.162واحد افزایش خواهد یافت.
به ازاي یک میلیون ریال افزایش در میزان وثایق با ثابت بودن سایر شرایط و متغیرها بطور متوسط لگاریتم شانس به نفع
معوق شدن تسهیالت به طور متوسط  2.13واحد کاهش خواهد یافت.
به ازاي یک میلیون ریال افزایش در متوسط سپرده قبل از تسهیالت با ثابت بودن سایر شرایط و متغیرها بطور متوسط
لگاریتم شانس به نفع معوق شدن تسهیالت به طور متوسط  1.1311واحد کاهش خواهد یافت.
مقدار آماره نسبت راستنمایی ( )LRدر سطح اطمینان  %91بیانگر معناداري کلی مدل پژوهش است .نتایج مربوط به
ضریب تعیین مک فادن نشان میدهد که تقریباً  %91.67تغییرات متغیر وابسته(معوق شدن تسهیالت) به وسیله
متغیرهاي مستقل و کنترلی مدل ،توضیح داده می شوند.

 -2-9خالصهی نتایج تحلیل
سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)13زمستان  ،1411جلد یک
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فرضیه
اول
دوم
سوم
چهارم

جدول  -7خالصه نتایج
شرح
درآمد مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.
داشتن ملکیت مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار
دارد.
سپرده مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.
حجم وثایق مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان خصوصی بانک تجارت اثر منفی معنادار دارد.

نتیجه
تایید
تایید
تایید
تایید

 -11نتیجه گیری
براساس فرضیه اول پژوهش انتظار میرود که درآمد مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان خصوصی
بانک تجارت اثر منفی معنادار داشته باشد .به منظور آزمون این فرضیه ،از تکنیک رگرسیون لوجیت بهره گرفته شد که نتایج
تخمین مدل ،در جدول ( )1-9ارائه گردیده است .با استفاده از آماره  zمعنی داري ضرایب برآوردي متغیر مالکیت دولتی مورد
بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از معنی داري ضرایب برآوردي درآمد مشتریان می باشند .همچنین مقدار آماره نسبت
راستنمایی (آماره  )LRنشان می دهد که کل مدل برآوردي معتبر است .در حالت کلی در سطح اطمینان  %91نتایج نشان می
دهد که درآمد مشتریان بر احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان تأثیر منفی و معناداري دارد .بهعبارتدیگر ،با افزایش درآمد
مشتریان حقیقی ،احتمال معوق شدن تسهیالت مشتریان کاهش می یابد .یافته هاي این فرضیه با نتایج پژوهش خلیلی عراقی و
همکاران ( )7396مطابقت دارد.
براساس فرضیه دوم پژوهش انتظار می رود که داشتن ملکیت مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت تأثیر
معناداري داشته باشد .به منظور آزمون این فرضیه ،از تکنیک رگرسیون لوجیت بهره گرفته شد که نتایج تخمین مدل ،در جدول
( )1-9ارائه گردیده است .با استفاده از آماره  zمعنی داري ضرایب برآوردي متغیر مالکیت مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از
معنی داري ضرایب برآوردي مالکیت میباشند .همچنین مقدار آماره نسبت راستنمایی (آماره  )LRنشان می دهد که کل مدل
برآوردي معتبر است .در حالت کلی در سطح اطمینان  %91نتایج نشان می دهد که مالکیت بر احتمال معوق شدن تسهیالت تأثیر
منفی و معناداري دارد .بهعبارتدیگر ،با مالکیت احتمال معوق شدن تسهیالت کاهش می یابد .یافته هاي این فرضیه با نتایج
پژوهش آکر و گورس ( )7919داین و همکاران ( )7992دیویوست ( )6111مطابقت دارد.
براساس فرضیه سوم پژوهش انتظار می رود که سپرده مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت تأثیر معناداري داشته
باشد .به منظور آزمون این فرضیه ،از تکنیک رگرسیون لوجیت بهره گرفته شد که نتایج تخمین مدل ،در جدول ( )1-9ارائه گردیده
است .با استفاده از آماره  zمعنی داري ضرایب برآوردي متغیر سپرده مشتریان حقیقیمورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از معنی
داري ضرایب برآوردي سپرده مشتریان حقیقیمی باشند .همچنین مقدار آماره نسبت راستنمایی (آماره  )LRنشان می دهد که کل
مدل برآوردي معتبر است .در حالت کلی در سطح اطمینان  %91نتایج نشان می دهد که سپرده مشتریان حقیقی بر احتمال معوق
شدن تسهیالت تأثیر منفی و معناداري دارد .بهعبارتدیگر ،با افزایش سپرده مشتریان حقیقیاحتمال معوق شدن تسهیالت کاهش
می یابد.
براساس فرضیه چهارم پژوهش انتظار می رود که داشتن حجم وثایق مشتریان حقیقی بر احتمال معوق شدن تسهیالت تأثیر
معناداري داشته باشد .به منظور آزمون این فرضیه ،از تکنیک رگرسیون لوجیت بهره گرفته شد که نتایج تخمین مدل ،در جدول
( )1-9ارائه گردیده است .با استفاده از آماره  zمعنی داري ضرایب برآوردي متغیر مالکیت مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از

معنی داري ضرایب برآوردي حجم وثایق مشتریان می باشند .همچنین مقدار آماره نسبت راستنمایی (آماره  )LRنشان می دهد که
کل مدل برآوردي معتبر است .در حالت کلی در سطح اطمینان  %91نتایج نشان می دهد که حجم وثایق مشتریان بر احتمال
معوق شدن تسهیالت تأثیر منفی و معناداري دارد .بهعبارتدیگر ،با حجم وثایق مشتریان احتمال معوق شدن تسهیالت کاهش می
یابد .یافته هاي این فرضیه با نتایج رودپشتی و لطیفی ( )7313تحقیق کارذبحی ( )7312جلیلی و همکاران ( )7319کریمی و
همکاران ( )7393جمشیدي و همکاران ( )7393مطابقت دارد.

 -11محدودیت های پژوهش

 -12پیشنهادهای پژوهش
در این بخش براساس نتایج و یافتههاي پژوهش ،دو دسته پیشنهاد مطرح می گردد .نخست ،پیشنهادهاي کاربردي که امید
میرود استفاده کنندگان و مدیران بانک را در امر تصمیم گیري در اعطاي تسهیالت یاري نماید و دوم ،پیشنهادهایی براي پژوهش
هاي آتی که میتواند راهنمایی براي پژوهشهاي بعدي درباره موضوع پژوهش باشد.

 -1-12پیشنهادهای کاربردی پژوهش
-

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی  ،)13زمستان  ،1411جلد یک

همواره گام نهادن در راه رسیدن به هدف ،با محدودیت¬هایی همراه است که باعث میشود رسیدن به هدف مورد نظر با
کندي همراه شود .پژوهش نیز به عنوان فرآیندي در جهت نیل به هدف حل مسئله پژوهش ،از این امر مستثنی نیست .لذا در این
قسمت با ارائه محدودیتهاي پژوهش ،سعی برآن است که به خواننده این پیام داده شود تا بتواند در تعمیم نتایج پژوهش با آگاهی
بیشتري عمل کند و در مورد فرآیند پژوهش قضاوت عادالنه¬اي داشته باشد .در این راستا محدودیت¬هاي پژوهش حاضر به
شرح زیر قابل ذکر است:
الف -پژوهش حاضر با استفاده از داده¬هاي بانک تجارت انجام شده است و سایر بانکها بدلیل محدودیت در جمع اوري
دادههاي آن ها آنها از جامعه آماري کنار گذاشته شده اند ،لذا نتایج به دست آمده قابلیت تعمیم به تمامی بانکها و موسسات مالی
را ندارد.
ب -عدم دسترسی به آمار برخی از متغیرها در دروه مورد بررسی مواجه بودیم ،بطور مثال تحصیالت تسهیالت گیرنده،
اطالعات در مورد اموال فعلی و داراییهاي تسهیالت گیرنده و نوع وثیقه ها در سامانه نرمافزاري بانک توسط بانکداران به طور
کامل وارد نشده و همچنین گزارش دریافتی از اعتبارات بانک نیز فاقد نوع وثیقه بوده است ،به همین دلیل از ارزش وثیقه که در
گزارش دادهها آورده شده استفاده شده است؛ بنابراین از محدودیت هاي تحقیق عدم دسترسی به برخی از آمار و اطالعات میباشد.

بانک تجارت جهت اعطاي تسهیالت و و کاهش ریسک اعتباري به مبلغ تسهیالت دریافتی ،متوسط درآمد ماهانه،
میزان سپرده ،میزان وثایق و وضعیت ملکیت تسهیالت گیرندگان توجه نماید.
شاخص هاي سن و میزان سابقه کار در اعطاي تسهیالت به جهت کاهش ریسک عدم باز پرداخت در نظر گرفته
نشوند چرا که با توجه به نتایج مدل الجیت تاثیر گذار تشخیص داده نشده اند.

 -2-12پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
به منظور انجام پژوهش هاي آتی در ارتباط با این پژوهش ،موضوعات زیر پیشنهاد میشود:
 این تحقیق در سایر بانکها و موسسات اعتباري انجام شود بررسی تأثیر متغیرهاي کالن اقتصادي(مانند تحریم هاي اقتصادي ،نرخ تورم ،نرخ بهره و  )...بر احتمال معوقشدن تسهیالت
 جهت شناسایی دقیق تر عوامل موثر بر عدم باز پرداخت تسهیالت تحقیقی در این زمینه با استفاده از روش AHPانجام شود.
 -جهت سنجش دقیق کارایی و بهره وري تسهیالت تحقیقی در این زمینه با استفاده از روش  DEAانجام شود.
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بررسی تأثیر امور مالی دیجیتال بر حسابداری سبز
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چکـیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر امور مالی دیجیتال بر حسابداری سبز صورت گرفته است .جامعه آماری این پژوهش
نامحدود میباشد .لذا حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با خطاء  0/06و در سطح اطمینان  %99عدد  162بدست
آمد .قلمرو زمانی از سال  2399-2394میباشد .پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی-
پیمایشی میباشد ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش پرسشنامه میباشد .تعداد  300عدد پرسشنامه بین حجم نمونه
انتخاب شده توزیع گردید که به منظور تجزیه و تحلیل دادهها و نتایج از نرم افزار  SPSSویراست  16استفاده شده است.
برای نرمال کردن دادههای پژوهش از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و جهت آزمون فرضیه پژوهش از ضریب همبستگی
پیرسون و برای سنجش تأثیر از آزمون تحلیل واریانس استفاده گردید .یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین امور مالی
دیجیتال و حسابداری سبز تأثیر معناداری وجود دارد .لذا فرضیه پژوهش اثبات و به سؤال پژوهش نیز پاسخ داده شد.

واژگـان کلـیدی :امور مالی دیجیتال ،کووید ،29-حسابداری سبز
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 -1مقدمه
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برای پایداری ،ضروری است که بشریت در ظرفیت حمل زمین زندگی کند .دانشمندان علوم طبیعی و اجتماعی و اقتصاددانان
زیست محیطی ذکر کردهاند که برای رسیدن به رشد سبز ،بشریت باید ذخایر طبیعی زمین را حفظ کند(دالی و همکاران2999 ،؛
پیرس2999 ،؛ واکرناگل و همکاران .)2999 ،توسعه پایدار باید هم نیازهای فعلی و هم خواستههای آینده را برآورده کند .اولگیاتی و
براون( )2999به طور علمی ارتباط بین پایداری و منابع را شناسایی کردند .نویسندگان متوجه شدهاند که رشد سبز با (الف) دسترسی
به داراییهای طبیعی و ظرفیت حمل آن (ب) تخصص در استفاده از منابع؛ ج) یکپارچگی در سهام منابع؛ د) عدالت بین نسلها ؛ و
(ه) اقدامات محیطی و اشتیاق ارتباط دارد .با افزایش جمعیت جهان ،نقش حفاظت از منابع طبیعی برای پایداری حیاتی میشود .در
حوزه مدیریت و حفاظت از داراییهای طبیعی ،چالش هدایت رفتار انسان و دستیابی به اهداف رشد سبز است(هانتلی و پترسن،
.)1009
بنابراین «حسابداری سبز» باید فوری معرفی شود ،همانطور که شاهزاده چارلز در سخنرانی خود در انستیتوی حسابداران رسمی
گفت« :حرفه شما یکی از ارکان اصلی ثبات اقتصادی و شکوفایی ما است ،اما برای اطمینان از اینکه فرزندان ما میتوانند
شکوفایی را تجربه کنند ،بسیار ضروری است که اقدامات حسابداری ما را با چالش اساسی به حداقل رساندن آسیب بیهوده به جهان
شکننده اطراف ما از طریق چشم انداز کوتاهمدت به طور فزاینده انسان تطبیق دهیم.
همانطور که شاهزاده چارلز گفته است ،سیستم استاندارد حسابداری از این دیدگاه کوتاه مدت برخوردار است .بنابراین ،مگر این
که عوامل محیطی و اجتماعی گستردهتر و طوالنیمدت در حسابداری مؤثرتر در نظر گرفته شوند ،آنچه امروز از آن لذت میبریم
به هزینه فرزندان و نوههای ما خواهد بود .جامعه باید بتواند نیروگاههای برق را به دلیل تأثیرات زیست محیطی خود پاسخگو بداند
و برای این امر ضروری است که جوامع بتوانند به اطالعات مربوط به تأثیرات زیست محیطی فعالیتهای خود دسترسی پیدا کنند.
بهترین راه برای انجام اینکار بیان این تأثیر از نظر پولی است به طوری که در ترازنامه ظاهر شود .وقتی قیمت را به نرخ آلودگی و
میزان مصرف سرمایه طبیعی غیر قابل تعویض(اعم از ذغال سنگ ،نفت یا گاز طبیعی) وصل کنیم ،آنگاه در رادار تجارت قابل
مشاهده خواهد بود و دیر یا زود برای عموم مردم افشا میشود .این تنها در صورتی امکان پذیر است که «حسابداری سبز» به طور
گسترده تصویب شود.
مفهوم اقتصاد سبز تنها سه دهه قدمت دارد .به نظر میرسد که دیوید پیرس ،آنیل مارکاندیا و اد باربیر اولین کسانی هستند که
در گزارشی به نام «طرح برای اقتصاد سبز» که توسط مرکز اقتصاد محیط زیست لندن در سال  2999منتشر شده است ،با صدای
بلند آن را هجی میکنند .محیط زیست سازمان ملل متحد اقتصاد سبز را به عنوان «اقتصادی که منجر به بهبود رفاه انسان و
برابری اجتماعی می شود» ،تعریف میکند .در حالی که خطرات زیست محیطی و کمبودهای زیست محیطی را به میزان قابل
توجهی کاهش می دهد (بخش اهداف توسعه پایدار در دپارتمان اقتصادی و امور اجتماعی سازمان ملل.)1029 ،
به دنبال تعریف فوق ،کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا به جنبههای مختلف اقتصاد سبز اشاره دارد ،از جمله
جنبههای زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی را شامل نمیشود .این ماهیت چند بعدی اقتصاد سبز نشان میدهد که گذار مربوط
به سبز کردن برخی مناطق انتخابی نیست ،بلکه هدف آن ایجاد «سیستم سبز» جدید با بازارهای سبز ،نهادهای سبز ،مقررات سبز
و رفتارهای سبز است(کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا.)1029 ،
به خوبی شناخته شده است که توسعه اقتصادی برای رشد اقتصادی مهم است(لوین ،)1009 ،کاهش نابرابری درآمد(لوین،
1002؛ موکرجی و کالیپیونی )1020 ،و فقرزدایی(بک و همکاران .)1002 ،با این حال ،بیشتر ادبیات تجربی در مورد تأثیر توسعه
مالی با استفاده از اقدامات چشم انداز کالن بر عمق مالی متمرکز است .اخیراً ،محققان توجه خود را به سؤاالت پیرامون تمرکز مالی
معطوف کردهاند :میزان دسترسی خانوارها به خدمات مالی رسمی ،با استفاده از تنظیمات تصادفی یا نیمه آزمایشی(کارالن و زینمن،
1020؛ روئیز1023 ،؛ برون و الو .)1024 ،با توجه به اینکه محدودیت مالی عامل مهمی در حسابداری سبز است ،اطالع رسانی
مالی همچنین میتواند بر تصمیمات مصرفی هر خانوار تأثیر بگذارد .حال با توجه به تأثیر شگرف فضای مجازی و خدمات مالی
دیجیتال ،سوال پژوهش اینگونه مطرح میگردد« :آیا امور مالی دیجیتال بر حسابداری سبز تأثیر معناداری دارد؟»

 –2ادبیات و پیشینه پژوهش
در تالش برای توضیح توزیع فضایی ورود و تأمین مالی سرمایه گذاری جدید ،توجه خود را به بینش ارائه شده توسط
دانشمندان کارآفرینی و نظریه پردازان دانش معطوف میکنیم ،که ایجاد شرکتهای جدید را به توانایی کارآفرین برای هماهنگی
طیف وسیعی از ورودیها ،از جمله دانش ناهمگن در مورد فنآوری ،افراد و فرایندها(آلوارز و بوزنیتس.)1002 ،1002 ،
فرصت کارآفرینی از یک تقارن ارزیابی مورد انتظار دانش غیرتجاری بین کسانیکه دانش ایجاد میکنند و کارآفرینان بالقوه
بوجود میآید(ایسز و همکاران1009 ،؛ آودرچ و کیلباخ .)1002 ،دانش خاص زیست محیطی ،ممکن است پیچیدهتر و پیچیدهتر از
دانش عمومی به کار رفته در زمینه بخشهای متداول باشد(کاینلی و همکاران1029 ،؛ هورباخ و همکاران .)1023 ،محققان
همچنین استدالل کردهاند که انگیزه تولید دانش سبز غیرمعمول است ،زیرا اغلب با مسئله «خارجی بودن مضاعف» مشخص
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میشود ،که مربوط به این واقعیت است که دانش سبز نه تنها در مرحله نوآوری بلکه در مرحله انتشار ،با کاهش آسیب زیست
محیطی در مقایسه با فنآوریهای معمولی(کاینلی و همکاران1029 ،؛ رنینگز .)1000 ،اما صرف نظر از انگیزهها برای تولید دانش
سبز در وهله اول ،کیاستیای 2ادعا میکند که هرچه مجموعه دانش جدید برای بخش سبز باالتر باشد ،تعداد فرصتهای
کارآفرینی سبز بیشتر میشود(کلمبلی و کواترا1022 ،؛ جیودیچی و همکاران1022 ،؛ سانی و شو 1022 ،؛ ودوال و دیگران.)1029 ،
تأمین سرمایه اولیه ،با عالمت گذاری برای رشد مقیاس بالقوه سرمایهگذاریهای جدید ،زمینه بیشتری برای اکوسیستم
کارآفرینی فراهم میکند .با توجه به نیازهای سرمایهگذاری بخش و ضرورت مقیاس به موقع راهحلهای سبز در جغرافیاها ،این
مهم در زمینه انتقال کربن کم اهمیت تر است(بینف1029 ،؛ گدی و همکاران1022 ،؛ نایت.)1021 ،
سبک ترین مدل درآمد دائمی فرض میکند که خانوارها میتوانند از ترکیبی از پسانداز و استقراض استفاده کنند تا میزان
مصرف خود را در هر دوره از چرخه زندگی برآورده سازند .با این حال ،برخی از خانوارها به دلیل اعتبارسنجی توسط مؤسسات مالی
یا استفاده کمتر از خدمات مالی توسط خانوارها ،ممکن است با شرایط نامساعدی برای دسترسی به منابع مالی خارجی روبرو شوند.
بنابراین دسترسی به خدمات مالی به لحاظ نظری نقش اساسی در مصرف دارد .بازارها و مؤسسات مالی برای غلبه بر اثرات عدم
تقارن اطالعات و هزینههای معامله وجود دارند(کوآن یانگ ،لی ،یو ،جی چائو ،)1010 ،که میتواند با کاهش محدودیت اعتبار و
تسهیل در مصرف ،باعث افزایش حسابداری سبز شود.
افراد ساکن در مکانهایی که دسترسی به خدمات مالی بهتری دارند با توجه به شبکههای متراکم شعبه ،قادر به جلب رضایت
تقاضای اعتبار خود هستند .در نتیجه ،مردم در مکانهایی که دسترسی به خدمات مالی بهتری دارند ،از محدودیت مالی رنج میبرند
و احتمال بیشتری برای مصرف بیشتر دارند .دسترسی به امور مالی همچنین با بسیج پسانداز و ارائه خدمات پرداخت ،مبادله کاال و
خدمات را تسهیل میکند.
با توجه به توسعه سنتی مالی ،مالی دیجیتال دسترسی مصرفکنندگان به امور مالی و دستیابی به ارائهدهندگان خدمات مالی
را گسترش میدهد .مردم با هزینه کمتری میتوانند از طریق تلفن همراه با هزینه کمتری به خدمات مالی دسترسی پیدا کنند ،زیرا
فنآوریهای دیجیتال هزینه ارائه خدمات مالی را کاهش داده و خدمات دهی به مشتریان فقیر و از راه دور را برای ارائهدهنده
سودآوری میکند .چنین الگوی مالی دیجیتال ممکن است نشاندهنده تأثیر فراگیر آن بر خانوار باشد.
امور مالی دیجیتالی ،وامهای آنالین ،پرداخت موبایل ،تأمین مالی اینترنت هوشمند ،بیمه اینترنت و انواع دیگر محصوالت
نوآورانه ،که ممکن است بر حسابداری سبز تأثیر بگذارد .در مرحله اول ،وامهای آنالین مانند وام دهی به همساالن این امکان را
فراهم می کند که طرف تقاضا با طرف وجوهی که ممکن است از لحاظ جغرافیایی بسیار دور از یکدیگر باشد ،هماهنگ باشد.
آتاناسیو و وبر( )1020نشان میدهند که محدودیت نقدینگی یکی از اصلیترین عوامل در توضیح عدم موفقیت مدلهای چرخه
زندگی برای پیشبینی مصرف خانواده است .و وابستگی زیاد مصرف به درآمد ممکن است نواقص موجود در بازار اعتبار را تا حدی
نشان دهد ،که این ممکن است به عدم دسترسی به خدمات مالی مربوط باشد.
جاپلی و پاگانو( )2999نشان میدهند که خانوارهای مناطقی که دارای توسعه اقتصادی بدتری هستند بیشتر از محدودیت
نقدینگی رنج میبرند .و توسعه مالی با آسانتر کردن اعتبار مصرف ،تقاضای مصرف آنها را افزایش میدهد.
هو و همکاران( )1021از دادههای  2999تا  1009برای ارزیابی محرومیت مالی در مناطق روستایی برای  19استان چین
استفاده کرد و دریافت که جمعیت و سطح تحصیالت در مناطق روستایی و همچنین خصوصیات جغرافیایی میتوانند به طرز
چشمگیری بر محرومیت مالی مناطق روستایی تأثیر بگذارند.
دونگ و خو( )1021از شبکه مؤسسات مالی در شهرستانها به عنوان متغیر ابزاری برای مطالعه محرومیت مالی در مناطق
روستایی استفاده کردند .این تحلیل محرومیت مالی را از نقطه تأمین مالی پوشش میداد .نتایج تحقیق نشان میدهد که کشورهایی
که جمعیت کمتری دارند ،خرده فروشی کمتری از کاالهای مصرفی و زیرساختهای مالی بدتر دارند به احتمال زیاد از خدمات مالی
محروم می شوند.
از دیدگاه یک پزشک ،امور مالی دیجیتال ،خدمات مالی است که از طریق تلفنهای همراه ،کامپیوترهای شخصی ،اینترنت یا
کارتهای مرتبط با یک سیستم پرداخت دیجیتال قابلاعتماد ،تحویل داده میشود .بهطور مشابه ،یک گزارش مککین سی دارایی
دیجیتال را بهعنوان «خدمات مالی ارائهشده از طریق تلفنهای همراه ،اینترنت یا کارت شناسایی میکند»(مونیکا و همکاران،
.)1026
با توجه به گامبر و همکاران ( ،)1022منابع مالی دیجیتال ،بزرگی از محصوالت مالی جدید ،کسب و کارهای مالی ،نرمافزارهای
مرتبط با سرمایه ،و فرم های جدید ارتباطات و تعامل مشتری  -ارائهشده توسط شرکتهای فینتک و ارائهدهندگان خدمات مالی
نوآورانه را در برمیگیرد .درحالیکه تعریف استانداردی از امور مالی دیجیتال وجود ندارد ،اتفاقنظر وجود دارد که امور مالی دیجیتال
شامل تمام محصوالت ،خدمات ،فنآوری و یا زیرساخت است که افراد و شرکتها را قادر میسازد تا به پرداخت ،پسانداز و
تسهیالت اعتباری از طریق اینترنت دسترسی داشته باشند .در اروپا ،اینترنت بهعنوان یک کانال توزیع گسترده برای صنعت
1. KSTE
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بانکداری ،و همه بانکهای سنتی و همچنین بازیگران جدید ،در حال کشف اثربخشی آن در مقایسه با سایر کانالها هستند(دکتر
پترسون ،کی اوزیلی.)1022 ،
گنجاندن مالی مزایای متعددی برای خانوادههای فقیر دارد .این سازمان افرادی با درآمد پایین را با امکان ذخیره برای آینده
فراهم میکند که ثبات را در امور مالی شخصی ،و سطح باالیی از استفاده از ذخایر بانکی که به تأمین یک پایگاه ذخیره پایدار برای
زمان مشکلدار بانکها کمک میکند ،فراهم میکند(هان و ملکی .)1023 ،گنجاندن مالی بیشتر همچنین میتواند خانوادههای
فقیری را با فرصتهایی برای ایجاد پسانداز ،ایجاد سرمایهگذاری و اعتبار دسترسی فراهم کند(آلیس ،قیاس ،و راد.)1020 ،
گنجاندن مالی نیز آنها را قادر میسازد که شوکهای درآمد را در شرایط اضطراری پیشبینینشده مانند بیماری یا از دست دادن
شغل کنترل کنند(کالینز و همکاران .)1009 ،همچنین ،گنجاندن مالی اثرات مثبتی برای ثبات مالی با کاهش ریسک قانونمند بودن
دارد؛ افزایش قابلتوجهی در تعداد آفهای کوچک از طریق گنجاندن مالی بیشتر باعث افزایش اندازه و ثبات پایگاه سپردهشده
بانکها خواهد شد که تمایل بانکها را در طول بحران کاهش میدهد(خان ،)1022 ،و درنتیجه ثبات سیستم بانکی را بهبود
میبخشد .همچنین ،گروههای کمدرآمد نسبت به نوسان در چرخههای اقتصادی نسبتاً مصون هستند ،و از جمله آنها در بخش
مالی ثبات ذخایر سپرده و وام را در سیستم مالی بهبود خواهد بخشید.
آرستوف و ونت ( )1023دریافتند که فقط فرکانس حواله های ارسال شده و دریافت شده در استفاده از پول موبایل تأثیر مثبت
دارد :نه مبلغ نقل و انتقاالت پول و نه مبالغ پس انداز شده تأثیر نمیگذارد .آنها این نتایج را با بیان اینکه افراد روش انتقال پول
خود را تغییر میدهند توضیح میدهند زیرا خدمات بانکی  mارزانتر و مطمئنتر است.

 -3روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،از نوع پژوهشهای کاربردی محسوب میشود زیرا به قصد کاربرد یافتههای پژوهش در محدوده
جغرافیایی انتخاب شده انجام میگیرد .از نظر روش توصیفی پیمایشی است .این پژوهش از نظر بعد زمانی در مدت زمان پنج سال
مطالعه بر تأثیر امور مالی دیجیتال بر حسابداری سبز صورت پذیرفته است .از نظر طرح پژوهش با توچه به اینکه این طرح یکی از
امور مهم محدودهی جغرافیایی انتخاب شده میباشد لذا دارای اعتبار درونی است و با توجه به موضوع پژوهش این طرح میتواند
اعتبار بیرونی هم داشته باشد و آن را تعمیم داد.
جامعه آماری استفاده شده در این پژوهش نامحدود میباشند که حجم نمونه آماری با توجه به فرمول کوکران با در نظر گرفتن
سطح اطمینان  %99و حداکثر خطاء  0/06میزان حجم نمونه به  162نفر میرسد لذا تعداد  300پرسشنامه آنالین بین حجم نمونه
انتخاب شده توزیع گردید .به منظور گردآوری دادهها در پژوهش حاضر از دو روش زیر استفاده شده است)2 :روش کتابخانهای :در
این روش برای جمع آوری دادهها مربوط به بخش نظری ،از کتابها ،مقاالت ،پایان نامهها و منابع علمی و جستجوی رایانهای در
سایتها و پایگاههای اطالعاتی مختلفی چون ساینسدایرکت ،ال زیور ،پرتابل جامع علوم انسانی و  ...استفاده شده است)1 .روش
میدانی :در این روش از طریق طراحی پرسشنامه و توزیع آن بین نمونه آماری ،دادههای مورد نیاز در خصوص موضوع مورد بررسی
جمع آوری میشود.

 –4یافتههای پژوهش
هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر امور مالی دیجیتال بر حسابداری سبز میباشد .در قسمت توصیف دادهها به توصیف
متغیرهای پژوهش توسط توزیع فراوانی و آمارههای توصیفی پرداخته شد .در قسمت تحلیل دادهها به بررسی فرضیههای تحقیق
پرداخته شد .قبل از آزمون فرضیهها ،نرمال بودن(توزیع طبیعی داشتن) متغیرهای مورد مطالعه توسط آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف یک نمونهای بررسی شد و سپس از آزمونهای آماری مناسب استفاده به عمل آمد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم
افزار  Spssویراست  16استفاده شد و سطح معنیداری  0/09در نظر گرفته شد.

 -1-4آمار کمی و کیفی توصیفی
در این قسمت بر اساس اطالعات جمع آوری شده از پرسشنامه شاخصهای توصیفی متغیر امور مالی دیجیتال و متغیر
حسابداری سبز ارائه شده است .برای این منظور اعداد  2تا  9را به ترتیب برای کامالً مخالفم تا کامالً موافقم در نظر گرفته ،سپس
از اعداد مربوط به پرسشهای هر بعد میانگین گرفته شده است .شاخصهای رایج مرکزی و پراکندگی از قبیل میانگین ،میانه ،مد،
انحراف معیار ،مینیمم و ماکزیمم برای تمامی مولفههای دو متغیر امور مالی دیجیتال در جدول  2-4و حسابداری سبز در جدول -4
 1محاسبه شده است.
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جدول  :1-4شاخصهای مرکزی و پراکندگی برای امور مالی دیجیتال
میانگین میانه مد انحراف معیار کمینه
ابعاد
متغیر
2/00
0/93
9
4/40
4/11
امور مالی دیجیتال

بیشینه
9/00

جدول  :2-4شاخصهای مرکزی و پراکندگی برای حسابداری سبز
ابعاد

متغیر
حسابداری سبز

میانگین
3/62

میانه
3/94

مد
4/00

انحراف معیار کمینه
2/00
0/99

بیشینه
9/00

 -2-4توصیف کیفی امور مالی دیجیتال
از  162فرد مورد بررسی  9نفر ( 2/9درصد) امور مالی دیجیتال را کامالً مخالفم 20 ،نفر (3/9درصد) مخالفم 29 ،نفر (6/2
درصد) نظری ندارم 92 ،نفر ( 36/3درصد) موافقم و  232نفر ( 92/3درصد) کامالً موافقم ارزیابی کردند .نتایج فراوانی در جدول -4
 3آورده شده است.

امور مالی دیجیتال

درصد
2/9
3/9

نظری ندارم

29

6/2

موافقم
کامالً موافقم
کل

92
232
162

36/3
92/3
200

 -3-4توصیف کیفی حسابداری سبز
از  162فرد مورد بررسی  9نفر ( 3/4درصد) حسابداری سبز را کامالً مخالفم 39 ،نفر ( 21/9درصد) مخالفم 60 ،نفر (11/3
درصد) نظری ندارم 99 ،نفر ( 33/1درصد) موافقم و  24نفر ( 12/9درصد) کامالً موافقم ارزیابی کردند .نتایج فراوانی در جدول 4-4
آورده شده است.
جدول  :4-4توزیع فراوانی حسابداری سبز
متغیر

حسابداری سبز

گویهها
کامالً مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کامالً موافقم
کل

فراوانی
9
39
60
99
24
162

درصد
3/4
21/9
11/3
33/1
12/9
200
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متغیر

جدول  :3-4توزیع فراوانی امور مالی دیجیتال
فراوانی
گویهها
9
کامالً مخالفم
20
مخالفم

 -4-4آمار استنباطی
در پژوهش حاضر جهت انجام آزمون فرضیه از ضرییب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
فرض  :H0بین امور مالی دیجیتال و حسابداری سبز رابطه معناداری وجود ندارد.
فرض  :H1بین امور مالی دیجیتال و حسابداری سبز رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  :5-4نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی پیرسون وجود رابطه
عنوان فرضیه
بین امور مالی دیجیتال و حسابداری سبز رابطه
دارد
0/619
معناداری وجود دارد

نتیجه
تأیید

همانطور که در جدول  9-4مشاهده میشود میزان ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری  0/000عدد  0/619بدست
آمده است و چون سطح معناداری  0/000کمتر از  0/09میباشد لذا رابطه بین دو متغیر معنادار بوده در نتیجه فرض  H0رد و فرض
 H1مبنی بر وجود رابطه معنادار بین امور مالی دیجیتال و حسابداری سبز تأیید میگردد.
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حال به منظور بررسی میزان اثر امور مالی دیجیتال بر متغیر حسابداری سبز و همچنین یافتن معادله (رابطه) خطی بین این دو
متغیر از رگرسیون خطی استفاده میکنیم.
نتایج به دست آمده از جدول تحلیل واریانس مطابق جدول  6-4میباشد .تحلیل واریانس نشاندهنده این است که مدل
رگرسیونی معنیدار است (سطح معنیداری کوچکتر از .)0/09

مجموع مربعات
202/326
294/649
196/019

مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل

جدول  : 6-4تحلیل واریانس
میانگین مربعات
درجه آزادی
202/326
2
0/994
169
166

آماره F

معنی داری

223/224

*>0/000

*در سطح  0/09معنیدار

متغیر وابسته :حسابداری سبز

حسابداری سبز را به عنوان متغیر وابسته و امور مالی دیجیتال را به عنوان متغیر مستقل در مدل وارد کردیم .میزان ضرایب
رگرسیون و دیگر اطالعات را در جدول  2-4مشاهده میکنیم.
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جدول  : 7-4ضرایب رگرسیون بین امور مالی دیجیتال و حسابداری سبز
ضریب استاندارد نشده
ضریب B
مقدار ثابت

0/906

امور مالی دیجیتال

*0/239

متغیر وابسته :حسابداری سبز

خطای معیار

ضریب
استاندارد شده
Beta

0/14
0/619
0/096
*در سطح  0/09معنیدار

t

 Pمقدار

R

1/202
23/290

0/036
0/000

0/619

از آنجا که برای مقدار ثابت  Pمقدار(سطح معنیداری) بیشتر از  0/09میباشد ،وجود مقدار ثابت در معادله رگرسیون معنیدار
نمیباشد .امور مالی دیجیتال دارای ضریب  0/239میباشد .با توجه به  Pمقدار بدست آمده برای این متغیر( Pمقدارکوچکتر از
 )0/09وجود امور مالی دیجیتال در معادله رگرسیون معنیدار است .بنابراین معادله رگرسیون خطی را میتوان بهصورت زیر بیان
کرد:

معادله:

امور مالی دیجیتال ×  = 0/239حسابداری سبز

 -8نتیجهگیری
در تبیین فرضیه اصلی میتوان گفت که امور مالی دیجیتال بر حسابداری سبز رابطه و تأثیر معناداری دارد .با توجه به شیوع
بیماری کووید 29-و با توجه به رعایت پروتکلهای بهداشتی در جامعه ،خانوارها انجام امورات روزمره خود را مانند پرداخت قبوض،
هزینههای تلفن همراه ،شارژ اعتباری ،خرید بستههای اینترنتی ،پرداخت اقساط و  ...سعی میکنند که با تکیه بر امور مالی دیجیتال
از بیرون آمدن غیرضرور صرفنظر کنند .از طرفی امور مالی دیجیتال سبب حذف فیزیکی کاغذ در سازمانها و ادارات میشود و
باعث جلوگیری از قطع درختان و حفظ محیط زیست میشود .بنابراین شناخت رابطه بین این دو متغیر میتواند نتایج شگرفی بر
حسابداری داشته باشد .نتایج این پژوهش مطابق با پژوهشهای (بینف1029 ،؛ گدی و همکاران1022 ،؛ نایت )1021 ،که دریافتند
تأمین سرمایه اولیه ،با عالمت گذاری برای رشد مقیاس بالقوه سرمایهگذاریهای جدید ،زمینه بیشتری برای اکوسیستم کارآفرینی
فراهم میکند .با توجه به نیازهای سرمایهگذاری بخش و ضرورت مقیاس به موقع راهحلهای سبز در جغرافیاها ،این مهم در زمینه
انتقال کربن کم اهمیت تر است و پژوهش گامبر و همکاران ( ،)1022که دریافتند منابع مالی دیجیتال ،بزرگی از محصوالت مالی
جدید ،کسب و کارهای مالی ،نرمافزارهای مرتبط با سرمایه ،و فرم های جدید ارتباطات و تعامل مشتری  -ارائهشده توسط
شرکتهای فینتک و ارائهدهندگان خدمات مالی نوآورانه را در برمیگیرد .درحالیکه تعریف استانداردی از امور مالی دیجیتال وجود
ندارد ،اتفاقنظر وجود دارد که امور مالی دیجیتال شامل تمام محصوالت ،خدمات ،فنآوری و یا زیرساخت است که افراد و شرکتها
را قادر میسازد تا به پرداخت ،پسانداز و تسهیالت اعتباری از طریق اینترنت دسترسی داشته باشند .پیشنهاد میگردد در
پژوهشهای بعدی ابعاد امور مالی دیجیتال را با حسابداری سبز سنجیده شود و از متغیرهای جمعیت شناختی استفاده شود.
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فرشته

نظری4

چکـیده
از جمله گزارش هایی که در مرتبط با شفافیت اطالعات براساس الزامات قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه می
شود ،گزارش کنترلهای داخلی است .ساختار کنترلهای داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای
تأمین اطمینان معقول از دستیابی به اهداف سازمانی و حفظ منافع سزمایه گزاران به وجود میآید .هدف این پژوهش
بررسی نقش تأثیر کیفیت کنترل داخلی بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق تهران میباشد.
پژوهش انجامشده ازنظر نوع هدف ،جزء پژوهشهای کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی علت و
معلولی میباشد .انجام پژوهش در چارچوب استدالالت قیاسی -استقرایی صورت گرفته و برای تجزیهوتحلیل فرضیهها از
تحلیل پانلی کمک گرفته شده است .برای جمعآوری اطالعات ،از دادههای  291شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق
بهادار تهران در بازه زمانی سالهای  2981-2982استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد کاهش نقاط ضعف
(افزایش کیفیت کنترل داخلی) تأثیر مثبت و معناداری بر نقدشوندگی سهام دارد.

واژگـان کلـیدی :کیفیت کنترل داخلی ،نقدشوندگی سهام ،شفافیت اطالعات

 -2مدرس گروه حسابداری و مدیریت ،موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ،ساوه ،ایران
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ،ساوه ،ایران (نویسنده مسئول)
A.MAMNOON68@GMAIL.COM

 -9دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ،ساوه ،ایران
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ،ساوه ،ایران
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 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)14زمستان  ،1611جلد یک

بیشتر سرمایهگذاران (با افق سرمایهگذاری کوتاهمدت) سهام بسیار نقدشونده را بر سهام کم نقد شونده ترجیح میدهند
(احمدپور و باغبان .)2989 ،اهمیت نقدشوندگی 2سهام به این دلیل مورد توجه است که یکی از ویژگیهای بازارهای کارا ،نبود
هزینههای معامالتی و بهتبع آن قابلیت نقدشــوندگی باالست هزینههای معامالتی طیف وسیعی از هزینههای آشکار شامل هزینه
مالیات و کارگزاری و هزینههای غیرآشکار ناشی از ناکارایی اطالعاتی را در بر میگیرد بنابراین نقدشوندگی سهام میتواند بهعنوان
معیاری برای کارایی بازار مطرح شود (چناری و حاجیها؛ .)2989
تاکنون تحقیقی در مورد تأثیر کیفیت کنترل داخلی 1بر نقدشوندگی سهام صورت نگرفته است؛ اما رابطه آن با نقدشوندگی به
دلیل نقش آن در کاهش عدم تقارن اطالعات و همچنین کارایی سرمایهگذاری است .تحقیقات نشان داده است که عدم تقارن
اطالعات یکی از اصلیترین دالیل شکاف قیمتی و نیز کاهش نقدشوندگی سهام است( .بادآور نهندی و ملکی نژاد .)2998 ،درواقع
نقدشوندگی ،با سطح انتخاب نامساعد در بازار که از مزیت اطالعاتی برخی از سرمایهگذاران نسبت به سرمایهگذاران دیگر به وجود
میآید ارتباط منفی دارد (لوو .)1111 ،9به لحاظ تئوریکی ،افشای با کیفیت با کاهش عدم تقارن اطالعاتی و هزینه سرمایه و
درنتیجه افزایش حجم معامالت و ارزش بازار سهام همراه است که این امر به نوبه خود منجر به افزایش نقد شوندگی سهام
میگردد (علوی طبری و مرادخانی .)2981 ،پژوهشهای (آشبوق1118 ،1؛ کلینچ 1129 ،و یاسمن و همکاران )51129 ،نشان
میدهد که گزارش حسابرسی و کیفیت کنترلهای داخلی نقش مثبتی را در ارتقای افشای اطالعات داوطلبان و عدم تقارن ایفا
میکند.
6
شرکتهایی که دارای مشکالت ضعف کنترل داخلی هستند ،احتماالً اطالعات بهموقع و دقیق مفید برای مدیریت منابع
داخلی را در اختیار مدیران قرار نمیدهند .تئوری انتخاب واقعی 1حاکی از آن است که مدیران شرکتهای با ضعف کنترل داخلی و
با عدم اطمینان اطالعاتی ،بهاحتمالزیاد مسائل مربوط به سرمایهگذاری در منابع ناکارآمد را با استفاده از گزینهی اختیار به تعویق
انداخته و منتظر میمانند تا اطالعات بیشتری در مورد چشماندازهای تجاری آینده در دسترس قرار گیرد (کیم و همکاران.)1128 ،9
در تحقیقی مشخص در این زمینه گونتارا )1129( 8نشان داد که نقدشوندگی کمتر در بازار نشاندهنده سطوح باالتر عدم تقارن
اطالعاتی است که حاکی از آن است که شرکتکنندگان در بازار ریسک تحریف صورت مالی را بیشتر میدانند .اگر افشا حاوی
اطالعات مربوط باشد ،انتظار میرود شرکتهایی که نقاط ضعف کنترل داخلی نظارت دارند نقدشوندگی کمتری در بازار داشته
باشند.
از طرفی استقرار سامانه کنترل داخلی ،یکی از مهمترین عوامل تحقق اثربخشی و کارایی عملیات و شفافیت مالی و کمک به
پیشگیری از تقلب است( .حاجیها و همکاران .)2986 ،با توجه رابطه نقد شوندگی با کارایی سرمایهگذاری ،تأثیر کیفیت کنترل
داخلی بر نقد شوندگی نیز حائز اهمیت است .در این زمینه نتیجه تحقیق الی و همکاران )1111( 21نشان داد که مدیران
شرکتهای دارای با کنترل داخلی ضعیف احتماالً سرمایهگذاری ناکارآمد دارند .دراینباره استقرار کنترلهای داخلی مؤثر نوعی ابزار
نظارتی است که موجب ایجاد اطمینان سرمایهگذاران میشود ،همچنین از آن بهعنوان یک ابزار مدیریتی برای راهبری شرکتها
بهمنظور افزایش کارایی و اثربخشی عملیاتی یاد میشود (قادری و همکاران.)2989 ،
در بازار سرمایه ایران مباحث مربوط به کیفیت کنترل داخلی و یا ضعف آن نسبتاً نوپاست و ازآنجاییکه تهیه این گزارشها
برای شرکتها هزینه بر بوده و گزارشگری آنها میتواند موجب مسئولیت پاسخگویی بیشتر در زمان گزارش دهی برای مدیران
شرکتها شود از اهمیت بررسی برخوردار است .به همین جهت بررسی تأثیر آن بر نقدشوندگی سهام با توجه به نقش آن بر
تصمیمات سرمایهگذاران در انتخاب سهام با اختالف قیمت پیشنهادی خریدوفروش پایین میتواند دارای اهمیت باشد .به این جهت
در این تحقیق به بررسی تأثیر کیفیت کنترل داخلی بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار خواهیم
پرداخت .این نتایج میتواند مورد توجه عوامل مؤثر بر تهیه گزارشهای مالی در شرکتها و تشخیص ضعفهای آن و همچنین
مورد توجه تدوینکنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی و در نهایت سهامداران و فعاالن بازار سرمایه قرار گیرد.

1 Liquidity
2 Internal Control Quality
3 Luo
4 Ashbaugh
5 Jasman
6 internal control weakness
7 real options theory
8 Kim
9 Gontara
10 Lai
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 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2کنترل داخلی

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)14زمستان  ،1611جلد یک

کنترل داخلی ،بعد حیاتی سیستم راهبری یک سازمان و توانایی مدیریت مخاطرات بوده و وجود آن برای دستیابی به
هدفهای سازمان و خلق ،بهبود و حمایت از ارزش ذینفعیان بسیار ضروری است .سیستم کنترل داخلی اثربخش باعث ایجاد یک
مزیت رقابتی نیز میشود ؛ زیرا سازمانی که دارای کنترل داخلی اثربخش است ،قادر به مقابله با مخاطرات بیشتری است (فدراسیون
بینالمللی حسابداران .)1121 ،2طبق تعریف کمیته سازمانهای حامی مالی کمیسیون تردوی ( 1)1122مفهوم کنترل داخلی ،آن
فرایندی است که بوسیله هیئتمدیره ،مدیران و سایر کارکنان برای کسب اطمینان قابلقبول برای دستیابی به اهداف سازمانی
مرتبط به عملیات ،گزارشگری و رعایت (تطبیق) ،طراحی شده است (رضوی عراقی و همکاران .)2981 ،شرکتها برای تحقق
اهداف کوتاهمدت و بلندمدت و نیل به چشماندازها ،حفظ توان مالی و سودآوری ،مقابله با رویدادهای غیرمنتظره و پاسخگویی در
برابر ذینفعان ملزم به برقراری سیستم کنترل داخلی مؤثر هستند (حساس یگانه و تقی نتاج ملکشاه  .)2995بهبیاندیگر یکی از
ابزارهای مهم ایجاد اطمینان از حفظ منافع نزد سرمایهگذاران و نیز هدایت اثربخش و کارای واحدهای اقتصادی ،استقرار سیستم
کنترل داخلی اثربخش در شرکتها است (قادری و همکاران.)2989 ،
در سال  2819کمیسیون کوهن (کمیسون مسئولیت حسابرسان) مدیریت را ملزم به ارزیابی سیستم کنترل داخلی کرد .کنترل
داخلی اثربخش میتواند به سازمان جهت دستیابی به اهداف کمک کند و از به هدر رفتن منابع جلوگیری نماید (کوامه و همکاران،9
 .)1126هدف اصلی گزارشات مالی ،ارائه اطالعاتی است که برای استفادهکنندگان در تصمیمگیریهای اقتصادی مفید باشد.
سهامداران فعلی و بالقوه از گزارشات ساالنه شرکتها جهت ارزیابی توان سرمایهگذاری سهام شرکت ،اعتباردهندگان جهت ارزیابی
اعتبار و نقدینگی شرکت و دولت جهت مدیریت قوانینِ شرکت استفاده میکنند .یکی از جنبههای مهم در ارائه اطالعات کامل و
قابلاتکا ،این است که ایجاد مجموعهای از کنترلهای داخلی بهطورجدی توسط جامعه حرفهای مورد توجه قرار گیرد (ابراهیمی
کردلر و آخوندی)2989 ،
هدف سیستم کنترل داخلی سازمان ،ارائه اطمینان معقول به مدیریت اجرایی است که هدفهای مشخصشده برای عملیات و
برنامهها دستیافتنیاند( .حاجیها و همکاران .)2986 ،کنترل داخلی ،یک رویداد یا وضعیت خاص نیست ،بلکه مجموعهای از
اقدامات متوالی و فراگیر است که به همه فعالیتهای سازمان نفوذ و تسری پیدا میکند .این اقدامات در گستره عملیات یک
سازمان و به شکلی مستمر روی میدهد .آنها در مسیری که سازمان را اداره میکند و پیش میبرد ،به صورتی فراگیر و جداییناپذیر
از آن وجود دارند .واحدهای اقتصادی برای دستیابی به اهداف کوتاهمدت و بلندمدت و تحقق مأموریتها و چشماندازها ،حفظ توان
مالی و سودآوری ،انعطافپذیری در برابر رویدادهای غیرمنتظره و  ...باید از یک سیستم کنترل داخلی اثربخش برخوردار باشند
(قائمی و همکاران.)2988 ،
ساختار کنترلهای داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینان معقول از دستیابی به
هدفهای سازمانی به وجود میآید .اطمینان معقول بدان معنی است که هیچ ساختار کنترل داخلی ایدئال نیست و مخارج
کنترلهای داخلی نباید بیش از منافع مورد انتظار آن باشد .طراحی و استقرار مناسب سامانههای کنترل داخلی در واحدهای
اقتصادی یکی از مهمترین عوامل تحقق بخشی و کارایی عملیات ،ارتقای پاسخگویی و شفافیت مالی ،رعایت قوانین و مقررات و
کمک به پیشگیری از تقلب و سوءاستفادههای مالی به شمار میرود( .قنبریان)2981 ،
در ایران نیز طبق رهنمود اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به سیستم کنترلهای داخلی واحدهای تجاری و درراستای
تالشهای انجام شده در حمایت از حقوق سرمایهگذاران جهت پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار جهت
شفافسازی قیمت و ارزشگذاری منصفانه اوراق بهادار طبق بندهای  29 ،22 ،9و ماده  1قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی
ایران ،دستورالعمل کنترلهای داخلی ناشران پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به تصویب هیئتمدیره
سازمان بورس و اوراق بهادار رسید .مطابق ماده  21دستورالعمل فوق هیئتمدیره شرکت باید سیستم کنترلهای داخلی را با توجه
به چارچوب کنترلهای داخلی ذکر شده در فصل دوم دستورالعمل ،حداقل بهطور ساالنه بررسی و نتایج آن را در گزارشی تحت
عنوان گزارش کنترلهای داخلی درج و افشا نماید .همچنین بر اساس ماده  21دستورالعمل کنترلهای داخلی حسابرس مستقل
شرکت موظف است در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص استقرار و بهکارگیری سیستم کنترلهای داخلی
مناسب و اثربخش توسط شرکت ،با توجه به چارچوب کنترلهای داخلی اظهارنظر کنند .همچنین حسابرسان موظفاند نسبت به
چکلیست بورس اوراق بهادار در مورد ضعف کنترلهای داخلی که شامل ابعاد  21گانه میباشد پس از اظهارنظر در بخش گزارش
مربوط به رعایت سایر الزامات قانونی و مقرراتی ،اظهارنظر کنند (فخاری و کبیری.)2981 ،
1 IFAC
)2 Committee on Sponsoring Organization of the Tread way Commission (COSO
3 Kwame
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 -2-2نقدشوندگی

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)14زمستان  ،1611جلد یک

تسهیل ،تسریع و کاهش هزینه در فرایند تبدیل دارایی مالی به وجه نقد و بالعکس ،یکی از کارکردهای مهم بازارهای مالی و
بهویژه بورس اوراق بهادار است که از این ویژگی به نقدشوندگی یاد میشود .نقدشوندگی ،قابلیت خریدوفروش مقادیر قابلتوجهی
از اوراق بهادار بهسرعت و با تأثیر بسیار اندک در قیمت است (کاردان و همکاران .)2988 ،درواقع نقدشوندگی تابعی از توانایی انجام
معامله سریع با حجم باالیی از اوراق بهادار و هزینه پایین است (آمیهود .)2896 ،2به این معنی کـه قیمـت دارایـی در فاصـله
زمانی میان سفارش تا خرید ،تغییر چندانی نداشته باشـد( .یحیی زاده فر و همکاران .)2998 ،این ویژگی دارای ارزش است
بهطوریکه در شرایط مساوی ،اوراق بهادار با نقدشوندگی باالتر در مقایسه با اوراق بهادار با نقدشوندگی پایینتر قیمت بیشتری
خواهند داشت( .جانسون .)1119 ،1با این تعریف نقدشوندگی در کنار بازدهی و ریسک از مهمترین عوامل تعیینکننده قیمت سهام
یک شرکت یا هر ابزار مالی دیگر میباشد (گوپلن و همکاران)1118 ،9
نقدشوندگی سهام هر یک از شرکتها و مجموعه بازار سرمایه از ابعاد مختلف اهمیت دارد که ازجمله آنها میتوان به اهمیت
نقدشوندگی در رشد و توسعه بازار و بهعنوان شاخص اصلی توسعهیافتگی بازار ،تأثیر بر هزینه سرمایه ،عامل بهبود عملکرد
شرکتها و کل اقتصاد ،ضامن موفقیت عرضههای عمومی سهام جدید ،عامل مورد توجه در مدیریت سبد به همراه ریسک و بازده،
تأثیر بر کارآمدی ابزارهای پوشش ریسک ،نقش محوری نقدشوندگی بازار در شکلگیری قیمتها و کاهش هزینه و ریسک
پذیرهنویسها و بازار سازها و ثبات دستگاههای مالی اشاره کرد (احمدپور و باغبان .)2989 ،یکی از مزیتهای عمده سرمایهگذاری
در اوراق بهادار در مقایسه با سایر فرصتهای سرمایهگذاری ،قابلیت نقدشوندگی باال در این نوع سرمایهگذاری است که به عواملی
همچون عدم توقفهای طوالنیمدت نماد معامالتی ،میزان سهام شناور آزاد و بازدهی سهام هر شرکت بستگی دارد .نقدشوندگی
موضوعی کامالً پیچیدهای میباشد .در بهترین تعریفی که از آن میشود عبارت است از قابلیت خریدوفروش مقادیر قابلتوجه ای از
اوراق بهادار با سرعت زیاد و تأثیر اندک در قیمت (نوروزی نصر و همکاران .)2989 ،دلیل مطالعه نقد شوندگی بازار سهام این است
که نقد شوندگی بازار سهام بر کارایی بازار ،هزینه معامالت ،بازده مورد انتظار و بهطورکلی بر ثبات سـیسـتمهای مالی تأثیرگذار
اسـت (اصغری و همکاران .)2988 ،نقد شــوندگی از طریق کاهش دامنه نوســان و هزینههای معامالتی بازار سهام ،منجر به
کاهش هزینـه سرمایهگذاران میشود و موجـب کـاهش هزینـه و ریســـک پذیرهنویسها و بازار گردانها میگردد .بنـابراین ،از
دیدگـاه کالن ،وجود بازارهای سرمایه نقـد شونـده برای تخصیص کارایی سرمایه ضروری اسـت و موجب کاهش هزینه سرمایه
ناشران میشود .نقدشـوندگی بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر بازده اوراق بهادار و سهام ،از اهمیت باالیی برخوردار اسـت؛ زیرا که
نقد شوندگی نشاندهنده وضـعیت محیطی سرمایهگذاری و اقتصـاد کالن اسـت .از دیدگاه خرد ،بازار سرمایه نقد شــونده ،توانایی
جذب سرمایهگذاران متفاوت با استراتژیهای معـامالتی گونـاگون را نیز فراهم میآورد (ابراهیمی و فرنقی.)2985 ،

 -3-2تأثیر کیفیت کنترل داخلی بر نقدشوندگی سهام
انتظار میرود که هراندازه کنترلهای داخلی قویتر باشند ،استفاده صحیحتر از منابع موجود صورت گیرد و کارآیی این منافع
افزایش یابد .این امر نشانگر اهمت بسیار باالی کنترلهای داخلی در واحدهای اقتصادی و نقش تعیینکننده آن در بقا و پیشبرد
اهداف سازمان میباشد .برقراری و اجرای اثربخش سیستم کنترل داخلی میتواند از درستی و قابلیت اتکای اطالعات مالی اطمینان
دهی نماید .درنتیجه افشای اطالعات میتواند در بهبود مستمر کنترل داخلی با ارائه اطالعات به استفادهکنندگان جهت
تصمیمگیری نقش مهمی داشته باشد (کوآمه و همکاران .)1126 ،افشای اطالعاتی بیشتر توسط مدیران موجب کاهش کژ گزینی
در بازار و افزایش تمایل معامله گران جهت معامله سهام میشود ،بنابراین افشا همیشه از طریق تأثیر بر کژ گزینی اطالعاتی بر
نقدشوندگی تأثیر میگذارد .بدین ترتیب که افزایش کیفیت افشا موجب کاهش کژ گزینی و عدم تقارن اطالعاتی ،کاهش ریسک
معامالت ،افزایش تمایالت معامله گران جهت معامله با سطح معقولی از هزینه ،افزایش سهولت انجام معامله و درنتیجه افزایش
نقدشوندگی شرکتها میشود (دریایی و فتاحی .)2988 ،هنگامیکه اطالعات گزارششده کیفیت بیشتری داشته باشد ،انتظار میرود
سرمایهگذاران دربارە جریانهای نقدی مدنظر شرکت اطمینان بیشتری داشته و ازاینرو تمایل بیشتری داشته باشند تا بهعنوان
معاملهگر برای جذب هرگونه عدم تعادل در جریان سفارشها در زمان تغییر در نقدشوندگی بازار عمل کنند (موسوی شیری و
همکاران .)2981 ،همچنین همانطور که گفته شد ،رابطه کیفیت کنترل داخلی به دلیل تأثیر آن بر کاهش عدم تقارن اطالعات
است .عدم تقارن اطالعاتی ناشی از کیفیت افشای پایین ،مسئله انتخاب نادرست را در پی خواهد داشت .اوراق بهادار مواجه با این
مشـکل ،از نقدشـوندگی کمتـری برخوردارند (ماتوسی)1111 1،؛ و هزینه دادوستد آنهـا در زمـان خریدوفروش بیشتر است.
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بنابراین ،خریداران تمایل کمتری به خرید آنها دارند .سرمایهگذاران برای اضافههزینه معامالتی پرداختشده ،پاداش بیشتری
مطالبـه میکنند .با افشای اطالعات خصوصی و بهبود کیفیت افشا ،شرکتها میتوانند عدم تقارن اطالعاتی و هزینه مبادله اوراق
بهادار و بدین ترتیب هزینـه سـرمایه را کاهش دهند (اسپینوزا و همکاران )1111 ،2بنابراین ،افزایش نقدشوندگی و کاهش هزینه
سرمایه ،از مهمترین پیامـدهای بهبـود کیفیت افشا و شفافیت اطالعاتی محسوب میشود.در توضیح نظری چگونگی تأثیر افشای
گزارش ضعف کنترلهای داخلی بر عدم تقارن میتوان گفت ازآنجاییکه یکی از دالیل مهم تقاضا برای افشای اطالعات ،مسائل
نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی است ،لذا افشای اطالعات مالی رابط تنگاتنگی با مسئله عدم تقارن اطالعاتی دارد .مطابق با
ادبیات تحقیق ،انتظار میرود افشای بیشتر میتواند منجر به کاهش عدم تقارن اطالعاتی گردد (فخاری و کبیری .)2981 ،همچنین
کلینچ و همکاران ( )1129طبق تئوری عالمتدهی بیان میکنند که اگر گزارش حسابرس با گزارش هیئتمدیره در مورد ضعف
کنترلهای داخلی یکسان باشد این گزارشها در بازار بهعنوان یک خبر خوب تلقی میشوند و باعث کاهش عدم تقارن اطالعاتی
میگردد و اگر بین آنها تفاوت وجود داشته باشد میتواند عدم تقارن اطالعاتی را تشدید کند .این مسائل باعث میشود
سرمایهگذاران از بازارهایی که در آن عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد ،کنارهگیری نمایند و در پی این امر شاهد بازارهای سرمایه با
نقد شوندگی کمتر و ناکارا باشیم.

گونتارا ( )1111در تحقیقی با عنوان ارتباط بین کیفیت کنترل داخلی و سیاست تقسیم سود در بر اساس نمونهای از مشاهدات
 161سال-شرکت در طول دوره  ،1121-1122نشان دادند که کیفیت کنترل داخلی بهطور مثبت و معناداری با سیاست سود سهام
ارتباط دارد به این معنا که کنترلهای بهتر نسبت پرداخت سود را افزایش میدهد .عالوه بر این ،تمرکز مالکیت مدیریتی ارتباط
بین کیفیت کنترل داخلی و سیاست سود سهام را تعدیل میکند .الی و همکاران ( )1111در تحقیقی با عنوان ضعف کنترلهای
داخلی و کارایی سرمایهگذاری نشان دادند که مدیران شرکتهای با کیفیت کنترل داخلی گزارشگری مالی ضعیف احتماالً
سرمایهگذاری ناکارآمد دارند و این رابطه زمانی قویتر است که سرمایهگذاری خاص به هزینه سرمایه و دارایی ،تجهیزات و
تجهیزات مربوط باشد .آنها همچنین نشان دادند که رابطه منفی بین جریانهای نقدی آینده و سرمایهگذاریهای انجام شده توسط
شرکتهایی با کیفیت کنترل داخلی گزارشگری مالی ضعیف وجود دارد .خلیف و همکاران )1128( 1در تحقیقی با عنوان کیفیت
کنترل داخلی ،افشای داوطلبانه و هزینه سرمایه سهام در بازار سرمایه (مصر) ،با استفاده از نظرسنجی حسابرسان خارجی و توسط
رویکرد تجزیهوتحلیل محتوا برای متغیر سطح افشای داوطلبانه در گزارشهای ساالنه و بر اساس نمونهای از  521مشاهدات سال-
شرکت طی دوره زمانی  ،1121–1111نشان دادند که کیفیت کنترل داخلی با هزینه سرمایه سهام منفی و معناداری دارد و
کنترلهای بهتر باعث کاهش هزینه سرمایه میشود عالوه بر این ،کیفیت کنترل داخلی ارتباط بین افشای داوطلبانه و هزینه
سرمایه سهام را تعدیل میکند .گونتارا ( )1129در تحقیقی با عنوان گزارش کنترل داخلی و نقدشوندگی بازار با بررسی قانون
سابنز -اکسلی در عدم تقارن اطالعات نشان داد که شرکتهایی که گزارشهای کنترل بهبودیافته (نامناسب) دارند در مقایسه با
سایر شرکتها کاهش (افزایش) بیشتری در اختالف پیشنهادی خرید و یا افزایش (کاهش) بیشتر در حجم معامالت و شاخصهای
کیفیت بازار را تجربه میکنند .باردوس )1122( 9رابطه بین کیفیت اطالعات و نقدشوندگی را موردبررسی قرار داد .او بهطور خاص
به بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و نقدشوندگی پرداخت .معیار نقدشوندگی مورد استفاده در این تحقیق ،نسبت
نبود نقدشوندگی آمیهود است .نتایج تحقیق حاکی از این بود که ،برای تجدیدها ارائهای که با کاهش در کیفیت سود همراه بودند،
نبود نقدشوندگی چندین ماه پیش از اعالم تجدید ارائه افزایش مییابد و تا یک سال پس از تجدید ارائه همچنان در سطح باالیی
باقی میماند.
چناری و حاجیها ( )2989در تحقیقی با عنوان تأثیر نقدشوندگی سهام بر پاداش هیئتمدیره با تأکید بر کیفیت حسابرسی نشان
دادند که بین نقدشــوندگی ســهام و پاداش نقدی هیئتمدیره ارتباط معنیداری وجود دارد نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
پژوهش بیانگر این است که بین نقدشوندگی سهام و پاداش نقدی هیئتمدیره با تأکید بر کیفیت حسابرسی ارتباط معنیداری وجود
ندارد .فخاری و کبیری ( )2981در مطالعه خود نشان دادند که بین گزارش افشای ضعف کنترل داخلی و عدم تقارن اطالعاتی در
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد و همچنین گزارش حسابرسی نقش تعدیلکنندهای
بر ارتباط بین افشا ضعف کنترلهای داخلی و عدم تقارن اطالعاتی شرکتها دارد .این یافتهها میتواند تأکید مجددی بر تبیین و
اهمیت حسابرسی در اعتباردهی به گزارشها و صورتهای مالی و کاهش عدم تقارن اطالعاتی باشد .پور همت و طالبی ( )2981در
تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه ضعف کنترل داخلی و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)14زمستان  ،1611جلد یک

 -4-2پیشینه پژوهش
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سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)14زمستان  ،1611جلد یک

بهادار تهران نشان دادند رابطه منفی و معناداری بین اندازهگیری کیفیت سود با اقالم تعهدی اختیاری؛ با افشای مثبت ضعف کنترل
داخلی شرکت وجود دارد .همچنین نتایج نشان داد که بین اندازهگیری کیفیت سود با اقالم تعهدی اختیاری؛ با افشای مثبت ضعف
کنترل داخلی شرکت (ضعف کنترلهای داخلی عملیاتی و موجودیها) نیز رابطه منفی و معناداری وجود دارد .این یافتهها نشان
میدهد که وجود ضعف در کنترلهای داخلی میتواند باعث کاهش کیفیت اقالم تعهدی اختیاری و به دنبال آن کاهش کیفیت
صورتهای مالی شود .موسوی شیری و همکاران ( )2981در تحقیقی با عنوان بررسی اثر کیفیت اطالعات بر ریسک نقدشوندگی
سهام و ریسک بازار نشان دادند که رابطهای معنادار بین هر سه معیار کیفیت اطالعات با ریسک نقدشوندگی سهام وجود دارد،
بهگونهای که مقادیر بیشتر کیفیت اقالم تعهدی و اعالم بهموقع تر سود ،سبب کاهش ریسک نقدشوندگی سهام و مقادیر بیشتر
درصد خطای پیشبینی سود سبب افزایش ریسک نقدشوندگی سهام میشود .این در حالی است که بین هیچکدام از معیارهای
کیفیت اطالعات با ریسک بازار ،رابطه معناداری یافت نشد .رضوی عراقی و همکاران ( )2981در تحقیقی با عنوان تأثیر ضعفهای
عمده کنترلهای داخلی بر ناکارآیی سرمایهگذاری نشان دادند بین ضعفهای عمده کنترلهای داخلی و ناکارآیی سرمایهگذاری
ارتباط مثبت معناداری وجود دارد .درواقع نتایج پژوهش مبین این است که وجود ضعفهای عمده در کنترلهای داخلی منجر به
ایجاد ناکارآیی سرمایهگذاری در شرکتها میگردد و در نهایت ضرورت پیادهسازی کنترلهای داخلی مؤثر در سازمان توسط
مدیران ،بیشازپیش خود را نمایان میسازد .علوی طبری و مرادخانی ( )2981در بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و نقدشوندگی
سهام نشان دادند رابطه حقالزحمه با شکاف قیمت نسبی (نقد شوندگی) ،مثبت (منفی) و معنادار میباشد .همچنین نتایج نشان داد
شرکتهایی که بهوسیله مؤسسات حسابرسی بزرگ حسابرسی میشوند ،سهام نقد شونده تری دارند .بعالوه یافتههای این مقاله
حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین چرخش حسابرسان و نقد شوندگی سهام بود .بادآور نهندی و ملکی نژاد ( )2998در تحقیقی با
عنوان بررسی نقدشوندگی سهام در زمان انتشار گزارش های مالی در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند که بین میانگین شکاف
نسبی قیمت قبل و بعد از انتشار گزارشهای مالی تفاوت هست .همچنین بین میانگین عمق قیمتی سهام قبل و بعد از انتشار
گزارشهای مالی تفاوت هست .بااینحال بین میانگین دفعات گردش سهام قبل و بعد از انتشار گزارشهای مالی تفاوتی نیست.

 -3فرضیه تحقیق
کیفیت کنترل داخلی بر نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تأثیر دارد.

 -4روش تحقیق و جامعه آماری
تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری دادهها ،از نوع تحقیقات نیمه تجربی پس رویدادی در حوزه
تحقیقات اثباتی حسابداری است که با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره (استفاده از روش پانل با اثرات ثابت) و مدلهای
اقتصادسنجی انجامشده است .اطالعات مربوط به صورتهای مالی شرکتها ،از طریق نرمافزار تدبیر پرداز و رهآورد نوین و
پایگاههای اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران جمعآوریشده است و برای تجزیهوتحلیل دادههای از نرمافزارهای  EVIEWS9و
 SPSS23استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بازار سرمایه ایران در یک بازه زمانی 1
ساله طی دوره زمانی  2981-2982میباشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک و بعد از مدنظر قرار دادن معیارهای زیر تعداد
 291شرکت بهعنوان جامعه آماری انتخاب شدند؛
 .2شرکت قبل از سال  2982در بورس پذیرفتهشده و تا پایان سال  2981در بورس فعال باشد؛
 .1سال مالی شرکت منتهی به  18اسفند باشد و طی زمان تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشد؛
 .9فعالیت اصلی شرکت سرمایهگذاری ،بانکداری ،لیزینگ و نهاد مالی نباشد؛
 .1اطالعات موردنیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد
 .5شرکت در دوره موردمطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.

 -1-4متغیرها و مدل تحقیق
متغیر وابسته؛ نقدشوندگی :در این پژوهش نقدشوندگی سهام ( )Stock Liquidityمیباشد .در این تحقیق به پیروی از
مطالعات نوروزی نصر و همکاران ( )2989از رابطه زیر برای محاسبه نقدشوندگی سهام استفاده شده است:
(رابطه )2
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 :tدوره زمانی مورد بررسی؛
 :iنمونه مورد بررسی؛
 :Spreadدامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام
 :(Ask / Price) APمیانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت iدر دوره t
 :(Bid / Price) BPمیانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت iدر دوره t

متغیرهای کنترلی:
بازده دارایی  :ROAبازده داراییها یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت وابسته به کل داراییهای آن شرکت می-
باشد و از طریق تقسیم سود سالیانه به کل دارایی شرکت محاسبه میشود؛ که بهصورت درصد بیان میشود که ما در این پژوش از
فرمول زیر استفاده نمودیم.
.

سود یا زیان عملیاتی
کل دارایی شرکت

=ROA

اندازه شرکت؛ ( )SIZEکه از طریق لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل داراییهای شرکت در پایان سال محاسبه میشود.
اهرم مالی؛ ()LEV؛ که از طریق تقسیم کل بدهیها بهکل داراییها به دست میآید.

𝑇𝐵𝐸𝐷
𝐴𝑇

= 𝑉𝐸𝐿

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)14زمستان  ،1611جلد یک

متغیر مستقل؛ کیفیت کنترل داخلی ( :)MWبرای اندازهگیری این متغیر از ضعفهای عمده کنترلهای داخلی استفاده شده
است؛ که شاخصی که برابر یک است ،اگر شرکت ضعف عمده در کنترلهای داخلی داشته باشد و در غیر این صورت برابر صفر
میباشد .برای شناسایی ضعفهای کنترل داخلی از گزارشهای حسابرسی و کنترلهای داخلی شرکتها استفاده گردید .درواقع با
بررسی گزارشهای های حسابرسی شرکتهای نمونه و با مشورت از حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ،مواردی که در
بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی میتواند از مصادیق ضعف عمده در کنترلهای داخلی باشد بهعنوان ضعف شناسایی شد،
ازجمله نقص در محاسبات بهای تمامشده ،وجود مطالبات عمده مربوط به سنوات گذشته و عدم وصول آنها ،نبود پوشش بیمهای
کافی برای داراییها و سایر موارد با عنایت به اظهارنظر حسابرس در خصوص استقرار و بهکارگیری سیستم کنترل داخلی مناسب و
اثربخش مطابق با دستورالعمل کنترلهای داخلی ناشران پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،مورداشاره در بند مربوط به سایر
مسئولیتهای قانونی و مقرراتی حسابرس در گزارش حسابرسی همچنین تأثیر متغیرهای کنترلی زیر نیز بر این رابطه بررسی شده
است( :رضوی عراقی)2981 ،

نوسان فروش؛ ( )Sale Volatilityبرای اندازهگیری آن ،از انحراف استاندارد تغییر در فروش تقسیمبر میانگین فروش
پنج سال قبل استفاده شده است
زیانده بودن شرکت؛ ( )Lossگر شرکت در سال جاری زیانده باشد برابر  2در غیر این صورت صفر.
ریسک؛ ( )RETURN_DEVبراساس انحراف معیاربازده دوازده ماهه محاسبه میشود.
حجم معامالتی سهام؛ ( )volکه با استفاده از نسبت تعداد سهام معامله شده بهکل تعداد سهام شرکت در پایان سال
محاسبه میشود و میتواند رابطه مستقیمی با شاخصهای نقد شوندگی داشته باشد.
بر این اساس مدلهای پژوهش به شرح زیر ارائه خواهد شد.

 -2-4مدل تحقیق
Stock Liquidity,t= β0+ β1 MW,t+ β2 SIZE + β3 LEV + β4 ROA,t + β5 Sale Volatilityi,t++ β6
(رابطه RETURN_DEVi,t+ β7 Loss i,t+ β8 VOL i,t +εit )1
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 -5یافتههای پژوهش
 -1-5آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
جدول  ،2آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش در طی زمان مورد برسی نشان میدهد.
جدول  -1آمار توصیفی متغیرها
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نام و تعداد متغیرها
عالمت اختصاری
متغیرها
نقدشوندگی سهام
Stock Liquidity
اندازه شرکت
SIZE
اهرم مالی
LEV
بازده داراییها
ROA
نوسان فروش
Sale Volatility
ریسک
RETURN_DEV
حجم معامالت
VOL

شاخصهای پراکندگی
بیشینه
کمینه
انحراف معیار
1/18
1/95
2/61
28/18
21/51
2/51
2/51
1/15
1/29
1/11
-1/18
1/25
1/89
1/11
1/26
1/89
1
1/21
1/16
1/111
1/11

شاخصهای مرکزی
میانه
میانگین
1/61
1/11
21/21
21/15
1/69
1/62
1/21
1/26
1/29
1/19
1/19
1/22
1/25
1/91

جدول  -2توزیع فراوانی متغیرهای کیفی

نام متغیر

عالمت اختصاری

کیفیت کنترل داخلی
زیانده بودن شرکت

MW
Loss

وجود
تعداد
191
218

درصد
16/15
28/19

عدم وجود
درصد
تعداد
59/85
516
91/81
158

با توجه به نتایج جدول  ،1از  899سال – شرکت موردمطالعه ،در  191نمونه موردمطالعه یا به عبارتی در  16درصد از
شرکتها ،شرکت دارای ضعف در کنترل داخلی بوده است .در  218سال – شرکت ،با در  28درصد از موارد شرکت حداقل یکبار
زیان گزارش کرده است.

 -2-5انتخاب مدل
در انتخاب مدل داده های ترکیبی با دو حالت کلی روبرو هستیم .در حالت اول عرض از مبدأ برای کلیه شرکتها یکسان است
که در این صورت با روش پول و در حالت دوم عرض از مبدأ برای تمام شرکتها متفاوت است که در این حالت روش پانل
انتخاب میشود .برای شناسایی دو حالت مذکور از آزمون اف -لیمر استفاده میکنیم.

نوع آزمون
آزمون  Fلیمر
آزمون هاسمن

جدول  -3آزمون چاو یا لیمر و آزمون هاسمن
مقدار آماره آزمون
آماره آزمون
21/91
F

2

89/91

P-Value
1/1111
1/1111

با توجه به جدول  9مقدار احتمال آماره  Fو آماره کای – دو برای مدل کمتر از  1/15میباشد؛ بنابراین فرض صفر یعنی
برابری عرض از مبدأها رد میشود ،بنابراین استفاده از روش پانل ارجحیت دارد .لذا الزم است برای انتخاب الگوی اثرات ثابت یا
اثرات تصادفی آزمون هاسمن انجام شود .نتایج آزمون هاسمن نیز نشان میدهد که روش مورد استفاده پانل با اثرات ثابت میباشد.
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جدول  -4نتایج برآورد مدل تحقیق

متغیر
MW
SIZE
LEV
ROA
Sale Volatility
RETURN_DEV
VOL
Loss

مقدار ضرایب
-1/92
1/19
-1/22
2/18
-1/89
-2/99
1/19
-2/18
1/21

1/111
2/89

بر اساس نتایج ارائهشده در جدول  ،1آماره  tمربوط به کیفیت کنترل داخلی کوچکتر از  1/15بوده ( )1/111یعنی معنیدار
است و ضریب آن ( )-1/92منفی میباشد و مقدار آماره  tبرای آن برابر با  -1/19میباشد این مقدار آماره  tدر ناحیه رد فرض
صفر قرار میگیرد؛ اما از آنجا که معیار اندازهگیری نقاط ضعف کنترل داخلی است میتوان گفت با افزایش نقاط ضعف نقدشوندگی
سهام کاهش مییابد و یا بهعبارتدیگر کاهش نقاط ضعف (افزایش کیفیت کنترل داخلی) تأثیر مثبت و معناداری بر نقدشوندگی
سهام دارد که به دلیل وجود تأثیر معنیدار و مثبت ،فرضیه پژوهش تائید میگردد.

 -6بحث و نتیجهگیری
شفافیت گزارشگری مالی ،حدودی است که گزارشهای مالی ،امور اقتصادی اساسی یک واحد تجاری را به گونهای
که به آسانی برای استفاده کنندگان از آن گزارشهـا قابل فهم است ،آشکار میکند .یکی از این گزارشهای مرتبط با شفافیت که
براساس الزامات قانونی در ایران تهیه شده و در سایر کشورها ممکن است به صورت اختیاری یا اجباری باشد گزارش ضعف
کنترلهای داخلی است .در این تحقیق به بررسی نقش تأثیر کیفیت کنترل داخلی بر نقدشوندگی سهام ،بر اساس اطالعات 291
شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  2981-2982پرداخت .در بخش آمار توصیفی نتایج نشان داد که
تقریبا  16درصد از شرکتهای مورد مطالعه دارای ضعف در کنترل داخلی بوده اند که علیرغم اجباری شدن تهیه این گزارشها نتایج
بیانگر این است که هنوز در بورس تهران این مسئله کامال مورد توجه قرار نگرفته است .همانطور که گفته شد کیفیت کنترل داخلی
از طریق کاهش عدم تقارن اطالعات و افزایش کارایی سرمایه گذاری با نقدشوندگی در ارتباط است .نتایج نشان داد شرکتهایی که
دارای ضعفهای عمده در کنترلهای داخلی می باشند ،احتماال به این دلیل که جریان اطالعات آنها دچار نقصان گردیده و این
نقصان عدم تقارن اطالعاتی را در پی داشته و عدم تقارن اطالعات مانع از ارزیابیهای دقیقتر نسبت به آینده سرمایه گذاریها ،نحوه
تامین منابع مالی آنها می شود – از آنجا که در برخی تحقیقات اختالف پیشنهادی خرید و فروش خود به عنوان شاخص عدم تقارن
اطالعاتی مد نظر بوده است -در نتیجه با کاهش نقدشوندگی سهام مواجه شده اند و یا به عبارتی با برطرف کردن این نقاط ضعف
و یا افزایش کیفیت کنترل داخلی ،میزان نقدشوندگی آنها افزایش یافته است .همچنین این نتیجه نشان می دهد که افزایش کیفیت
کنترل داخلی با افزایش قابلیت اطمینان و اتکای گزارش ها و همچنین مربوط بودن اطالعات بهموقع و دقیق توانسته است،
سهامداران را معامله در سهام مورد نظر تشویق کند.
این نتیجه همراستا با نتیجه گونتارا ( )1129است که نشان داد که شرکتهایی که گزارشهای کنترل بهبودیافته (نامناسب)
دارند در مقایسه با سایر شرکتها کاهش (افزایش) بیشتری در اختالف پیشنهادی خرید و یا افزایش (کاهش) بیشتر در حجم
معامالت و شاخصهای کیفیت بازار را تجربه می کنند .با توجه به این نتیجه به سهامداران شرکتها پیشنهاد می شود که در انتخاب
سبد سهام و بررسی های خود نقاط ضعف کنترل داخلی شرکت ها و گزارش آن توسط شرکت و حسابرسان را مورد توجه قرار دهند
چرا که می تواند بیانگر اطالعات شفاف از وضعیت صورتهای مالی شرکت باشد و در نتیجه بر نقد شوندگی سهام تاثیر داشته
باشد .همچنین پیشنهاد می شود با کمک نهادهای قانونی شرکتهای پذیرفته شده در بورس ،مدیران آنها را وادار نمود تا در مورد
استقرار کنتتر ل های داخلی شرکت  ،بازنگری و دقت بیشتری نمایند و همچنین حسابرسان شرکت ها به بررسی سیستم کنترلهای
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(مقدار ثابت) C
مقدارF
) (R2ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیلشده

مقدارt
-1/19
1/99
-9/19
-1/18
-2/51
-1/189
1/65
-1/51
1/12
11/91
1/5561
1/5198

مقدار احتمال
1/111
1/111
1/111
1/191
1/181
1/218
1/111
1/111
1/111
مقدار احتمال F
دوربین واتسون
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داخلی بپردازند تا سرمایه گذاران نسبت به بازده مناسب سرمایه گذاریهای خود ،اطمینان معقول و منطقی بدست آورند .در نهایت
پیشنهاد شود که مطالعات آتی نقش اختیار واقعی در گزارش نقاظ ضعف کنترل داخلی و همچنین نقش ویژگی های کمیته
حسابرسی بر رابطه میان کیفیت کنترل داخلی و نقدشوندگی سهام را مورد بررسی قرار دهند.
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