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چکـيده
در ادبيات حسابداري و مالي موضوع اهرم بسيار جذاب و یكي از بحثبرانگيزترین مسائل پيشروي شرکتها به حساب
ميآید .هدف این پژوهش بررسي تأثير برخي ویژگيهاي مالي چون اندازه شرکت ،سودآوري و دارایيهاي ثابت مشهود بر
اهرم مالي و همچنين اثر درماندگي مالي بر هر یك از این عوامل ميباشد .بدین منظور تعداد  022شرکت بورسي طي
دوره زماني  0796تا  441( 0792سال-شرکت) انتخاب گردید .براي تجزیهو تحليل دادهها از روشهاي همبستگي و
رگرسيون چندمتغيره بهره گرفته شد .نتایج پژوهش نشان داد که شاخصهاي اندازه شرکت ،سودآوري و دارایيهاي ثابت
مشهود رابطه منفي معنادار با اهرم مالي دارند اما مشاهد شد بين فرصتهاي رشد و شاخص اهرم مالي رابطه مثبت معنادار
وجود دارد .همچنين مشخص گردید شاخص تعدیلي درماندگي مالي بر رابطه فرصتهاي رشد با اهرم مالي داراي اثر
مثبت معنادار ولي بر رابطه دارایيهاي ثابت مشهود با اهرم مالي اثري منفي و معنادار دارد .از طرفي اثر تعدیلي درماندگي
مالي بر سودآوري و اهرم مالي معنادار است.

واژگـان کلـیدی :اهرم مالي ،درماندگي مالي ،اندازه شرکت ،سودآوري ،دارایيهاي ثابت مشهود ،فرصتهاي رشد
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 -1مقدمه

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

موضوع ساختار سرمایه و ارتباط آن با ارزش شرکت براي نخستبار توسط مودیليانيو ميلر ( )0994مطرح شد .آنها در سال
 0927اولين نظریه را در زمينه ساختار سرمایه با ترکيب سپر مالياتي ،هزینههاي ورشكستگي و عدم تقارن اطالعاتي بنا نهادند.
نظریه تعادل 0در ساختار سرمایه توسط باکستر )0922( 6و کراس و ليتزنبرگر )0927( 7مورد بحث قرار گرفت .آنها بيان کردند
انتخاب ساختار سرمایه هدف شرکتها از طریق توازن هزینههاي ورشكستگي و مزایاي صرفهجویي در بدهي مالياتي در برابر
هزینه تأمين مالي از طریق استقراض تعيين ميشوند .نظریه تعادل در سال  0948بشدت مورد انتقاد مایرز و ماجلوف 8قرار گرفت
9
زیرا معتقد بودند که شرکتهاي پرداخت کننده ماليات منكر تئوري ساختار سرمایهاي محافظهکارانه هستند .اگرچه از نظر گراهام
( )6111مزایاي مالياتي آن قابل توجه است اما در مقابل فرانك و گویال )6117( 2به اهميت عملي نظریه تعادل پيبردند .فاما و
فرنچ )6116( 2اذعان کردند که نظریه تعادل باید بهطور قانع کنندهاي انحراف یك شرکت را بواسطه ویژگيهاي پویا از ساختار
سرمایه بهينه شرح دهد .از طرفي شرح دقيق نظریه سلسله مراتبي گزینههاي تأمين مالي( 4لمون ،روبرت و زندر )6114 ،9منجر به
ارائه مفهوم ظرفيت بدهي شد که پيشنهاد ميکند شرکتها به منظور تأمين مالي باید تنها سهام عادي منتشر کنند .این موضوع
باعث شد که پژوهشگران بر مفهوم نظریه سلسله مراتبي گزینههاي تأمين مالي تعدیل شده تمرکز کنند .البته مشاهده شد که کمتر
از بيست درصد شرکتها به پيروي از نظریه سلسله مراتبي گزینههاي تأمين مالي بر روش صدور سهام عادي تكيه ميزنند (لري و
رابرتز .)6101 ،01فرانك و گویال ( )6117معتقدند که نظریه سلسله مراتبي گزینههاي تأمين مالي براي انتخاب ساختار سرمایه در
شرکتهاي بزرگ به دليل داشتن اطالعات نامتقارن بيشتر مربوط است در حاليكه بيون و ریم )6119( 00اثبات کردند که این نظریه
براي شرکتهاي کوچك مربوط ميباشد .سپس پژوهشگران زیادي با بررسي مجدد عوامل تعيين کننده ،تئوريهاي ساختار سرمایه
رقيب را ارزیابي کردند تا شكاف بين توضيحات نظري را با روشهاي مالي عملي مرتبط با ساختار سرمایه به ویژه در آسيا از بين
ببرند (برونن ،دجونگ و کوديجك .)6112 ،06این پژوهش تالش نمود تا تأثير برخي ویژگيهاي مالي بر اهرم مالي را بررسي کند.
همچنين پژوهش قصد دارد تا بررسي کند که آیا درماندگي مالي ميتواند رابطه بين این ویژگيها را بر اهرم مالي دستخوش تغيير
سازد.

 -2مباني نظري و فرضيههاي پژوهش
اهرم در ادبيات مالي مفهومي به معناي استقراض منابع مالي به منظور افزایش دارایيها/اندازه یك شرکت است .تصور ميشود
که بازده حاصل از یك سرمایهگذاري (دارایي) که از طریق استقراض تأمين مالي شده و بخوبي از پيش مورد ارزیابي قرار گرفته
عموماً از هزینه استقراض آن فزوني خواهد یافت .در اینصورت شرکت ميتواند در ارتباط با تحصيل دارایيها یك قدم روبهجلو
بردارد .اما این احتمال همواره وجود دارد که بازده مورد انتظار سرمایهگذاري از هزینه آن (عامل ریسك) کمتر شود .شرکتها را
ميتوان بر اساس ميزان بدهي استفاده شده در ساختار سرمایه به سه سطح پایين ،متوسط و باال طبقهبندي کرد .تحليلگران مالي و
سرمایهگذاري از طریق نسبتهاي بدهي به سرمایهگذاران مشاورههاي تأمين مالي و سرمایهگذاري ميدهند .یكي از متداولترین
نسبتها ي اهرمي نسبت بدهي به سرمایه است که در آن سطح تأمين مالي از طریق بدهي به ازاي هر واحد سرمایه را براي یك
شرکت معين نشان ميدهد .یكي از نسبتهاي مفيد مالي نسبت بدهي است که سطح بدهي براي تحصيل هر واحد دارایي یك
شرکت را اندازهگيري ميکند .یكي از سيگنالهاي تشخيص سریع ورشكستگي مالي نسبت بدهي است .به همان شكل یك شرکت
با چشم انداز مناسب از ثبات و عملكرد آتي داراي نسبت پرداخت بدهي بلندمدت ميباشد .اهرم باال نشانهاي از درماندگي مالي
است .به همين ترتيب ،اهرم پایين نشاندهنده امكان تداوم فعاليت براي شرکت خواهد بود .بنابراین مطمئناً ساختار سرمایه از این
زاویه به عنوان قطبنماي تصميمگيري سرمایهگذاري عمل ميکند.

 -1-2ارتباط نظریه تعادل و هزینههاي نمایندگي با اهرم مالي

یكي از نظریههایي که در آن سطح بهينه ساختار سرمایه بحث ميشود نظریه تعادل است .بر اساس نظریه تعادل در طوالني-
مدت ساختار سرمایه شرکت از نسبت بدهي هدف پيروي مي کند .در واقع مفهوم تعادل در این نظریه توازن بين هزینه بدهي و
1 Trade-off theory
2 Baxter
3 Kraus and Litzenberger
4 Myers and Majluf
5 Graham
6 Frank and Goyal
7 Fama and French
8 Peking-order theory
9 Lemmon, Roberts, and Zender
10 Leary and Roberts
11 Byoun and Rhim
12 Brounen, De Jong, and Koedijk
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 -2-2نظریه سلسله مراتبي گزینههاي تأمين مالي و اهرم مالي
دونالدسون )0920( 2ترجيحات قوي را به منظور تأمين مالي داخلي براي سرمایهگذاريهاي جدید مشاهده کرد .فرانك و
گویال ( )6117استدالل کردند هم بدهي و هم حقوق صاحبان سرمایه داراي انتخاب نامطلوب صرف ریسك هستند اما این صرف
بيشتر از سرمایه است .به بيان دیگر سرمایهگذاران بيروني براي پذیرش ریسك باالتر نرخ بازده باالتري را طلب ميکنند .بعالوه
آنها استدالل کردند که شرکتها ترجيح مي دهند اوراق بدهي را قبل از سهام عادي منتشر کنند .همچنين مایرز ( )0948معتقد
است شرکتها تأمين مالي دروني را به تأمين مالي بيروني ترجيح ميدهند .وي همچنين بيان ميکند که شرکتها پرداخت سود
سهام را با فرصتهاي سرمایهگذاري پيشرو تطبيق ميدهند .با این وجود در صورت وجود سياستهاي سود سهام چسبنده 4و نيز
نوسان سودآوري ،ممكن است شرکت سو د انباشته کافي نداشته باشد .در اینگونه شرایط شرکت مانده وجه نقد یا پرتفوي اوراق
بهادار قابل معامله خود را قبل از انجام تأمين مالي بيروني بررسي ميکند .شيام-ساندر و مایرز )0999( 9استدالل کردند نظریه
سلسله مراتبي گزینههاي تأمين مالي نميتواند بخوبي نسبت بدهي بهينه را تعریف کند .این مهم به خاطر در اولویت دوم قرار
گرفتن بيشينه نمودن ارزش شرکت است .آنها تفاوتهاي نسبت بدهي را با عدم توازن جریانهاي نقدي داخلي ،خالص سود
نقدي سهام و فرصتهاي سرمایهگذاري واقعي توضيح ميدهند .بر این اساس ،تغييرات در ساختار سرمایه ناشي از نياز به تأمين
مالي بيروني مي باشد نه از طریق تالش براي دستيابي به یك نسبت بهينه بدهي .آنها دریافتند که نظریه سلسله مراتبي گزینههاي
تأمين مالي ميتواند انتخاب ساختار سرمایه را براي شرکتهایي که در مرحله بلوغ هستند بهتر توضيح ميدهند .مایرز ()0948
نتيجه گرفت که نظریه سلسله مراتبي گزینههاي تأمين مالي تعدیل شده ميتواند بهترین ساختار سرمایه را تعيين کند .وي شرح داد
که شرکت ها دالیل خوبي براي عدم انتشار سهام عادي یا سایر اوراق بهادار ریسكي دارند .عالوه بر آن شرکتها باید نسبت سود
پرداختي را بهگونهاي تعيين کنند که با نرخ عادي سرمایهگذاري مواجه شوند .شرکتي که ميتواند اوراق بدهي منتشر کند باید بتواند

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

منافع حاصل از آن ميباشد .نتایج پراکنده در پژوهشها نشان ميدهد که مزایاي مالياتي بر روشهاي تأمين مالي اثر ميگذارد .با
این حال سهم مزایاي مالياتي بر ارزش شرکت نامشخص است .گراهام ( )6111در پژوهش خود سهم بسزاي مزایاي مالياتي ناشي
از هزینه بدهي را نشان داد .وي نتيجه گرفت که بيش از نيمي از شرکتهاي موجود در نمونه آماریش داراي اهرم پایين هستند.
تحقيقات اخير نيز حاکي از وجود مزایاي مالياتي است در حاليکه در پژوهشهاي گذشته مزایاي بدهي بيش از حد ارزیابي شدهاند.
این ارزیابي بيش از حد تحت تأثير کم ارزیابي کردن هزینههاي درماندگي مالي بوده است (بلوین ،کور و گوآي .)6101 ،0بنابراین
بطور کلي ميتوان نتيجه گرفت که مزایاي مالياتي وجود دارد اما وابسته به چندین عامل از قبيل قوانين مالياتي شرکتها و
اشخاص است .عالوه بر مزایاي مالياتي ،تئوريهایي مانند تئوري نمایندگي ،سرمایهگرایي مدیریتي و ریسك شخصي و پاداش
براي مدیران ممكن است مزایاي جذب بدهي را توضيح دهند .هارت و مور )0999( 6معتقدند که بدهي (به ویژه بدهيهاي
بلندمدت) نقش موثري در کنترل توانایي مدیریت در سرمایهگذاريهاي آتي دارد .دليل این امر آن است که بدهيهاي بلندمدت بر
بدهيهاي جدید جذاب ترجيح داده ميشود که منجر ميشود شرکتها بتوانند سرمایههاي آتي را از طریق تعهدات تأمين کنند .به
عبارت دیگر مدیران باید در آن دسته از پروژههایي سرمایهگذاري کنند که در مجموع براي شرکت یا حداقل براي سهامداران
ارزشمند باشند .اگر اینگونه نباشد مدیر باید ریسك از دست دادن شغلش را به جان بخرد .بدین شكل شرکت از رفتار منفي سرمایه-
گذاري مانند سلطهجویي جلوگيري خواهد کرد .عالوه بر آن بدهي به مدیریت نظم ميبخشد چون وقتي شرکت وارد ورشكستگي
ميشود مالكيت دارایيها از بدهكاران به بستانكاران منتقل ميشود و بدین شكل فراهم کننده اطالعاتي است که براي کنترل
مدیریت مفيد ميباشد (هاریس و راویو.)0991 ،7
تقریباً همه شرکتها درگير هزینههاي نمایندگي هستند .هزینههاي نمایندگي زماني شكل ميگيرد که شرکت شخص دیگري
(مانند مدیران) را براي انجام امور به کار ميگيرد .این هزینهها به این دليل بوجود ميآیند که منافع شخصي که به کار گرفته شده
با منافع شرکت همسو نيست .افزایش در اهرم ممكن است منجر به کاهش هزینههاي نمایندگي شود زیرا افزودن ارزش شرکت از
طریق ترغيب مدیران در انجام اقدامات به نفع سهامداران خواهد بود .با این وجود افزایش اهرم ممكن است تأثير متضادي بر
مشكل نمایندگي ایجاد کند .به این دليل که اهرم بيشتر مشكالت نمایندگي بين بدهي و سهامداران عادي را افزایش ميدهد (برگر
و پاتي .)6119 ،8جنسن و مكلينگ )0922( 9بيان کردند که اثر اهرم بر مجموع هزینههاي نمایندگي یكنواخت نيست .به عبارت
دیگر اثر مثبت افزایش اهرم زماني است که وضعيت کلي اهرم کم محسوب شود در غير اینصورت افزایش اهرم موجب
ورشكستگي خواهد شد (هافلن.)6108 ،2

1 Blouin, Core and Guay
2 Hart and Moore
3 Harris and Raviv
4 Berger and Patti
5 Jensen and Meckling
6 Huffelen
7 Donaldson
8 ‘sticky’ dividends policies
9 Shyam-Sunder and Myers
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بدهي خود را مهار کند .به دليل سياستهاي تقسيم سود و نوسانات در فرصتهاي سرمایهگذاري ممكن است شرکت توانایي خود
را در ایجاد بدهي مطمئن از دست دهد .بنابرای ن ابتدا باید اوراق بهادار با ریسك کمتر منتشر کنند .نظریه سلسله مراتبي گزینههاي
تأمين مالي با نظریه تعادل متفاوت است زیرا نسبت بدهي مشاهده شده انعكاسي از نياز به تأمين مالي بيروني است .برگر ،آفك و
یرماك )0992( 0شواهدي یافتند که نشان ميدهد اهرم تحت تأثير ميزان ثبات مدیریت قرار ميگيرد .نتایج آنها حاکي از آن است
که مدیران باثبات به دنبال اجتناب از بدهي هستند .فرانك و گویال ( )6119دریافتند نظریه سلسله مراتبي گزینههاي تأمين مالي
این واقعيت را توضيح ميدهد که شرکتهاي سودآور به طور متوسط اهرم پایينتري دارند.

 -3فرضيههاي پژوهش

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

بر اساس مباني نظري و پيشينه پژوهش فرضيههاي زیر تدوین گردید:
 .0بين سودآوري و اهرم مالي رابطه معنادار وجود دارد.
 .6درماندگي مالي داراي تأثير تعدیلي بر رابطه بين سودآوري و اهرم مالي است.
 .7بين اندازه شرکت و اهرم مالي رابطه معنادار وجود دارد.
 .8درماندگي مالي داراي تأثير تعدیلي بر رابطه بين اندازه شرکت و اهرم مالي است.
 .9بين فرصتهاي رشد و اهرم مالي رابطه معنادار وجود دارد.
 .2درماندگي مالي داراي تأثير تعدیلي بر رابطه بين فرصتهاي رشد و اهرم مالي است.
 .2بين دارایيهاي ثابت مشهود و اهرم مالي رابطه معناداري وجود دارد.
 .4درماندگي مالي داراي تأثير تعدیلي بر رابطه بين دارایيهاي ثابت مشهود و اهرم مالي است.

 -4مدل مفهومي پژوهش
با توجه به اهداف و فرضيههاي پژوهش ارتباط بين متغيرها به صورت زیر ترسيم ميگردد:
سودآوري

اندازه شرکت
اهرم مالي
فرصتهاي رشد
درماندگي مالي

دارایيهاي ثابت مشهود

شكل ( )1مدل مفهومي پژوهش

 -5روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ طبقهبندي پژوهش بر مبناي هدف از نوع کاربردي ،از لحاظ طبقهبندي بر حسب روش ،از نوع توصيفي و
از ميان انواع پژوهشهاي توصيفي ،از نوع همبستگي ميباشد .رویكرد پژوهش نيز پسرویدادي (استفاده از دادههاي رویدادهاي
گذشته) است .به منظور انجام آزمون فرضيهها ،از روش تحليل همبستگي و روش رگرسيون چند متغيره استفاده شده است.
شرکتهاي مورد آزمون در این پژوهش شامل تمام شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي  0796تا
 0792ميباشند .این نمونه دربردارنده شرکتهایي هستند که داراي مجموعه شرایط زیر باشند:
تا قبل از سال  0796در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند .پایان سال مالي آنها  69اسفند ماه باشد .در دوره مورد
بررسي تغيير یا توقف در دوره مالي نداشته باشند .جزو بانكها و موسسات مالي (شرکتهاي سرمایهگذاري ،واسطهگري مالي،
شرکتهاي هلدینگ ،بانكها و  )...نباشند .پس از اعمال محدودیتها ،تمامي شرکتهاي باقيمانده یعني  022شرکت در طي 9
سال از  0796تا  0792مورد بررسي قرار گرفت.

1 Berger, Ofek and Yermack
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 -1-5مدل پژوهش و تعریف متغيرها
براي آزمون فرضيههاي یك ،سه ،پنج و هفت از مدل ( )0و براي آزمون فرضيههاي دو ،چهار ،شش و هفت از مدل شماره ()6
استفاده شده است.
𝜀 𝐿𝐸𝑉𝑖.𝑡 = 𝛾0 + 𝛾1 𝑃𝑅𝐹𝑖.𝑡−1 + 𝛾2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖.𝑡−1 + 𝛾3 𝑀𝐵𝑇𝑖.𝑡−1 + 𝛾4 𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖.𝑡−1 +
()0
𝐿𝐸𝑉𝑖.𝑡 = 𝛾0 + 𝛾1 𝑃𝑅𝐹𝑖.𝑡−1 + 𝛾2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖.𝑡−1 + 𝛾3 𝑀𝐵𝑇𝑖.𝑡−1 + 𝛾4 𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖.𝑡−1 +
× 𝑡𝛾5 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠𝑖.𝑡 + 𝛾6 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠𝑖.𝑡 × 𝑃𝑅𝐹𝑖.𝑡−1 + 𝛾7 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠𝑖.𝑡 × 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖.𝑡−1 + 𝛾8 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠𝑖.
𝜀 𝑀𝐵𝑇𝑖.𝑡−1 + 𝛾9 𝐶𝑟𝑖𝑠𝑖𝑠𝑖.𝑡 × 𝑇𝐴𝑁𝐺𝑖.𝑡−1 +

()6

جدول ( )0نام و نحوه سنجش متغيرها را نشان ميدهد.
جدول ( )1نماد ،نام و روش محاسبه متغیرها
نوع متغير

وابسته

مستق

تعدیلگر

نماد متغير

نام متغير

روش محاسبه





سودآوري
اندازه شرکت
فرصتهاي رشد

برابر است با سود خالص بر جمع دارایيها
لگاریتم طبيعي جمع دارایيها
برابر است با نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتري سهام

TANG i,t-1



دارایيهاي ثابت

برابر است با دارایيهاي ثابت مشهود بر جمع دارایيها

درماندگي مالي

درماندگي مالي شرکت-سال با مقدار  1و  0نشان داده ميشود.
مقدار یك براي شرکت-سالهاي داراي درماندگي مالي
(مشمول ماده  080قانون تجارت) و مقدارصفر براي شرکت-
سالهاي فاقد درماندگي مالي.



Crisisi,t



* Crisisi,t
PRF i,t-1



* Crisisi,t
SIZE i,t-1



* Crisisi,t
MTB i,t-1



Crisisi,t
*TANG i,t-1



ε

درماندگي مالي *
سودآوري
درماندگي مالي *
اندازه شرکت
درماندگي مالي *
فرصتهاي رشد
درماندگي مالي *
دارایيهاي ثابت

برابر است با ضرب شاخص بحران مالي در سودآوري
برابر است با ضرب شاخص بحران مالي در اندازه شرکت

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

LEVERAG
E i,t
PRF i,t-1
SIZE i,t-1
MTB i,t-1

اهرم مالي

برابر است با نسبت جمع بدهيها بر جمع دارایيها

برابر است با ضرب شاخص بحران مالي در فرصتهاي رشد
برابر است با ضرب شاخص بحران مالي در دارایيهاي ثابت

جزء باقيمانده یا خطا

 -6تجزیه و تحليل دادهها و نتایج پژوهش
آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش براي شرکتهاي نمونه در جدول شماره ( )6ارائه شده است .این جدول بيانگر مقدار
پارامترهاي توصيفي شامل شاخصهاي مرکزي از قبيل ميانه و ميانگين ميباشد .همچنين اطالعات پارامترهاي مربوط به
پراکندگي نظير انحراف استاندارد ،چولگي و کشيدگي که بيانگر پراکنش دادهها حول محور ميانگين ميباشد در جدول آمده است.
ازآنجاکه تعداد شرکتهاي نمونه  022شرکت در  9سال در محدوده0792 -0796بررسي شده ،تعداد مشاهدات  441مورد است.
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جدول ( )2آمار توصیفي متغیرهای پژوهش برای شرکتهای نمونه

تعداد
مشاهده

ميانگين

ميانه

حداکثر

حداقل

اهرم مالي

441

16266428

16201

6621

16191

06681020 06494197 16621272

PRF i,t-1

سودآوري

441

161909

161411

SIZE i,t-1

اندازه شرکت

441

نماد متغير
LEVERAGE
i,t

MTB i,t-1
TANG i,t-1

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

Crisisi,t

فرصتهاي
رشد
دارایيهاي
ثابت
بحران مالي

*  Crisisi,tبحران مالي *
PRF i,t-1
سودآوري
*  Crisisi,tبحران مالي *
SIZE i,t-1
اندازه شرکت
*  Crisisi,tبحران مالي *
MTB i,t-1
فرصتهاي
بحرانرشد
مالي *
Crisisi,t
 *TANG i,t-1دارایيهاي
ثابت

چولگي

انحراف
استاندارد

کشيدگي

نام متغير

162711

-0618

160979

-

96449

096091

01697

069222

162949

76428

441

266908

866211

926991

16111

460222

662202

00672

441

167870

167011

16421111

16161

160902

169167

66808

441

161919

16111

061111

161111

166422

664821

96011

441

-

16111

166911

-0618

161227

-

27609

441

06622072

16111

04600111

16111

86178697

669602

96269

441

16977220

16111

02696111

16111

06972200

261729

82669

441

16162742

16111

16401111

16111

68677260 86808092 16010907

08619111 08670724

همانطور که در جدول آمارههاي توصيفي قابل مشاهده است ،ميانگين متغير وابسته یعني اهرم مالي  1/26است .همچنين با
توجه به نزدیكي مقادیر ميانگين و ميانه در تمام متغيرها ،ميتوان بدین نتيجه رسيد که تمامي متغيرهاي مورد استفاده در تحقيق
داراي توزیع نزدیك به نرمال هستند.
جدول شماره ( )7نتایج آزمون هاسمن را به جهت تعيين استفاده از مدل دادههاي تلفيقي یا مدل اثرات تصادفي براي مدل اول
نشان ميدهد .اگر  prob≤ 0.05باشد مدل اثر تصادفي ( 0)REو در غير این صورت مدل دادههاي تلفيقي مورد تأیيد است.
جدول شماره ( )3نتایج آزمون پانل برای مدل اول
آزمونهاي پانل
آزمونهای تشخیص روش
آزمون  Fتعميمیافته
آزمون هاسمن
نتيجه نهایي

آماره آزمون
16187202
0096979490

نتیجه
معناداری
تأکيد کاربرد  FEدر مقابل PLS
161111
تأکيد کاربرد  FEدر مقا بلRE
161111
تأکيد کاربرد  FEمقابل  PLSو RE

 :FEمدل اثرات ثابت :RE /مدل اثرات تصادفي :PLS /مدل دادههاي تلفيقي
*** سطح اطمينان  ** ، %99سطح اطمينان  %99و * سطح اطمينان %91
*** سطح اطمينان  ** ،%99سطح اطمينان  %99و * سطح اطمينان %91

همانطور که در جدول ( )7مشاهده ميشود با توجه به اینكه سطح معناداري کمتر از  9درصد است مدل اثرات ثابت تأیيد مي-
گردد .براي آزمون فرضيهها ابتدا رابطه معناداري بين سودآوري ،اندازه شرکت ،فرصتهاي رشد ،دارایيهاي ثابت مشهود با اهرم
مالي (فرضيههاي اول ،سوم ،پنجم و هفتم) بررسي ميشود .نتایج این بررسي در جدول ( )8آمده است.

)1 Random Effects (RE
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جدول ( )4نتایج آزمون رگرسیون فرضیه اول ،سوم ،پنجم و هفت
𝜺 𝑳𝑬𝑽𝒊.𝒕 = 𝜸𝟎 + 𝜸𝟏 𝑷𝑹𝑭𝒊.𝒕−𝟏 + 𝜸𝟐 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊.𝒕−𝟏 + 𝜸𝟑 𝑴𝑩𝑻𝒊.𝒕−𝟏 + 𝜸𝟒 𝑻𝑨𝑵𝑮𝒊.𝒕−𝟏 +
متغیر توضیحي
PRF i,t-1
SIZE i,t-1
MTB i,t-1
TANG i,t-1
C

ضریب
-16227996
-16177288
16110842
-16848492
06764772

آماره ( Fمعنيداري کل رگرسيون)
F Statistic
49266999

Prob
1611111

خطای استاندارد
16106004
16112124
16111049
16104710
16192260
آمارههاي آزمون مدل

آماره t
-27611402
-86227990
26422227
-62689996
07621212

Prob
161111
161111
161111
161111
161111

ضریب تعيين R2

ضریب تعيين تعدیل شده
ADJ R2
16999988

آماره دوربين
واتسون
66691062

16999220

جدول ( )5نتایج ازمون پانل مدل دوم

آزمونهاي پانل
آزمونهای تشخیص روش
آزمون  Fتعميمیافته

آزمون هاسمن
نتيجه نهایي

آماره آزمون

معنيداری

96902790
0196911791

161111
161111

نتیجه
تأکيد کاربرد  FEدر مقابل PLS

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

نتایج مندرج در جدول شماره ( )8نشان ميدهد که شاخصهاي سودآوري ،اندازه شرکت و دارایيهاي ثابت مشهود با سطح
معنيداري ( )161111داراي رابطه منفي و معني دار با شاخص اهرم مالي است .همچنين نتایج جدول حاکي از آن است که شاخص
فرصتهاي رشد با سطح معنيداري ( )161111داراي رابطه مثبت و معنيدار با شاخص اهرم مالي است.
قدرت توضيح (ضریب تعيين تعدیل شده) این مدل  %99699است و این بدان معناست که  99/99درصد از تغييرات در متغير
وابسته توسط متغيرهاي توضيحي بيان ميگردد .نتيجه نهایي بيانگر این است که فرضيههاي اول ،سوم ،پنجم و هفتم از نظر
آماري مورد تأیيد قرار ميگيرند.
جدول شماره ( )9بيانگر نتایج آزمون هاسمن به جهت تعيين استفاده از مدل دادههاي تلفيقي یا مدل اثرات تصادفي براي مدل
دوم است .چنانچه  prob≤ 0.05باشد مدل اثر تصادفي ( )REو در غير این صورت مدل دادههاي تلفيقي مورد تأیيد است.

تأکيد کاربرد  FEدر مقا بلRE
تأکيد کاربرد  FEمقابل  PLSو RE

 :FEمدل اثرات ثابت :RE /مدل اثرات تصادفي :PLS /مدل دادههاي تلفيقي
*** سطح اطمينان  ** ، %99سطح اطمينان  %99و * سطح اطمينان %91

*** سطح اطمينان  ** ،%99سطح اطمينان  %99و * سطح اطمينان %91
با توجه به اینكه در جدول ( )9سطح معناداري کمتر از  9درصد است مدل اثرات ثابت تأیيد ميگردد .در مرحله بعد تأثير
تعدیلي درماندگيمالي بر رابطه بين سودآوري ،اندازهشرکت ،فرصتهاي رشد ،دارایي ثابت مشهود با اهرم مالي شرکت بررسي
خواهد شد .نتایج این بررسي در جدول ( )2آمده است.
نتایج مندرج در جدول ( )2نشان ميدهد که شاخصهاي تعدیلي درماندگي مالي بر سودآوري و همچنين دارایيهاي ثابت
داراي رابطه منفي و معنيدار با شاخص اهرم مالي هستند .لذا ميتوان گفت درماندگي مالي داراي تأثير تعدیلي بر رابطه بين
سودآوري و اهرم مالي و همچنين داراي تأثير تعدیلي بر رابطه بين دارایيهاي ثابت مشهود و اهرم مالي در شرکتهاي پذیرفتهشده
در بورس اوراق بهادار تهران ميباشد.
نتایج بيانگر این است که شاخص تعدیلي درماندگي مالي بر فرصتهاي رشد با سطح معنيداري ( )161190داراي رابطه مثبت
معنيدار با شاخص اهرم مالي است .لذا ميتوان بيان نمود درماندگي مالي داراي تأثير تعدیلي بر رابطه بين فرصتهاي رشد و اهرم
مالي در شرکتهاي بورسي ميباشد .بر اساس نتایج مشاهده شد که شاخص تعدیلي درماندگي مالي بر اندازه شرکت فاقد رابطه
معنيدار با شاخص اهرم مالي است .قدرت توضيح این مدل  %99699است و این بدان معناست که  %99699از تغييرات در متغير
وابسته توسط متغيرهاي توضيحي بيان ميشود .نتيجه نهایي پذیرش فرضيه دوم ،چهارم ،ششم و هشتم است.
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جدول ( )6نتایج آزمون رگرسیون فرضیههای دوم ،چهارم ،ششم و هشتم
𝒕𝑳𝑬𝑽𝒊.𝒕 = 𝜸𝟎 + 𝜸𝟏 𝑷𝑹𝑭𝒊.𝒕−𝟏 + 𝜸𝟐 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊.𝒕−𝟏 + 𝜸𝟑 𝑴𝑩𝑻𝒊.𝒕−𝟏 + 𝜸𝟒 𝑻𝑨𝑵𝑮𝒊.𝒕−𝟏 + 𝜸𝟓 𝑪𝒓𝒊𝒔𝒊𝒔𝒊.
𝒕+ 𝜸𝟔 𝑪𝒓𝒊𝒔𝒊𝒔𝒊.𝒕 × 𝑷𝑹𝑭𝒊.𝒕−𝟏 + 𝜸𝟕 𝑪𝒓𝒊𝒔𝒊𝒔𝒊.𝒕 × 𝑺𝑰𝒁𝑬𝒊.𝒕−𝟏 + 𝜸𝟖 𝑪𝒓𝒊𝒔𝒊𝒔𝒊.
𝜺 × 𝑴𝑩𝑻𝒊.𝒕−𝟏 + 𝜸𝟗 𝑪𝒓𝒊𝒔𝒊𝒔𝒊.𝒕 × 𝑻𝑨𝑵𝑮𝒊.𝒕−𝟏 +
متغیر توضیحي
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PRF i,t-1
SIZE i,t-1
MTB i,t-1
TANG i,t-1
Crisisi,t
Crisisi,t * PRF i,t-1
Crisisi,t * SIZE i,t-1
Crisisi,t * MTB i,t-1
Crisisi,t *TANG i,t-1
C

ضریب
-16212912
-16162021
16110714
-16864270
16097276
-16796014
-16111920
16117996
16611282
06044047

آماره ( Fمعنيداري کل رگرسيون)
F Statistic
80816248

Prob
1611111

خطای استاندارد
16102929
16118107
16111049
16104016
16009844
16146678
16112211
16110726
16191482
16190607
آمارههاي آزمون مدل
ضریب تعيين R2
16999768

آماره t
-72699028
-26222902
26120784
-67624896
06642942
-86224029
-16062829
66202901
-76982098
67661129

Prob
161111
161111
161111
161111
160944
161111
164998
161190
161110
161111

ضریب تعيين تعدیل شده
ADJ R2
16999147

آماره دوربين
واتسون
66669879

 -7بحث و نتيجهگيري
در ادبيات دانشگاهي عامل اصلي تعيينکننده توانایي مالي شرکت ،اهرم مالي بيان شده و عموماً اعتقاد بر این است که اهرم
مالي ميتواند درجه درماندگي مالي را افزایش داده که در نتيجه افزایش اهرم مالي ،ریسك شرکت نيز افزایش خواهد یافت .اگر
شرکت از حساسيت یا شدت سرمایه باالیي برخوردار باشد ميتواند دارایيهاي ثابت خود را به عنوان وثيقههایي معتبر به منظور
حمایت و پشتيباني از اهرم مالي خود ارائه کند .بنابراین اگر بتوان تأثير درجه حساسيت سرمایه بر رابطه اهرم مالي و ریسك
ورشكستگي شرکت تعيين شود شرکت ميتواند تصميمات هوشمندانهتري را به منظور قبول یا رد هزیه بهره تأمين مالي از طریق
بدهي اتخاذ کند .از مزایاي بدهي و هزینههاي بالقوه ناشي از درماندگي مالي ،صرفهجویي مالياتي از طریق بهره (به عنوان سپر
مالياتي) و همچنين هزینههاي انتشار بدهي ،کاهش تضاد منافع بين سهامداران و مدیران و تضاد منافع بين سهامداران و
اعتباردهنگان مي باشد .بنابراین در ساختار سرمایه بهينه ،اهرم هدف شرکت مبتني بر رقابت بين نيروهاي مربوط به مزایاي تأمين
مالي از طریق بدهي (مانند معافيتهاي مالياتي) و هزینههاي بدهي (مانند احتمال روي دادن درماندگي مالي) تعيين ميگردد.
نتایج آزمون پژوهش حاضر نشان داد که شاخصهاي سودآوري ،اندازه شرکت و دارایيهاي ثابت مشهود رابطه منفي و معنادار
با اهرم مالي شرکت دارند .بنابراین با توجه به نظریه توازن ميتوان نتيجه گرفت شرکتهاي بزرگ از اعتبار باالتري نسبت به
شرکتهاي کوچكتر ،براي تأمين مالي برخوردارند .همچنين شرکتهاي بزرگ معموالً در بازار بدهي ،داراي اعتبار و شهرت بوده و
هزینههـاي نماینـدگي کمتـري در اسـتفاده از بدهي ،بستانكاران را تهدید ميکند .به طوریكه اعتباردهندگان ،شرایط مناسبتري
بـراي استقراض اینگونه شرکتها فراهم ميکنند .از سوي دیگر دارایيهاي ثابت مشهود بهآساني قابـل وثيقـه گذاشتن بوده و در
مواقع بحران ورشكستگي ،به نسبت دارایيهاي دیگـر ،کـاهش ارزش کمتـري خواهند داشت .همچنين دارایيهاي مشهود شرکت،
مانع از آن ميشود که سهامداران دارایيهاي کم ریسك را با دارایيهاي پر ریسك به راحتي جایگزین کنند .بنابراین ،هزینـههـاي
نمایندگي براي شرکتهایي که از دارایـيهـاي ثابـت بيشـتري دارند ،کمتـر اسـت.
7
6
این نتایج با پژوهشهاي بوت و همكاران ،)6110( 0لمون ،رابرتز و زندر ( ،)6114فلد و همكاران ( ،)6100هانلون (،)6100
پورحيدري ( ،)0746نمازي و شيرزاد ( ،)0748مهراني و رسائيان ( )0742و کردستاني و نجفي عمراني ( )0742همخواني دارد.
در نتایج مشخص شد که شاخص فرصتهاي رشد با درجه اهرم مالي رابطه مثبت معنادار دارد .با توجه به نظریه تـوازن پایـدار
شرکتهاي در حال رشد در زمان ورشكستگي ،به نسبت بيشتري ارزش خـود را از دسـت ميدهند .از منظر نظریه نمایندگي،
ميتواند یك رابطه مثبت بـين فرصتهاي رشد و بدهي موجود باشد .در مقابل نظریه سلسله مراتب گزینههاي تأمين مالي بيان
1 Boot et al
2 Foled et al
3 Hanlon
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- این نتایج با پژوهش. از حجم بدهي زیادي استفاده کنند،ميکند که انتظار ميرود شرکتهایي که فرصتهاي رشد باالیي دارند
)0742( ) و کيمياگري و عينعلي6101( 8 کيو الي،)6112( 7 نيكوالئوس و همكاران،)6112( 6 زووا و ژائو هاي،)0942( 0هاي مایز
)6104( 9 ششم و هشتم با نتایج بدست آمده از پژوهش گرميز و یگيتي، از طرفي نتایج آزمون فرضيههاي دوم.همراستا ميباشد
.همسو است
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examining the effect of financial property on financial leverage
with explanation of the mitigation role of financial distress in the
companies listed in tehran stock exchange
Abstract:
In accounting and finance literature, leverage is a very attractive and one of the most
controversial issues facing companies. The purpose of this study is to investigate the
effect of some financial characteristics such as firm size, profitability and fixed assets
on financial leverage and the effect of financial distress on each of these factors. For this
purpose, 176 stock companies were selected during the period from 2013 to 2016 (880
years-corporation). Multivariate correlation and regression methods were used to
analyze the data. The results showed that indicators of firm size, profitability, and
tangible fixed assets had a significant negative relationship with financial leverage, but
there was a significant positive relationship between growth opportunities and financial
leverage index. It was also found that adjustment index of financial helplessness had a
significant positive effect on the relationship of growth opportunities with financial
leverage but had a negative and significant effect on the relationship of fixed assets with
financial leverage. On the other hand, the moderating effect of financial distress on
profitability and financial leverage is significant.
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Keywords: Financial Leverage, Financial Helplessness, Company Size, Profitability, Tangible
Fixed Assets, Growth Opportunities
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)14زمستان  ،1911جلد دو

حاکمیت شرکتی و سیاست پرداخت سود سهام در شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
(اثرات ویژگی هیئت مدیره شرکتها)
مهال جان آبادی ،*1مجید

جامی2

تاریخ دریافت00/90/22 :
تاریخ پذیرش00/11/14 :
کد مقاله14942 :

چکـیده
یکی از موارد مهم جهت رشد و توسعه بازار سرمایه ،ایجاد دانش عمومی در ارتباط با فرآیند تعیین قیمت اوراق بهادار
ازجمله سهام و عوامل مؤثر بر قیمت و حجم معامالت است .مکانیزم هاي راهبري شرکتی به علت تضاد منافع بین مالکان
و مدیران شرکت و براي از بین بردن مشکالت نمایندگی و همچنین اطمینان خاطر سهامداران از این مسئله که وجوه آن
ها در اثر سرمایه گذاري بر روي فعالیت هاي غیرسودآور از بین نمیرود به وجود آمدند .بهبود راهبري شرکتی در کاهش
هزینه هاي نمایندگی مؤثر است .هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر سیاست سود سهام در شرکت هاي
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .داده هاي مورد استفاده شامل نمونه اي مرکب از  09شرکت پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران ،در طی سال  1904است.یافته هاي حاکی از این است که اندازه هیئت مدیره بر توزیع سود
سهام شرکت ها تأثیر منفی و استقالل هیئت مدیره و دوگانگی مدیرعامل با سیاست سود سهام رابطه مثبت و معنا داري
دارد.

واژگـان کلـیدی :دوگانگی نقش مدیرعامل ،اندازه هیئت مدیره ،استقالل هیئت مدیره ،سیاست تقسیم سود

 -1کارشناس ارشد حسابداری (نویسنده مسئول) Janabadi.mahla@gmail.com

 -2استادیار موسسه آموزش عالی هاتف.گروه حسابداری
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 -1مقدمه
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در سالهاي اخیر ،مفهوم حاکمیت شرکتی به عنوان یک جنبه اصلی و پویاي تجارت تبدیل شده است و در اقتصاد امروز توجه
به آن به طور تصاعدي رو به افزایش است و پیشرفت هاي متعددي درخصوص نحوه اعمال حق حاکمیت شرکتی در سطح جهانی
صورت گرفته است .بطوریکه سازمان هاي بین المللی استانداردهاي قابل قبول بین المللی را در این مورد فراهم می کنند .در
) )OECDسازمان توسعه اقتصادي امریکا این نتیجه در سطوح تحصیلی دانشگاهی و در بریتانیا همچنان مورد تدریس واقع می
گردد و به تبع آن نیز سازمان ها به تقویت سیستم هاي حاکمیت شرکتی خود بطور مستمر ادامه می دهند و به سهامداران و روابط
آن ها ،میزان و سطح پاسخگویی ،بهبود عملکرد هیئت مدیره ،حسابرسان و سیستم هاي حسابداري و کنترل داخلی ،بصورت ویژه
توجه می شود و همواره بدنبال روش هایی هستند که شرکت ها با این روش ها بهتر کنترل و اداره شوند .افزون بر آن ،سرمایه
گذاران جزء ،سرمایه گذاران نهادي ،حسابداران و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودي و ضرورت
اصالح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی آگاهند (پاکروان.)1901،
امروزه اصول حاکمیت شرکتی عمأل به صورت کد تبدیل شده اند بطوریکه در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه
نهادهایی از جمله بورس ،شرکت ها ،سرمایه گذاران نهادي و مدیران با حمایت از دولت ها و سازمان هاي بین المللی این کدها را
تبیین نموده و منتشر نموده اند و به عنوان یک قاعده کلی شرکت ها در رعایت توصیه هاي ارائه شده توسط دولت در این قانون
موظف هستند اگرچه چند دسته از کدها که به بورس و اوراق بهادار مربوط می شود در غالب موارد به عنوان یک عمل اجباري می
بایست اجرایی شوند .براي مثال ،شرکت در بورس لندن ،تورنتو و استرالیا بطور رسمی باید به دنبال اجراي توصیه هاي مرتبط به
کدهاي تبیین شده در این بازارهاي اوراق بهادار در سطح کلیه شرکت باشند .همچنین این نهادها می بایست گزارشاتی منتشر کنند
که آیا به توصیه هاي تدوین شده عمل نموده اند و در صورت عدم اجراي توصیه هاي مذکور می بایست بصورت کامل عامل عدم
اجراي وظایف محوله را تشریح نماید بطوریکه الزامات مربوط به افشاي این موضوعات فشار قابل توجهی را به شرکت ها پذیرفته
شده در بورس هاي اوراق بهادار به منظور تطبیق سازي وضعیت خود با توصیه هاي تدوین شده را در برداشته است .در این
پژوهش ،ما به دنبال ارتباط میان مکانیزمهاي حاکمیت شرکتی و نسبت سود تقسیمی می باشیم .و سؤال اصلی پژوهش این می
باشد که آیا مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی (استقالل ،دوگانگی مدیرعامل ،اندازه هیئت مدیره) تأثیري بر سیاستهاي پرداخت سود
دارد.

 -2ادبیات نظری پژوهش
مکانیزمهاي حاکمیت شرکتی و کنترلهاي مربوطه به منظور کاهش ناکارآمديهاي سازمان طراحی شدهاند ،چرا که این
مشکالت از مخاطرات اخالقی ناشی از انتخاب نامطلوب مدیریتها و افراد بروز پیدا میکند ،که معموال تأثیر مستقیم بر سود سهام
دارد .سود سهام نقدي و میزان سود تقسیمی ،بواسطه عینیت و ملموس بودن ،از جایگاه ویژهاي نزد ذینفعان شرکت برخوردار است.
به جرأت میتوان گفت که سود هر سهم از مهمترین معیارهاي مورد نظر سرمایهگذاران و دیگر فعاالن بورس میباشد و حتی براي
مدیران نیز امري حیاتی به شمار میآید .در واقع استفادهکنندگان بالفعل و بالقوه اطالعات مالی مشتاق هستند تا از توان ایجاد
نقدینگی و توزیع آن در میان سهامداران شرکت آگاهی یابند؛ زیرا این اطالعات نه تنها تصویر روشنی از وضعیت حال شرکت ارائه
میدهند ،بلکه امکان برآورد و ارزیابی وضعیت آینده آن را نیز فراهم میسازند که بدون تردید در فرآیند تصمیمگیري آنان حائز
اهمیت است .اهمیت این مسئله نزد مدیران شرکتها نیز ،هم به جهت استفاده از اطالعات حاصله در فرآیند اداره شرکت و هم به
واسطه ارزیابی بازار از عملکرد آنان جدي است ،از همینرو بخشی از توان و توجه مدیران شرکتها معطوف به مقولهاي است که از
آن با عنوان «سیاست تقسیم سود» یاد میشود (سرافزاري.)09،
در بیشتر مواقع شرکتها براي دستیابی به مقاصد مختلف و تحت فشارهاي درون سازمانی و برون سازمانی اقدام به نگهداشت
سود کرده و یا میزان کمی از آن را به سهامداران پرداخت مینمایند ،که این امر میتواند عواقبی خوب یا بد به دنبال داشته باشد.
خط مشی بهینه و انعطافپذیر تقسیم سود عنوان میدارد که مدیران باید با آگاهی کامل از عواقب پرداخت یا عدم پرداخت سود به
سهامدارن اقدام نمایند و با توجه به شرایط تصمیمات بخردانه اي اتخاذ نمایند کند (تبریزي و حنیفی.)1932 ،
طبق مدل ارزشیابی گوردن ،اگر شرکت نسبت پرداخت سود سهام را افزایش دهد ،سود تقسیمی افزایش خواهد یافت و افزایش
سود تقسیمی موجب افزایش قیمت سهام میشود ،اما با افزایش سود تقسیمی ،وجوه در دسترس براي سرمایهگذاري کاهش خواهد
یافت و این موجب کاهش نرخ رشد مورد انتظار خواهد شد و در نهایت منجر به کاهش قیمت سهام میشود .بنابراین هر تغییري در
خط مشی پرداخت سود دو اثر متضاد دارد و از این رو خط مشی بهینه تقسیم سود ،در راستاي هدف حداکثر کردن قیمت سهام باید
بین تقسیم سود و رشد آتی تعادل برقرار کند ( تبریزي و حنیفی.)1932 ،
هیئت مدیره شرکت ،قلب آن محسوب میشود؛ پس باید همواره سالم و شاداب باشد و خوب تغذیه شود .هیئت مدیره به
عنوان جزء اصلی حاکمیت شرکتی در کنار سهامداران و مدیریت عامل نقش عمده اي را در برابر ذینفعان بر عهده دارد .حقایق
حاکی از آن است که در شرکتها ،مدیران بیشتر دنبال منافع خود بوده اند تا منافع ذینفعان ،نگرانیهاي سهامداران بابت پرداختها

و أفت ارزش سهام به مرور موجب باال رفتن تقاضا براي اصالحاتی در حاکمیت شرکتی و به گونه اي خاص عملکرد هیئت مدیره
در آن شده است .براي حل این مشکل ،دو راه حل وجود دارد :اول آنکه براي تشویق مدیران به انجام رفتار مورد انتظار برایشان
پاداش و انگیزاننده در نظر گرفته شود ،دومین روش ،قدرتمندسازي هیئت مدیره به گونه اي است که بتواند نظارت شایسته اي
روي عملکرد مدیران داشته باشد .مدیریت میتواند بخاطر عدم تقارن اطالعاتی و مالکیت هاي پراکنده از طریق کنترل سیاست
پرداخت سود تقسیمی ،از جریانهاي نقدي آزاد براي منافع شخصی سوء استفاده کند و سهامداران به دلیل اینکه قادر نیستند به
صورت مستقیم مدیریت را نظارت کنند ،هیئت مدیره را براي کنترل و حمایت از منافعشان بر میگزینند .در این راستا مدیران
مستقل در درون هیئت مدیرهها میتوانند به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیر گزار در کنار سایر عوامل دیگر در کاهش یا افزایش
ارزش شرکت و حفظ منافع ذینفعان عمل کنند.

 -3پیشینه پژوهش
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گاگلر و یورتوگلو )2910( 1به پژوهشی با عنوان سود سهام  ،انگیزه شرکت ها و هزینه نمایندگی پرداختند .درباره سیستم
حاکمیت شرکتی و نسبت هاي سود تقسیمی در آلمان به مطالعه پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که سود تقسیمی عالمتی از وجود
تعارض میان سهامداران جزء و عمده است .همچنین در شرکتهایی با مالکیت متمرکز تعارض میان سهامداران بزرگ و کوچک از
مباحث اصلی در حاکمیت شرکتی است .اگر سهامداران جزء در معرض تصرف اموال توسط سهامداران عمده باشند افزایش در سود
تقسیمی باعث کاهش وجوه تحت کنترل سهامداران عمده شده و در نتیجه سبب افزایش ارزش بازار شرکت می شود.
میتون (  ،) 2913در پژوهشی با عنوان نظام حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود را در بازارهاي نو ظهور پرداختند .نتایج
میتون نشان داد شرکتهایی که حاکمیت شرکتی قوي دارند ،پرداخت سود تقسیمی آنها باالتر است .عالوه بر این ،ارتباط منفی میان
پرداختهاي سود تقسیمی و فرصتهاي رشد در میان شرکتها یا راهبري بهتر ،قویتر است .در واقع شرکتهایی که حاکمیت شرکتی
قویتري دارند ،سود آورتر هستند اما سودآوري زیاد فقط بخشی از پرداخت سودهاي تقسیمی باالتر را توضیح میدهد.
کریستین آندرز 2و همکاران ( )2914در پژوهشی با عنوان بررسی سیاست هاي تقسیم سود ،حاکمیت شرکتی و تاثیر ،مالیات
بر درآمد سهامداران داراي کنترل ،بر تقسیم سود پرداختند .نتایج پژوهش که از بین شرکت هاي آلمانی براي سالهاي 2912–2990
صورت پذیرفت نشان می دهد که بین مالیات بر درآمد سهامداران عمده و سیاستهاي تقسیم سود در این شرکت ها رابطه
معناداري وجود ندارد.
چاي و همکاران در سال ( )2912به پژوهشی با عنوان سیاست پرداخت و عدم قطعیت جریان نقدینگی پرداختند و نشان دادند؛
شرکت هایی با حاکمیت شرکتی مؤثرتر با محدودیتهاي تأمین مالی خارجی باالتر ،سود سهام کمتري می پردازند،در حالی که
شرکت هایی با حاکمیت شرکتی ضعیف تر با محدودیتهاي تأمین مالی خارجی کمتر ،سود سهام بیشتري می پردازند.
برادران حسن زاده و همکاران ( )1903در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین برخی مکانزیم هاي حاکمیت شرکتی با ارزش
ایجاد شده براي صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادي پرداختند و نشان دادند که از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی
در این پژوهش ،چهار مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت ،میزان مالکیت سهامداران نهادي ،ساختار سرمایه و میزان سهام شناور
آزاد) با ارزش ایجاد شده براي سهامداران رابطه داشته اند .همچنین از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش،
سه مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت ،میزان مالکیت سهامداران نهادي و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش افزوده اقتصادي
رابطه داشته اند.
شهیدي و همکاران ( )1903به پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها در بورس
تهران پرداختند .نتایج آنان نشان داد که بین اجزاي ساختار حاکمیت شرکتی (ترکیب هیئت مدیره ،ساختار مالکیت) با عملکرد مالی
شرکت رابطه معناداري وجود ندارد .از طرفی ،نتایج بررسی ها نشان داد که بین افشاي اطالعات با عملکرد مالی شرکت ها ،رابطه
مستقیم و معناداري وجود دارد.
زمانی و ولیپور ( )1904در مقاله اي با عنوان نقش مدیریت شفاف بر اثربخشی مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی در کاهش
هزینه هاي نمایندگی به بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با نسبت هزینه هاي عملیاتی به فروش به عنوان جایگزین هزینه هاي
نمایندگی در بین شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زمانی 1909-1900پرداختند .یافته هاي
پژوهش نشان داد که بین نسبت هزینه هاي عملیاتی به فروش و متغیر هاي درصد تمرکز مالکیت هیئت مدیره ،نفوذ مدیر عامل،
سرمایه گذاران نهادي ،و درصد اعضاي غیر موظف هیئت مدیره رابطه معناداري وجود دارد
قائمی و شهریاري ( ،)1904در پژوهش خود با عنوان «حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها» ،به بررسی  44شرکت
پذیرفته شده در بورس طی بازه زمانی  ،1902-1904پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین ترکیب هیئت مدیره و عملکرد مالی
شرکت ها رابطه معناداري وجود ندارد.
1 Gugler, Klaus & Yurtoglo
2 Christian Andres
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پورحیدري و محمدي)1902( ،در پژوهش خود با عنوان بررسی تاثیر عدم تقارن اطالعات بر انتخاب ساز و کار حاکمیت
شرکتی توسط شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،به بررسی سیاست تقسیم سود شرکتهاي پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران براي دوره زمانی1904-1909 ،پرداختند .شواهد کسب شده توسط آنها ،نشان داد که شرکتهاي بورس
اوراق بهادار تهران ،از سیاست تقسیم سود پایداري برخوردار نیستند .روح اله رجبی و همکاران(  ،) 1902در مقاله اي با عنوان
بررسی نظام راعبري و عملکرد مالی شرکت ها پرداخت .هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه بین رویه هاي نظام راهبري
شرکتی موجود در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و سیاست تقسیم سود آنهاست .مکانیزمهاي نظام راهبري
شرکتی مورد تحقیق شامل مالکیت بزرگ ترین سهامدار ،دومین سهامدار عمده ،مالکیت اعضاي هیئت مدیره ،دولتی بودن ،سهام
شناور آزاد ،وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره ،جدایی مدیرعامل از اعضاي هیئت مدیره بوده است .با استفاده از
رگرسیون حداقل مربعات و مدل بهینه سیاست تقسیم سود تعداد  24شرکت براي بررسی رویههاي نظام راهبري انتخاب به کار
گرفته شد .با استفاده از رگرسیون پنلی رابطه میان مکانیزمهاي نظام راهبري و سیاست تقسیم سود آنها مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در سطح اطمینان  00درصد ارتباط مثبت معناداري بین متغیرهاي بزرگترین سهامدار،
دومین سهامدار عمده با سیاست تقسیم سود و رابطه منفی معناداري بین متغیر اندازه شرکت و سیاست تقسیم سود وجود دارد.
حساس یگانه ( ،)1902به پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهاي پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداخت ،وي با بررسی رابطه بین ساز و کارهاي حاکمیت شرکتی و مدیریت سود ،در شرکتهاي پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران ،دریافت که بین این سازوکارها ،شامل تعداد اعضاي هیئت مدیره ،تعداد و کفایت مدیران غیر
موظف ،تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره یا عضویت وي در هیئت مدیره ،ساختار مالکیت و وجود واحد حسابرسی
داخلی ،با مدیریت سود رابطه معناداري وجود ندارد.

 -4فرضیات تحقیق
-

بین اندازه هیئت مدیره و نرخ پرداخت سود سهام رابطه معناداري وجود دارد.
بین استقالل هیئت مدیره و نرخ پرداخت سود سهام رابطه معناداري وجود دارد.
بین دوگانگی مدیر عامل و نرخ پرداخت سود سهام رابطه معناداري وجود دارد.

 -5روش شناسی تحقیق
پژوهش ازحیث هدف کاربردي و از حیث روش توصیفی -همبستگی قلمداد می شود که با استفاده از دادههاي ثانویه مستخرج
از صورتهاي مالی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطهي همبستگی میپردازد .انجام این
پژوهش در چهارچوب استدالل قیاسی – استقرایی صورت خواهد گرفت .علت استفاده از روش همبستگی کشف روابط همبستگی
بین متغیرها است .تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است.از سوي دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادي (نیمه
تجربی) است ،یعنی بر مبناي تجزیه و تحلیل اطالعات گذشته و تاریخی (صورتهاي مالی شرکتها) انجام میگیرد .همچنین این
پژوهش از نوع مطالعهاي کتابخانه اي و تحلیلی – علی بوده و مبتنی بر تحلیل دادههاي ترکیبی میباشد.

 -6جامعه آماری و نمونه
ازآنجا که قلمرو زمانی این تحقیق سال  1904میباشد ،لذا جامعه ي آماري شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران می باشد .حجم نمونه با توجه به اینکه تعداد اعضاي جامعه  219شرکت میباشد از فرمول نمونهگیري از جامعهي محدود
استفاده میکنیم که با توجه به فرمول کوکران 23 ،شرکت تعیین گردیده است.
شیوه توزیع پرسشنامه بدین شکل بوده است که در ابتدا با هماهنگی الزم با مدیران مربوطه ،پرسشنامه توسط محقق در کلیه
شرکت هاي نمونه توزیع شده است .با توجه به حجم نمونه تعداد  23پرسشنامه بین پاسخ دهندگان توزیع شد که از آن تعداد09 ،
پرسشنامه قابل قبول برگردانده شد.
جدول  -1متغیرهای پاسخ نامه
شماره سواالت در پرسشنامه
متغیرهای مورد بررسی
ا الی 19
اندازه هیئت مدیره
 11الی 29
استقالل هیئت مدیره
 21الی 99
دوگانگی مدیرعامل
جمع کل سواالت
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جمع سواالت
19
19
19
99

 -7ضريب آلفای كرونباخ
آلفاي کرونباخ بزرگتر از مقدار  9/94باشد و هرچه این مقدار به عدد  1نزدیکتر باشد پرسشنامه از پایایی باالتري برخوردار
میباشد.
جدول  -2پایایی پرسشنامه پژوهش
متغیرهای مورد بررسی
اندازه هیئت مدیره
استقالل هیئت مدیره
دوگانگی مدیرعامل
کل سواالت

ضریب آلفای کرونباخ
31/3
09/1
09/4
34/4

تعداد سواالت
19
19
19
99

 -8آزمون همبستگی

جدول  -3پایایی پرسشنامه پژوهش
اندازه هیئت مدیره

استقالل هیئت مدیره

1
9/909
9/249
9/99

1
9/924
9/901

اندازه هیئت مدیره
استقالل هیئت مدیره
دوگانگی مدیرعامل
سیاست سود سهام

دوگانگی نقش مدیر عامل

سیاست سود سهام

1
9/941

1

همانطور که نتایج حاصل از آزمون هم خطی نشان می دهد بین متغیرها هم خطی شدید وجود ندارد که بتواند در تخمین هاي
مربوط به فرضیات مشکلی ایجاد نماید .بنابراین می توان براي انجام آزمونها از این متغیرها استفاده نمود.

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

یراي تعیین روابط بین متغیرها ،ابتدا ماتریس همبستگی برآورد می شود .نتایج حاصل در جدول ( )9ارائه شده است .ضریب
همبستگی ابزاري اماري براي تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر با متغیر دیگر است ..ضریب همبستگی ،یکی از معیارهاي مورد
استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است .ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می
دهد .این ضریب بین  1تا  -1است و در عدم وجود رابطه بین دو متغیر ،برابر صفر است.

 -9آزمون فرضیات تحقیق
جدول  -4بررسی شاخص های حاکمیت شرکتی
آماره ویژگی

تعداد

حداقل

حداکثر

میانه

میانگین

انحراف معیار

چولگی

اندازه هیئت مدیره

29

9/9141

0/3411

9/9421

9/2220

9/0229

9/0213

استقالل هیئت مدیره

29

-9/2209

0/0449

9/1432

9/9402

9/4220

9/4404

دوگانگی مدیرعامل

19

-3/9001

0/4022

1/0914

1/4240

1/4320

-1/4133

باتوجه جدول ویژگی هاي حاکمیت شرکتی می تواندسبب رشد سرمایه وبهبود سود سهام شرکت شود.
آمارههاي تحلیل توصیفی ،اطالعات مفیدي را درباره توزیع دادههاي گردآوري شده و متغیرهاي محاسبه شده در اختیار
پژوهشگر قرار می دهد.که در این جدول انحراف از میانگین نشان دهنده مجموع انحرافات تمام مشاهدات از میانگین شان است.
انحراف معیار نوعی سنجش پراکندگی براي یک توزیع احتمال یا متغیر تصادفی بوده ،ونماینده پخش شدگی مقادیر آن حول مقدار
میانگین است.
جدول  -5ساختارحاکمیت شرکت های موردمطالعه
متغیر

شاخص حاکمیت شرکتی

تعداد

ضریب مسیر استاندارد

نسبت بحرانی

احتمال آماره

سود سهام

اندازه هیئت مدیره

09

9/033

---

---

سود سهام

استقالل هیئت مدیره

20

9/094

10/992

9/9991

سود سهام

دوگانگی مدیرعامل

20

9/030

14/204

9/9991
11

مقایسۀ ضرایب مسیر استاندارد نشانگرهاي سود سهام را نشان می دهد سود سهام 09شرکت اول داراي باالترین ضریب
است و در مقایسه با دو نشانگر دیگر ،شاخص قوي تري براي سنجش سود سهام شرکت است.
فرضیه یک :بین اندازه هیئت مدیره و نرخ پرداخت سود سهام رابطه معنادار وجود دارد.
براي آزمون فرضیه اول از آزمون ضریب رگرسیون در سطح معنیداري ( )P≥9/90استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول 2
رائهشده است.
جدول  -6نتایج آزمون رگرسیون شاخص های حاکمیت شرکتی با سود سهام شرکت

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

با توجه به نتایج جدول ( )2مشاهده میشود که بین شاخص اندازه هیئت مدیره با سود سهام شرکت رابطه معنیداري وجود
دارد ( )sig = 9/999بنابراین فرضیه اول پژوهش تائید میشود و ضریب رگرسیون برابر است با ( )9/999که رابطه بین دو متغیر
معنادار است یعنی باافزایش تعداد هیئت مدیره ،سود سهام شرکت کاهش می یابد و بالعکس.
فرضیه دوم  :بین استقالل هیئت مدیره و نرخ پرداخت سود سهام رابطه معنادار وجود دارد
براي آزمون فرضیه دوم از آزمون ضریب رگرسیون در سطح معنیداري ( )P≥9/90استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول 4
ارائهشده است.
جدول ( )7نتایج آزمون رگرسیون شاخصهای حاکمیت شرکتی با سود سهام شرکت

با توجه به نتایج جدول ( )4مشاهده میشود که بین استقالل هیئت مدیره و سود سهام رابطه معنیداري وجود دارد
( )sig. = 9/991بنابراین فرضیه دوم پژوهش تائید میشود و ضریب رگرسیون برابر است با ( )9/991که رابطه بین دو متغیر مثبت
و مستقیم است یعنی با بهبود استقالل هیئت مدیره  ،سیاست سود سهام باال میرود و بالعکس.
فرضیه سوم :بین دوگانگی مدیر عامل و نرخ پرداخت سود سهام رابطه معنادار وجود دارد.
براي آزمون فرضیه سوم از آزمون ضریب رگرسیون در سطح معنیداري ( )P≥9/90استفاده شد .نتایج این آزمون در جدول 3
رائهشده است.
جدول  -8نتایج آزمون رگرسیون شاخصهای حاکمیت شرکتی با سود سهام شرکت

با توجه به نتایج جدول ( )3مشاهده میشود که دوگانی مدیرعامل و سود سهام شرکت رابطه معنیداري وجود دارد (= 9/992
. )sigبنابراین فرضیه فرعی دوم پژوهش تائید میشود و ضریب رگرسیون برابر است با ( )9/992که رابطه بین دو متغیر مثبت و
مستقیم است یعنی با بهبود دوگانگی مدیرعامل  ،سود سهام شرکت باال میرود و بالعکس.
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 -11نتايج و پیشنهادات

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

فرضیه اول پژوهش به برسی رابطه بین اندازه هیئت مدیره با سود سهام شرکت می پدازد .رابطه عکس بین اندازه هیئت مدیره
با میزان سود آوري شرکت ها نشان می دهد ،که بکارگیري تعداد بیشتري از اعضاي هیئت مدیره ،نمیتواند مکانیزم مناسبی جهت
افزایش نظارت بر عملکرد مدیران باشد و متعاقباً نمی تواند هدف سهامداران (حداکثر کردن ثروت) را محقق سازد.
فرضیه دوم به بررسی رابطه بین استقالل هیئت مدیره با سود سهام شرکت میپردازد .مدیران مستقل در جهت کنترل تصمیم
گیرهاي مهم شرکت براي کاهش تعارض میان مدیریت و سهامداران در موقعیت بهتري قرار دارند .مدیران مستقل انگیزهي قوي
براي داوري مستقل و رها از تاثیر مدیریت مستقیم مدیریت نمیباشند ،آنها براي حمایت از منافع خود هیئت مدیره را منصوب
مینمایند .در سالهاي اخیر نسبت مدیران مستقل در هیئت مدیره ،به علت ضرورت در حمایت از سهامداران در مقابل سوء استفاده
مدیریتی و باال رفتن ارزش شرکت ،در حال افزایش بوده است .بنابراین اگر استقالل بیشتر هیئت مدیره ،بررسی و نظارت داخلی را
بهبود بخشیده و انظباط مدیریت را تسهیل نماید ،پس چنین انتظار میرود که با ثابت بودن سایر شرایط ،با وجود مدیر مستقل در
هیئت مدیره تمایل براي پرداخت سود افزایش مییابد .یعنی در شرکتهایی که استقالل هیئت مدیره بیشتر است ،شرکتها سود
سهام بیشتري تقسیم میکنند و استقالل هیئت مدیره سودتقسیمی سهام را تشدید میکند.
فرضیه سوم به بررسی به رابطه بین دوگانگی هیئت مدیره و سیاست سود سهام می پردازد .دوگانگی نقش مدیرعامل بر توزیع
سود سهام هاي شرکت ها تأثیر مثبت و معناداري دارد .ازاین رو می توان ادعا کرد که دوگانگی نقش مدیرعامل در شرکت سبب
توزیع سود سهام بیشتري در شرکت می شود ،ازاین رو با توجه به ضرایب و سطح معناداري به دست آمده فرضیه سوم پژوهش،
مبنی بر اینکه دوگانگی نقش مدیرعامل بر توزیع سود سهام تأثیر معناداري دارد ،پذیرفته می شود .با توجه به نتایج آزمون میتوان
گفت بین دوگانگی وظایف مدیرعامل و سیاست پرداخت سود در شرکتهاي پذیرفته شده رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و این
مسئله بیانگر این است که دوگانگی وظایف مدیرعامل باعث افزایش در سیاست پرداخت سود میشود .با توجه به نتایج پیشنهادهایی
به شرح ذیل ارئه گردید.
 )1با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش و عدم وجود رابطه معنادار بین اندازه هیئت مدیره با سودآوري ،به مالکان و
سهامداران پیشنهاد می شود تا جهت اعمال مکانیزم نظارتی قوي تر در راستاي حداکثر کردن ثروت خود ،از دیگر راهکارهاي
نظارتی بهره جویند.
 )2بر مبناي یافته هاي پژوهش می توان به سرمایه گذاران توصیه نمود در تشکیل پرتفوي خود ،عالوه بر سود تقسیمی به
نرخ حاکمیت شرکتی نیز توجه کافی مبذول دارند؛ زیرا که مدیران فرصت طلب از سود تقسیمی به عنوان ابزاري براي پوشش
ضعف در حاکمیت شرکتی استفاده می کنند با کشف این ارتباط ضروري است که مقام هاي بورس به تدوین مقررات و الزامات
قانونی براي اجرایی کردن اصول حاکمیت شرکتی در مورد شرکت هاي بورس بپردازند.
 )9در نهایت ایجاد سازمان هایی که بتوانند شاخص حاکمیت شرکتی را محاسبه کنند الزامی است؛ زیرا وجود چنین شاخصی
عالوه بر رتبه بندي شرکت ها می تواند براي حسابرسان ،سیاستگذاران و عموم مردم در قضاوت راجع به شرکت ها موثر باشد.
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سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)94زمستان  ،9911جلد دو

تاثیر نقش تعدیلگر عدم تقارن اطالعات بر رابطه گرایشهای احساسی
و نقدشوندگی
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مجدی3

چکـیده
یکی از مباحث اساسی در مالی رفتاری احساسات بازار و گرایشهای احساسی سرمایهگذاران است .گرایشهای احساسی
سرمایهگذاران به معنای حاشیه میزان خوشبینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهام است .هدف پژوهش حاضر
بررسی نقش تعدیلگر عدم تقارن اطالعات بر رابطه گرایشهای احساسی و نقدشوندگی در شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار میباشد .پژوهش انجامشده ازنظر 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 و برای
تجزیهوتحلیل فرضیهها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است .برای جمعآوری اطالعات ،از دادههای  741شرکت
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  7391-7392استفاده شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد
بین گرایشهای احساسی سرمایهگذاران و نقدشوندگی سهام رابطه منفی و معنیداری وجود دارد؛ اما عدم تقارن اطالعات
بر رابطه میان گرایشهای احساسی سرمایهگذاران و نقدشوندگی سهام تأثیر معنیداری ندارد.

واژگـان کلـیدی :مالی رفتاری ،گرایشهای احساسی ،نقدشوندگی ،عدم تقارن اطالعات

 -7مدرس گروه حسابداری و مدیریت ،موسسه آموزش عالی ناصر خسرو ،ساوه ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ،ساوه ،ایران (نویسنده مسئول)
Leila.danesh1364@yahoo.com

 -3دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ،ساوه ،ایران
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 -1مقدمه

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

یکی از عوامل مهمی که سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در بازار اوراق بهادار به آن اهمیت ویژهای میدهند و همچنین
سیاستگذاران بازار اوراق بهادار تمهیدات مختلفی را برای بهبود آن در نظر میگیرند ،نقد شوندگی 7اوراق بهادار است .هر چه اوراق
بهادار نقد شونده تر باشند ،سرمایهگذاران انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری خواهند داشت ،چراکه امکان برنامهریزی در یک افق
زمانی برای سرمایهگذار ایجاد میشود (وانگ )2171 ،2نقد شوندگی سهام در بازارهای مالی را میتوان قابلیت جذب روان
سفارشهای خریدوفروش تعریف کرد( .سرکانیان و همکاران.)7394 ،
از دیدگاه تئوری ،مجموعه عرضه و تقاضای ایجادشده توسط سرمایهگذاران بر اساس درک آنان از بازده سرمایهگذاری،
تعیینکننده قیمت سهام یک شرکت در بازار است و فرض میشود میانگین رفتار سرمایهگذاران در بازار ،منطقی است( .نیکو و
همکاران)7399 ،؛ اما بازارهای مالی در معنای واقعی خود دارای بعد روانشناسی است و اینگونه ادعا میشود که دارای شخصیت،
افکار ،باورها ،خلقوخو و گاهی احساسات است (لو 7و همکاران .)2171،دیدگاه مالی رفتاری نشان میدهد برخی از تغییرات قیمتها
در بازار ،هیچ دلیل بنیادی نداشته و گرایشهای احساسی 3سرمایهگذاران ،نقش مهمی در تعیین قیمتها بازی میکنند .درواقع
تأکید مالی رفتاری بیشتر بر تأثیر احساسات ،شخصیت ،فرهنگ قضاوتهای سرمایهگذاران بر تصمیمگیری سرمایهگذاری میباشد.
تحقیقات موجود در زمینه گرایش احساسی سرمایهگذاران ،به نقش آن در ارزیابی قیمت داراییهای مالی و تأثیر آن بر بازده سهام
اشاره میکنند.
در این زمینه لیو ( )2171دریافت تغییر سری زمانی در نقدینگی بازار سهام با گرایشهای احساسی سرمایهگذاران در ارتباط
است .زمانی که شاخصهای گرایشهای احساسی باالست بازار سهام از نقدشوندگی بیشتری برخوردار است .این زمانی است که
سرمایهگذاران سرسختتر باشند .همچنین حجم معامالت بازار زمانی که گرایشهای احساسی سرمایهگذاران باالست افزایش
مییابد؛ بنابراین با کنترل حجم معادالت بازار گرایشهای احساسی باال منجر به افزایش نقدشوندگی بازار سهام میشود.
اما نکته مورد توجه این است که به دلیل وجود عدم تقارن اطالعاتی تعیین ارزش سهام بسیار دشوار است (سیدنژاد فهیم و
همکاران .)7391 ،مفهوم اطالعات نامتقارن نقش مهمی و حیاتی در بازار سرمایه دارد چرا دربرگیرنده این واقعیت است که فعاالن
بازار ممکن است اطالعات متفاوتی در اختیار داشته باشند؛ بنابراین سرمایهگذاران بالقوه بازار سرمایه نسبت به ارزش شرکت قضاوت
کرده و آن را با رفتار سرمایهگذاری شرکت میسنجند .زمانی که سرمایهگذاران نسبت به آینده شرکت خوشبین هستند ارزش سهام
شرکت را بیشازحد ارزش گزاری کرده و قیمت سهام را افزایش میدهند که این میتواند بر سایر سرمایهگذاران بازار سرمایه تأثیر
بگذارد (سرونتی .)2174 ،4از جنبهای دیگر عدم تقارن اطالعاتی ناشی از کیفیت افشای پایین ،مشکل انتخاب نادرست را در پی
خواهد داشت .اوراق بهادار در مواجهه با این مشکل ،نقدشوندگی کمتری دارند و هزینه دادوستد آنها در زمان خریدوفروش بیشتر
است؛ بنابراین خریداران تمایل کمتری به خرید آنها دارند( .ترابی و همکاران .)7399 ،درواقع ازآنجاکه معامله گران ناآگاه در بازار
سرمایه به نسبت سایر معامله گران گرایشهای احساسیتری دارند ،میتوان گفت که عدم تقارن اطالعات میتواند رفتار آنها را در
مورد خریدوفروش سهام بیشتر تحت تأثیر قرا دهد .بر این اساس در این پژوهش به بررسی نقش تعدیلگر عدم تقارن اطالعات بر
رابطه گرایشهای احساسی و نقدشوندگی خواهیم پرداخت.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در متون مالی ،سرمایهگذاری عبارت است از تعهد پول یا سایر منابع به امید کسب منافع آتی (بودی .)2177،5سرمایهگذاران
همواره منافع آتی (بازدهی) بیشتر را ترجیح میدهند؛ اما برای کسب این منافع ،با ریسکهایی مواجه هستند .این موضوع همان
تقابل سنتی ریسک و بازده است که بیان میکند اگر سرمایهگذاری بازدهی مورد انتظار باالتری را طلب کند ،باید ریسک بیشتری
را نیز بپذیرد .یکی از منابع ریسکی که سرمایهگذاران همواره با آن مواجه هستند ،ریسک عدم نقدشوندگی است (سرکانیان و
همکاران .)7394 ،به این دلیل 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 .)7391 ،درواقع نقدشوندگی تابعی از توانایی انجام معامله سریع با حجم باالیی از اوراق بهادار و هزینه پایین است.
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 -1-2عدم تقارن اطالعات و رابطه گرایشهای احساسی و نقدشوندگی
تئوری مالی سنتی بیان میکند که قیمت سهام ،ارزش بنیادی سهام را نشان میدهد و منعکسکننده ارزش جریانهای نقدی
آتی میباشد .بر پایه فرضیه بازار کارا ،سرمایهگذاران رفتار عقالیی دارند به این معنی که همه اطالعات موجود و در دسترس را
پردازش کرده و به دنبال حداکثر ساختن مطلوبیت مورد انتظار هستند اما شواهد حکایت از آن دارد که سرمایهگذاران برای تعیین
ارزش سهام از روشهای کمی استفاده نمیکنند .قضاوتها مبتنی بر تصورات ذهنی و اطالعات غیرعلمی و شرایط روانی و
احساسی در بورس است .متغیرهای احساسی که بر اساس محدودیتهای شناختی شکل میگیرند ،شرایط روانی فعاالن بازار بورس
را مورد بررسی قرار میدهند .مالی رفتاری یکی از مطالعاتی است که در این زمینه بهسرعت گسترش یافته است و به بررسی فرآیند
تصمیمگیری سرمایهگذاران و عکسالعمل آنها نسبت به شرایط مختلف بازارهای مالی میپردازد و تأکید آن بیشتر به تأثیر
احساسات ،شخصیت ،فرهنگ و قضاوتهای سرمایهگذاران بر تصمیمگیری سرمایهگذاری میباشد
بررسی رابطه میان رفتار سرمایهگذاران و نقدشوندگی سهام شامل ( )7تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار سرمایهگذار و تأثیر آنها بر
بازار سرمایه از دیدگاه مالی رفتاری )2( ،عوامل مؤثر بر نقدینگی و ( )3همبستگی میان رفتار سرمایهگذار و نقدینگی میباشد.
بهعنوانمثال در تحقیقات انجامشده در دیدگاه اول ورما و همکاران )2111( 3به این نتیجه رسیدند که گرایشهای احساسی
سرمایهگذاران تأثیر نامتقارنی بر بازار سهام دارد و این تأثیر نامتقارن هم در حالت خوشبینانه و هم در حالت بدبینانه بر گرایش
احساسی تأثیرگذار است .در مورد دیدگاه دوم آمیهود )2112( 4شاخص معکوس نقدشوندگی را برای اندازهگیری عمق بازار سرمایه و
ارتباط بین نقدشوندگی و بازده مورد انتظار سهام مورد بررسی قرار داد و در مورد دیدگاه سوم نیز بهعنوانمثال یائو )2171( 5با
استفاده تحلیل دوعاملی گرانجر در بررسی رابطه میان نقدشوندگی سهام و گرایشهای احساسی سرمایهگذاران به رفتار متقارنی
دست پیدا کرد .یانگ و ژائو )2175( 1نیز به این نتیجه رسیدند که گرایش احساسی سرمایهگذاران باعث ایجاد یک تغییر ناگهانی در
بازده بازار سهام و ارزیابی داراییها از طریق تأثیرگذاری بر رفتار معامالتی سرمایهگذاران میشود که باعث تأثیر بر پایداری
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به این معنی کـه قیمـت دارایـی در فاصـله زمانی میان سفارش تا خرید ،تغییر چندانی نداشته باشـد( .یحیی زاده فر و همکاران،
 .)7319این 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.)2111 ،7
مورد دیگر گرایشهای احساسی سرمایهگذاران است .اثرهای رفتاری سرمایهگذاران بر مبنای تئوری مالی رفتاری است که به
تفسیر انحراف قیمت سهام از ارزش ذاتی آن میپردازد .اثرهای مالی رفتاری از عوامل عمده نواقص بازار است که بر رخداد نظاممند
خطای تصمیمگیری سرمایهگذاران و مدیران متمرکز است و به مطالعه اینکه چگونه سرمایهگذاران و مدیران در قضاوتهای خود
دچار خطای نظاممند و ذهنی میشوند ،میپردازد (نیکو و همکاران .)7399 ،یکی از مباحث اساسی در مالی رفتاری احساسات بازار و
گرایشهای احساسی سرمایهگذاران است .گرایشهای احساسی سرمایهگذاران به معنای حاشیه میزان خوشبینی و بدبینی
سهامداران نسبت به یک سهام است (سورنتی .)2174 ،همچنین احساسات بازار عبارت است از فضای رونق یا رکود بازار .هنگامی
بازار در حالت رونق است ،سرمایهگذاران مایلاند سهام را حتی به قیمت باالتر از ارزش واقعی خریداری نمایند .در این حالت
سرمایهگذاران گرایش به پذیرش ریسک بیشتری دارند که این حاکی از اعتماد به بازار و شرایط اقتصادی است .در این حالت انتظار
آنها از بازار ،ادامه روند است و پیشبینی میکنند قیمت بازار هم افزایش خواهد یافت (کیم  7وهمکاران.)22171 ،
همچنین عامل دیگری که مورد توجه است عدم تقارن اطالعات میباشد از دیدگاه فرضیه بازار کارآ میتوان دلیل وجود
گزارشگری حسابداری را عدم تقارن اطالعاتی بیان کرد که در آن یکی از طرفین مبادله ،اطالعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل
در اختیار دارد .این امر به علت وجود معامالت و اطالعات درونگروهی به وجود میآید (خوشکار و همکاران .)7399 ،درواقع عدم
تقارن اطالعات زمانی ایجاد میشود که یک طرف معامله یا قرارداد از اطالعات بیشتری برخوردار باشد و هنگام برقراری ارتباط
بهطور مؤثری از این اطالعات استفاده کند .پدیده عدم تقارن اطالعات از جایی آغاز میشود که سرمایهگذاران تصمیمات مالی خود
را بر اساس اطالعاتی میگیرند که مدیریت شرکت تهیه کرده است .درواقع بین استفادهکنندگان ا اطالعات و تهیهکنندگان
اطالعات تضاد منافع وجود دارد .عدم تقارن اطالعات پیامدهای نامطلوب ازجمله افزایش هزینه معامالت ،کاهش کارایی بازار،
کاهش نقدینگی و بهطورکلی کاهش سود حاصل از معامالت را در بازار سرمایه به همراه دارد (خدارحمی و همکاران)7394 ،
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بازارهای مالی میشود .تحت تأثیر این مطالعات اولیه ،در سالهای بعد نیز رابطه میان گرایش احساسی سرمایهگذاران و نقدشوندگی
توسط محققانی مانند هو و همکاران ( ،)2179دباتا و همکاران )2171( 7و کوماری )2179( 2مورد بررسی قرار گرفت
از طرفی روزانه تعداد زیادی اخبار خوب و بد اقتصادی ،سیاسی در بازار به سمع سرمایهگذاران میرسد که باعث برانگیخته
3
شدن احساسات سرمایه گذران و درنتیجه باعث تغییر قیمت سهام و به دنبال آن تغییر بازده سهام میشود؛ برای نمونه ،لیستون
( )2171در پژوهش خود متوجه شد که اخبار خوب و بد ،میتواند بر بازده سهام شرکتها تأثیرگذار باشد .پژوهشهای انجامشده در
این زمینه (برای مثال ،آنتونیس 4و همکاران )2174 ،نشان میدهد که احساسات ،تأثیر بااهمیتی بر بازده سهام دارد؛ ولی این
تأثیرگذاری معموالً در روزها و هفتههای بعد اثر خود را بر بازده سهام نشان میدهد؛ بنابراین انتظار میرود که به دنبال برانگیخته
شدن احساسات سرمایهگذاران ،بهویژه زمانی که این احساسات زودگذر نباشد ،قیمت سهام شرکتهایی که اخبار خوب یا بد مربوط
به آنها باعث تحریک احساسات سرمایهگذاران شده است ،تغییر کند.
این موارد در اصل ،تحت تأثیر عدم تقارن اطالعات میباشد و وجود عدم تقارن اطالعاتی در بازار باعث میشود سرمایهگذاران
برای جبران ریسک سرمایهگذاری تقاضای بازده باالتر کنند که بین قیمت پیشنهادی خریدوفروش سهام اختالف ایجادشده و هرچه
این اختالف بیشتر باشد میزان عدم تقارن اطالعاتی شرکت موردنظر بیشتر خواهد بود (ایسلی .)2114 ،5از طرفی دیگر برخی از
افراد به اطالعات محرمانه بیشتری دسترسی دارند و باعث افزایش دامنه تفاوت قیمتهای پیشنهادی خریدوفروش میشود که
درنهایت میتوان گفت که عدم تقارن اطالعاتی تأثیر منفی بر روی حجم معامالت میگذارد و باعث کاهش نقدشوندگی میشود
(لین.)2172 ،1
تأثیر عدم تقارن اطالعات بر سرمایهگذاران با گرایشهای احساسی باالتر و تصمیم آنها در مورد خریدوفروش سهام نیز
قابلتوجه است .این تأثیر ازآنجهت است که تئوری مالی رفتاری ،بیانگر دو فرض اساسی است :اولین فرض این است که
سرمایهگذاران تحت تأثیر گرایشهای احساسی خود تصمیماتی میگیرند .دومین فرض این است که آربیتراژ در برابر سرمایهگذاران
احساسی ،پر ریسک و پرهزینه است؛ بنابراین سرمایهگذاران منطقی یا آربیتراژگرها در برگرداندن قیمتها به قیمت بنیادی ،پرتکاپو
نیستند( .زارعی و دارابی)7391 ،؛ درنتیجه واکنشهای معامله گران با گرایش احساسی بیشتر ،نوسان شدیدتری تحت تأثیر عدم
دسترسی به اطالعات دارد که میتواند نقدشوندگی سهام را تحت تأثیر قرار دهد (لی .)2171 ،1همچنین نتایج تحقیقات فرانسیس و
همکاران )2111( 1نشان داد که اخباری که با عدم اطمینان همراه باشند ،رفتارهای احساسی سرمایهگذاران را تشدید میکنند .ژو و
نیو )2171( 9اما نشان دادند که رفتار احساسی سرمایهگذاران نسبت به شرایط عدم اطمینان اطالعاتی متفاوت است.

 -3پیشینه پژوهش
نیکو و همکاران ( )7399در تحقیقی با عنوان گرایش احساسی سرمایهگذار ،نوسان پذیری غیر سیستماتیک و قیمتگذاری
نادرست سهام نشان دادند که هر دو متغیر گرایش احساسی سرمایهگذار و نوسان پذیری غیر سیستماتیک دارای اثر مثبت و معنادار
بر روی قیمتگذاری نادرست سهام هستند .به این معنی که با افزایش گرایش احساسی سرمایهگذار و نوسان پذیری غیر
سیستماتیک ،قیمتگذاری نادرست سهام نیز افزایش مییابد و بالعکس .اصغری و همکاران ( )7399در پژوهش خود با مطالعه
دادههای مالی  74کشور به این نتیجه رسیدند که باال بودن سطح نقدینگی بازار در سال قبل ،تأثیر مثبت و معناداری بر سطح
نقدینگی بازار در سال جاری دارد .احساسات سرمایهگذاران بر نقدشوندگی بازار سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد ..بر اساس نتایج،
احساسات سرمایهگذار در کشورهای موردمطالعه ،تأثیر مثبت بر حجم معامالت بازار سهام دارد و میتواند حجم معامالت و
نقدشوندگی بازار سهام را افزایش دهد .سیدنژاد فهیم و همکاران ( )7391در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر معامالت غیرعادی
معامله گران آگاه بر نقدشوندگی سهام ،نشان دادند بین معامالت غیرعادی معامله گران آگاه و نقدشوندگی سهام رابطه معنیداری
وجود ندارد .این موضوع میتواند نشان دهندۀ رفتار ناهمگن سهامداران حقوقی ،بهعنوان یکی از قدرتمندترین بازار گردانهای بازار
سرمایه ،در رابطه با نقدشوندگی سهام باشد .بهار مقدم و جوکار ( )7391در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر کیفیت اطالعات
حسابداری و عدم اطمینان اطالعاتی بر تمایالت سرمایهگذاران نشان دادند که کیفیـت اطالعـات حسـابداری بـا تمـایالت
سرمایهگذاران دارای رابطة منفی و معنادار و عدم اطمینان اطالعاتی با تمایالت سرمایهگذاران دارای رابطة مثبت و معنادار است.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد افزایش کیفیت اطالعات حسابداری و کاهش عدم اطمینان اطالعاتی ،شـدت رفتارهـای
1 Debata
2 Kumari
3 Liston
4 Antonios
5 Easley
6 Lin
7 Li
8 Francis
9 Zhu, B., & Niu
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 -3فرضیههای تحقیق
فرضیه اول :بین گرایشهای احساسی سرمایهگذاران و نقدشوندگی سهام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :عدم تقارن اطالعات رابطه میان گرایشهای احساسی سرمایهگذاران و نقدشوندگی سهام را تحت تأثیر قرار
میدهد.

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

احساسـی سرمایهگذاران در قیمتگذاری سهام را کاهش میدهند .گوجانی سامانی ( )7391در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر
سهامداران نهادی بر رابطه بین گرایشهای رفتاری سرمایهگذاران و نقدشوندگی سهام نشان دادند بین گرایشهای رفتاری
سرمایهگذاران و نقدشوندگی سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مستقیم و معنیداری وجود دارد
و میزان مالکیت نهادی موجب قویتر شدن ارتباط بین گرایشهای رفتاری سرمایهگذاران و نقدشوندگی سهام میشود .جلیلی و
همکاران ( )7392در تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطالعات معامالت و نقدشوندگی سهام نشان دادند که بین
معامالت سهام و عدم تقارن اطالعات رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد و با افزایش میزان معامالت سهام و نقدشوندگی ،عدم
تقارن اطالعاتی کاهش مییابد.
چن و همکاران ( )2179دریافتند تمایالت باالی سرمایهگذاران موجب جذب معامله گران نامطلع بیشتری در بازار شده که
موجب تضعیف کارایی بازار و درنتیجه قیمتگذاری نادرست سهام میشود .نتایج پژوهش آنها حاکی از آن بود که گرایشهای
احساسی باالی سرمایهگذاران نهتنها پنجره تأمین مالی باز میکند که آنها میتوانند سهام را با هزینه نسبتاً پایین به نفع سهامداران
فعلی به دست آورند ،بلکه همچنین زمانی که سهام منتشر میشود ،اثرات منفی روی قیمت سهام کاهش مییابد .کوماری)2179( 7
در تحقیق با عنوان گرایشهای احساسی سرمایهگذاران و نقدشوندگی بازار سهام؛ شواهدی از اقتصادهای نوظهور ،به این نتیجه
رسید که زمانی گرایشهای احساسی سرمایهگذاران بسیار خوشبینانه (بدبینانه) است ،نقدشوندگی بازار سهام بسیار باال (پایین)
است .هو و همکاران ( )2179به بررسی رابطه گرایشهای احساسی سرمایهگذاران و نقدشوندگی سهام پرداختند و نشان داد که
تمایالت سرمایهگذاران نقدشوندگی بازار سهام را افزایش میدهد .روپاند و همکاران ( 2)2179به بررسی ارتباط بین احساسات
سرمایهگذاران و نوسانات بازده سهام پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد ارتباط قابلتوجهی بین احساسات سرمایهگذار و نوسانات بازده
سهام وجود دارد .همچنین نشان میدهد که تأمین مالی رفتاری میتواند رفتار بازده سهام را بهطور قابلتوجهی توضیح دهد .دباتا و
همکاران ( )2171نیز در پژوهش خود با عنوان گرایشهای احساسی سهامداران و نقدشوندگی سهام به تأثیر مثبت (منفی)
گرایشهای احساسی سرمایهگذاران بر نقدشوندگی (عدم نقدشوندگی) دست پیدا کردند .آیمن ( )2171در پژوهش خود با عنوان
بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطالعاتی ،سرمایهگذاران نهادی و نقدشوندگی سهام نشان داد با توجه به تئوری عالمتدهی نسبت
سهامداران نهادی همبستگی مثبت معناداری با نقدشوندگی سهام دارد ولی هیچگونه ارتباط معناداری با انتخاب معکوس ناشی از
عدم تقارن اطالعاتی وجود ندارد.

 -4روش تحقیق
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  7391-7392میباشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک و بعد از مدنظر قرار دادن معیارهای زیر تعداد
 741شرکت بهعنوان جامعه آماری انتخاب شدند؛
 .7شرکت قبل از سال  7392در بورس پذیرفتهشده و تا پایان سال  7391در بورس فعال باشد؛
 .2سال مالی شرکت منتهی به  29اسفند باشد و طی زمان تحقیق تغییر سال مالی نداشته باشد؛
 .3فعالیت اصلی شرکت سرمایهگذاری ،بانکداری ،لیزینگ و نهاد مالی نباشد؛
 .4اطالعات موردنیاز در بخش تعریف متغیرها در دسترس باشد.
 .5شرکت در دوره موردمطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.

1 Kumari
1. Chiang et al.,
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 -1 .4متغیرها و مدل تحقیق
متغیر وابسته؛ در این پژوهش نقدشوندگی سهام ( )Stock Liquidityمیباشد .در این تحقیق به پیروی از مطالعات رابین
( ،)2111ملکی ( )7397و نوروزی نصر و همکاران ( )7391از رابطه زیر برای محاسبه نقدشوندگی سهام استفاده شده است:
()7
 :tدوره زمانی مورد بررسی؛
 :iنمونه مورد بررسی؛

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

 :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
متغیر مستقل؛ در این مطالعه برای اندازهگیری گرایشهای احساسی سرمایهگذاران از شاخص گرایشهای احساسی بازار
سرمایه ( )EMSIاستفاده شده است .این شاخص توسط جونز ( )2115و با تعدیل مدل ارائهشده توسط پرساود ( )7991بسط داده
شده است؛ بنابراین گرایشهای احساسی سرمایهگذاران با استفاده از رابطه زیر قابلمحاسبه میباشد:
()2

که در آن:
 = Ritرتبه بازده ماهانه سهام شرکت  iدر ماه t
 = Rivرتبه نوسان پذیری تاریخی شرکت  iدر ماه t
برای محاسبه نوسان پذیری تاریخی از میانگین انحراف معیار بازده سهام پنج ماه استفاده میشود.
 = Rrمیانگین رتبه بازده ماهانه سهام شرکتهای پرتفوی
 = Rvمیانگین رتبه نوسان پذیری تاریخی سهام شرکتهای پرتفوی
متغیر تعدیلگر؛ در این تحقیق معیار عدم تقارن اطالعاتی هزینه نمایندگی میباشد .هزینههای نمایندگی تابعی از نسبت
کیوتوبین نماینده فرصتهای رشد و جریانهای نقد آزاد در نظر گرفته میشود و به شرح زیر محاسبه میگردد:
Agency costs = FCF * Tobin's Q
باالتر بودن نتیجه معادله فوق بیانگر هزینههای نمایندگی باال و پایینتر بودن آن بیانگر هزینههای نمایندگی پایین میباشد
همچنین تأثیر متغیرهای کنترلی زیر نیز بر این رابطه بررسی شده است:
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
= 𝑉𝐸𝐿
𝐴𝑇
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.
اندازه حسابرس؛ ( )Asizeاگر حسابرس شرکت سازمان حسابرسی باشد یک و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته
میشود.
بر این اساس مدلهای پژوهش به شرح زیر ارائه خواهد شد.
مدل اول)2( :
SMTHi,t= β0+ β1 EMSI,t+ β2 SIZEi,t+ β3 Lev,t + β4 vol i,t++ β5Asize i,t+ εit
مدل دوم)3( :
SMTHi,t= β0+ β1 EMSI,t+ β2 IS + β3 (EMSI * IS) + β4 SIZEi,t+ β5 Lev,t + β6 vol i,t++ β7
Asize i,t+ εit
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 -5یافتههای پژوهش
 -1 .5آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
جدول  ،7آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش در طی زمان مورد برسی نشان میدهد.

شاخصهای پراکندگی
کمینه
انحراف معیار
1/11
7/13
-13/97
1/21
1/11
1/73
71/11
7/54
1/15
1/27
1/111
1/41
1/111
1/42

بیشینه
1/17
19/11
1/17
79/92
7/59
1/41
7/111

انتخاب مدل اول :در انتخاب مدل دادههای 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.
جدول  -2آزمون چاو یا لیمر و آزمون هاسمن (مدل اول)

آزمون اثرات
مقدار F
آماره X2

آماره آزمون
1/54
11/32

احتمال
()1.111
1/111

نتیجه آزمون
رد فرض صفر :استفاده از مدل پانل
رد فرض صفر :پانل با اثرات ثابت

با توجه به جدول  2مقدار احتمال آماره  Fو آماره کای – دو برای مدل کمتر از  1/15میباشد؛ بنابراین فرض صفر یعنی برابری
عرض از مبدأها رد می شود ،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.

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

جدول  -1آمار توصیفی متغیرها
شاخصهای مرکزی
نام و تعداد متغیرها
میانه
میانگین
عالمت اختصاری
متغیرها
2/14
2/11
نقدشوندگی
Stock Liquidity
71/43
24/71
گذاران
سرمایه
گرایشهای احساسی
EMSI
1/71
1/22
عدم تقارن اطالعات
IS
SIZE
74/74
74/31
اندازه شرکت
LEV
1/12
1/11
اهرم مالی
VOL
1/74
1/37
حجم معامالت
Asize
1/111
1/27
اندازه حسابرسی

جدول  -3نتایج برآورد مدل اول تحقیق

متغیر
EMSI
Size
LEV
VOL
Asize

(مقدار ثابت) C

مقدار ضرایب
1/19
7/14
-7/31
1/114
2/37
1/21

مقدارF
)(R2ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیلشده

مقدارt
5/71
2/21
-2/12
9/11
7/37
4/27
79/32
1/4927
1/4157

مقدار احتمال
1/111
1/121
1/179
1/111
1/721
1/111
مقدار احتمالF

1/111

دوربین واتسون

7/91

بر اساس نتایج ارائهشده در جدول  ،3مالحظه میشود که سطح معنیداری آماره  tمربوط به متغیر گرایشهای احساسی
سرمایهگذاران کوچکتر از  1/15بوده ( )1/1111و ضریب آن منفی میباشد ( .)1/19همچنین مقدار آماره آن ( )5/71در ناحیه رد
فرض صفر قرار؛ بنابراین در سطح اطمینان  95درصد میتوان گفت میان گرایشهای احساسی سرمایهگذاران و نقدشوندگی سهام
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .درنتیجه فرضیهی اول پژوهش تأیید میشود.
02

انتخاب مدل دوم
جدول  -4آزمون چاو یا لیمر و آزمون هاسمن (مدل دوم)

آزمون اثرات
مقدار F
آماره X2

آماره آزمون
4/43
11/32

احتمال
()1.111
1/114

نتیجه آزمون
رد فرض صفر :استفاده از مدل پانل
رد فرض صفر :پانل با اثرات ثابت

با توجه به جدول  ،4مقدار 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 .نتایج آزمون هاسمن نیز نشان میدهد که روش
مورد استفاده پانل با اثرات ثابت میباشد.
جدول  -5نتایج برآورد مدل دوم تحقیق

متغیر
EMSI

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

IS
)(EMSI * IS
Size
LEV
VOL
Asize
(مقدار ثابت) C

مقدار ضرایب
1/77
-7/74
-2/31
7/73
-7/21
1/119
2/11
1/33

مقدارF
)(R2ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیلشده

مقدارt
4/11
-2/41
-7/23
2/41
-2/95
1/32
7/45
4/49
71/31
1/5324
1/5111

مقدار احتمال
1/111
1/129
1/191
1/137
1/127
1/111
1/731
1/111
مقدار احتمال F
دوربین واتسون

1/111
7/92

بر اساس نتایج ارائهشده در جدول  ،5مالحظه میشود که سطح معنیداری آماره  tمربوط به متغیر ) (EMSI * ISبزرگتر
از  1/15بوده ( )1/191و ضریب آن ( .)-2/31همچنین مقدار آماره آن ( )-7/23در ناحیه رد فرض صفر قرار نمیگیرد؛ بنابراین
میتوان گفت که عدم تقارن اطالعات تأثیر معنیداری بر رابطه میان گرایشهای احساسی سرمایهگذاران و نقدشوندگی سهام
ندارد.

 -6بحث و نتیجهگیری
این تحقیق با هدف تأثیر نقش تعدیلگر عدم تقارن اطالعات بر رابطه گرایشهای احساسی و نقدشوندگی ،در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت .اطالعات الزم از  741شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در
بازه زمانی  7391-7392جمع آوری شد .نتایج پژوهش نشان داد که در بازار سرمایه ایران بین گرایشهای احساسی سرمایهگذاران
و نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .درواقع برخالف دیدگاه سنتی بازار که بر این فرض استوار بود که تنها
ارزشهای بنیادی یک شرکت و تحلیل تکنیکال میتواند در نقدشوندگی سهام آن مؤثر واقع گردد؛ اما نتایج این پژوهش نشان
میدهد ،گرایشهای احساسی سرمایهگذاران نیز میتواند در نقدشوندگی سهام شرکتها مؤثر باشد
از این نتیجه میتوان استنباط کرد که گرایش احساسی بهطور مستقیم قضاوت عینی سرمایهگذاران را در مورد بازده مورد
انتظار تحت تأثیر قرار میدهد و رفتار معامالتی آنها را در بازار سرمایه تحت تأثیر قرار میدهد .این نتیجه نشان میدهد که
گرایشهای احساسی سرمایهگذاران در بازار سرمایه ایران به سمت پیشبینیهای خوشبینانه سوق داشته است و هنگامیکه
سرمایهگذاران تحت تأثیر اخبار خوب قرار میگیرند و گرایشهای احساسی آنان به سمت پیشبینی مثبت بازار آینده میباشد؛
انتظار افزایش قیمت سهام دارند و بر این باورند که روند حرکت بازار به سمتی است که میتواند بازده سهام مناسبی را نصیبشان
کند؛ بنابراین اقدام به سرمایهگذاری بیشتر و خرید سهام بیشتر میکنند که این امر نقدشوندگی سهام شرکتها را به علت تقاضای
باالتر برای خریدوفروش سهام افزایش میدهد .درواقع این یافتهها گویای این است که ،اثرات مثبت گرایشهای احساسی
سرمایهگذاران (به دلیل خوشبینی سرمایهگذاران) منجر به خریدوفروش بیشازحد سهام (احتماالً) نسبت به ارزشهای ذاتی آن
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میشود .وقتی سرمایهگذاران خوشبین هستند ،از اطالعات منفی چشمپوشی میکنند و ممکن است بیشازحد به اطالعات مثبت
واکنش و بها دهند بهطوریکه گرایش احساسی سرمایهگذار نسبت به سهام باعث نقدشوندگی سهم میشود .این نتیجه همراستا با
نتایج هو و همکاران ( ،)2179دباتا و همکاران ( )2171و کوماری ( )2179میباشد
نتیجه فرضیه دوم نشان داد که عدم تقارن اطالعات تأثیر منفی و معنیداری بر نقدشوندگی سهام دارد .این نتیجه نشان
میدهد که برخی از افراد به اطالعات محرمانه بیشتری دسترسی دارند و باعث افزایش دامنه تفاوت قیمتهای پیشنهادی
خریدوفروش میشود که درنهایت میتواند گفت که عدم تقارن اطالعاتی تأثیر منفی بر روی حجم معامالت میگذارد و باعث
کاهش نقدشوندگی میشود؛ اما نتیجه این فرضیه بهطورکلی نشان میدهد که عدم تقارن اطالعات رابطه میان گرایشهای
احساسی سهامداران و نقدشوندگی را تحت تأثیر قرار نمیدهد.
با توجه به نتیجه مبنی بر رابطه گرایش احساسی سرمایهگذاران با نقد شوندگی سهام به کارگزاران و مشاوران مالی فعال
در بورس اوراق بهادار توصیه میشود ،عالوه بر متغیرهای حسابداری و اقتصادی اثرگذار بر نقدشوندگی ،به عوامل رفتاری و
احساسی سرمایهگذاران نیز توجه بیشتری داشته باشند؛ اما بههرحال افزایش قیمت سهام شرکتها تحت تأثیر نقدشوندگی باال
بهواسطه اثرات احساسات سرمایهگذاران ،احتماالً در درازمدت باعث انحراف قیمت بازار سهام از ارزشهای ذاتی آنها میتواند که
میتواند خطراتی را در مورد حباب قیمتی و حتی سقوط قیمت سهام به دنبال داشته باشد که پیشنهاد میشود موردنظر
سرمایهگذاران قرار گیرد .همچنین با توجه به اینکه در حالت کلی گرایشهای احساسی سرمایهگذاران تحت تأثیر اطالعات موجود
در بازار سرمایه قرار دارد ،پیشنهاد میشود سازمان بورس در زمینه شفافیت اطالعات و کیفیت گزارشگری مالی شرکتها و ارائه
اطالعات موثق و بهموقع درباره صورتهای مالی شرکتها ،دستورالعملهای شفافتری ارائه دهد.
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رابطه متغیرهای کالن اقتصادی با شاخص کل قیمت بورس تهران:
رویکرد بیزی

سمیه

ریاضینیا 1
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چکیده
در علم آمار دو رویکرد کلی بنام های فراوانی و بیزی برای برآورد وجود دارد .در رویکرد بیزی عالوه بر اطالعات نمونه
تصادفی ،از اطالعات پیشین درباره پارامترها تحت عنوان توزیع پیشین نیز برای برآورد استفاده میشود .به عبارت دیگر در
رویکرد بیزی برای استنباط از ترکیبی از اطالعات نمونه تصادفی و اطالعات پیشین استفاده میشود .لذا هدف تحقیق
حاضر بررسی تاثیر شاخص بهای کال و خدمات مصرفی ،قیمت طال ،قیمت نفت ،نرخ ارز بر شاخص کل قیمت بورس
تهران :با استفاده از رویکرد بیزی بود .تحلیل با استفاده از دادههای فصلی در بازه زمانی بهار  1811تا زمستان  1891در
چارچوب بیزی با استفاده از نرمافزار برنامهنویسی  Rصورت گرفت .نتایج تحقیق نشان داد که قیمت نفت و شاخص بهای
کال و خدمات مصرفی تاثیر معنیداری بر روی شاخص کل قیمت بورس تهران دارند .همچنین بر اساس انتخاب مدل
بیزی ،با احتمال  0/242بهترین مدل برای تببین تغییرات شاخص کل بورس تهران شامل متغیرهای قیمت نفت ،قیمت
دالر و شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی میباشد .همچنین با احتمال  0/241همه متغیرهای مستقل توانستند تغییرات
شاخص کل بورس تهران را تبیین کنند.

واژگان کلیدی :شاخص کل قیمت بورس تهران ،متغیرهای کالن اقتصادی ،رویکرد بیزی.
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دستیابی به رشد بلندمدت و باثبات اقتصادی ،نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی در سطح اقتصاد ملی است .با توجه
به این که بازارهای پول و سرمایه به عنوان ارکان بخش مالی ،وظیفه تامین سرمایه را برای بخش حقیقی اقتصاد بر عهده دارند،
کارایی بخش مالی موجب تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیت های اقتصادی می شود .تخصیص بهینه منابع کمیاب نیز به نوبه
خود موجب افزایش پس انداز و سرمایه گذاری و به تبع رشد اقتصاد ملی می شود .بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان اصلی
بازار سرمایه نقش مهمی در جمع آوری سرمایه و انتقال آن به افراد و واحدهای متقاضی وجوه دارد .موفقیت بورس اوراق بهادار و
جذابیت آن برای سرمایهگذاران بالقوه توسط افزایش بازدهی و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
امکانپذیر است (معتمدی ،زرانژاد .)1819،کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ،از درجه باالیی از بیثباتی متغیرهای کالن
اقتصادی برخوردار هستند .در این کشورها نرخ ارز ،قیمت سهام و سایر متغیرهای مهم کالن نسبت به اقتصادهای پیشرفته و
صنعتی بیشتر در حال نوسان بوده و این نوسانات نیز به نوبه خود ،محیط نامطمئنی را برای سرمایهگذاران ایجاد کرده و باعث
میشود تا سرمایهگذاران نتوانند به سهولت و با اطمینان بیشتر در مورد سرمایهگذاری آتی تصمیمگیری کنند و احیاناً متحمل
زیانهای وسیعی میشوند .لذا برای افزایش سرمایهگذاری و بهتبع آن دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی ،توجه به بازار
سرمایه ،بخصوص بورس اوراق بهادار بهعنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه و عوامل تاثیرگذار بر شاخص قیمت سهام همچون
نرخ ارز و نااطمینانی آن از اهمیت ویژهای برخوردار است (حیدری و همکاران.)1819 ،
در واقع یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی و هر کشور ،بازارهای سرمایه میباشد که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده
نیست .یکی از مسائلی که پیرامون بازارهای سرمایه مطرح است تاثیرپذیری متقابل این رکن با دیگر ارکان نظامهای اقتصادی–
که معموال به عنوان متغیرهای خرد و کالن مطرح میشوند -میباشد .البته به نظر میرسد در این رابطه متغیرهای کالن اقتصادی
اهمیت بیشتری نسبت به متغیرهای خرد اقتصادی داشته باشند .در این راستا تاثیر شاخصهای کالن اقتصادی از قبیل شاخص
قیمت مصرفکننده ،قیمت طال ،نفت و نرخ ارز بر شاخص کل قیمت سهام و نقش آن در تصمیمگیری سرمایهگذاران در جهت
ارزیابی بویژه ریسك سیستماتیك از جمله مسائلی است که بابد توسط پژوهشگران مالی مورد بررسی قرار گیرد (رابرت،
گی .)2001،1از آغاز قرن گذشته ،زمانی که از روش ها و مدل های کمی به عنوان یك ابزار اصلی برای کمك به درک بازارهای
مالی و فرمول بندی استراتژی های سرمایه گذاری و اقتصادی استفاده شد ،چارچوبی که در سرمایه گذاری به کار گرفته شده است،
چارچوب فراوانی است .اساس چارچوب فراوانی ،و مسائل مختلف برآورد ،مانند برآورد نقطهای ،فاصلهای و آزمون فرض بر اساس
تابع چگالی نمونه تصادفی (تابع درستنمایی )2استوار است .علی رغم معرفی چارچوب بیزی حدود  240سال پیش توسط توماس
بیز ،8وزیر و ریاضیدان بریتانیایی ،استفاده از چارچوب بیزی در مسائل مالی در دو دهه اخیر مطرح شده است .کاربرد چارچوب بیزی
در مطالعات مالی ،به دلیل قدرت محاسباتی باال و همچنین توسعه روش های محاسباتی جدید ،روندی رو به افزایش داشته است
(اسوتلوزار 4و همکران .)2009 ،با توجه به موارد ذکر شده هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی،
قیمت طال ،قیمت نفت و نرخ ارز با شاخص کل قیمت بورس تهران با استفاده از رویکرد بیزی برای دادههای فصلی از سال 1811
تا  1891میباشد.

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه یکی از متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر شاخص قیمت سهام بهشمار میآید .با توجه به
اینکه شرکتها و مؤسسات در این نوع کشورها بهطور عمده نیازهای خود را بهصورت واردات از کشورهای توسعه یافته تأمین
میکنند ،بنابراین تغییرات نرخ ارز بهعنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار در تسعیر و تصفیه بدهیها بهشمار میآید .افزایش نرخ ارز
از یك سو باعث افزایش میزان بدهی خارجی و از سوی دیگر باعث افزایش بهای تمامشده تولیدات و خدمات ارائه شده وارداتی
توسط این شرکتها میشود .نظر به اینکه افزایش بدهی شرکت کمبود نقدینگی را به همراه دارد و کمبود نقدینگی بنگاههای
اقتصادی اثر منفی بر توزیع سود ،بازده سهام و شاخص قیمت دارد و همچنین افزایش بهای تمامشده محصوالت تولیدی ،کاهش
حاشیه سود شرکت ،کاهش قیمت و بازده سهام و به تبع کاهش شاخص سهام را در پی دارد (کریمزاده و همکاران .)1892 ،بر
اساس نظریههای اقتصادی رابطه دوطرفهای بین قیمت سهام و نرخ ارز وجود دارد .اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت سهام را میتوان از دو
جنبه رویکرد سنتی و رویکرد پرتفوی مورد بررسی قرار داد .قیمت سهام نیز به نوبه خود بر نرخ ارز تأثیر میگذارد .تغییر در نرخ ارز
میتواند دو اثر متفاوت بر قیمت سهام داشته باشد .از یك سو ،افزایش نرخ ارز منجر به افزایش درآمد شرکتهای صادر کننده کاال
و در نتیجه افزایش قیمت سهام آنها شده و از سوی دیگر منجر به کاهش سود شرکت های واردکننده نهاده های واسطهای و
کاهش قیمت سهام آنها میشود (ابونوری .)1814 ،قیمت داراییهای داخلی از راه دیگری نیز میتواند نرخ ارز را تحت تأثیر قرار
1 Robert, Gay
2 Likelihood Function
3 Thomas Bayes
4 Svetlozar
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دهد .زمانیکه قیمت داراییهای داخلی افزایش مییابد ثروت و تقاضا برای پول را افزایش میدهد .تقاضای بیشتر برای پول
نرخهای بهره داخلی را افزایش میدهد که در نتیجه سرمایه خارجی بیشتری جذب میشود .جریان سرمایههای خارجی به سمت
داخل پول داخلی را تقویت میکند .بحثهای فوق پیشنهاد میکنند که قیمتهای سهام به طور منفی بر نرخ ارز تأثیر میگذارد
(افزایش در قیمتهای سهام پول داخلی را تقویت میکند) .مدل پولی فرض میکند که نرخ ارز رایج در نرخهای ارز انتظاری آینده
بازتاب مییابند که به وسیله عواملی هدایت میشوند که متفاوت از عواملی هستند که قیمتهای سهام را تحت تأثیر قرار میدهند.
این روش بیان میکند که این دو بازار نباید هیچ پیوند و به هم پیوستگی با یکدیگر داشته باشند (سوبایال و شاه.)2011 ،1
نفت و قیمت آن بر کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت از طریق مکانیسمهای مختلفی اثر میگذارد .افزایش در قیمت
نفت باعث میشود که درآمدهای بیشتری از کشورهای وارد کننده نفت به کشورهای صادرکننده نفت شود .همچنین بخش نفت
یکی از بخش های اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت است که سهم زیادی در ارزش افزوده این کشورها دارد .افزایش قیمت نفت
باعث رونق این بخش و افزایش جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی شده که به افزایش در تولید کل منجر میشود .همچنین
کشورهای صادرکننده نفت عمدتا دارای اقتصادی دولتی هستند که توسط درآمدهای نفتی اداره میشوند .بنابراین عمده
سرمایهگذاریهای زیربنایی و حتی سرمایهگذاریهای دیگر از درآمدهای نفتی دولتی تامین میشود .کاهش درآمدهای نفتی باعث
کاهش سرمایهگذاریهای زیر بنایی می شود که این امر خود باعث کاهش تولید جامعه میشود .یکی از دالیل منطقی در کاربرد
قیمت نفت به عنوان یکی از مؤلفههای بنیادین در تحلیل بازار سهام را میتوان در ارزشگذاری قیمت سهام بوسیله ارزش تنزیل
شده جریانهای نقدی آتی (اعم از سود نقدی و افزایش قیمت) در نظر گرفت که تحت تأثیر وقایع کالن اقتصادی است .برای مثال
افزایش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده آن به منزله درآمد بیشتر برای آن کشورهاست .افزایش تقاضا برای کاالهای
سرمایهای و مصرفی میتواند به عنوان یك فرض عقالیی در بکارگیری درآمد بیشتر حاصل شده باشد که انتظار میرود دربردارنده
آثار تورمی در بعد پولی و مالی باشد .ح ال ممکن است که این امر بانك مرکزی را به عنوان متولی اجرای سیاستهای پولی ،وادار
کند تا نرخ بهره را افزایش دهد .بنابراین دریافتیهای سهامداران به صورت ارزش فعلی جریانات نقدی آتی کاهش ارزش بیشتری
خواهد داشت (بهار و نیکولوا.)2009 ،2
عالوه بر این هنگامیکه از مسائل کالن اقتصادی از جمله رکود و رونق اقتصادی صحبت به میان میآید ،صعود یا سقوط بازار
سهام و افزایش یا کاهش شاخص قیمت مصرف کننده به تنهایی نمیتواند در جهت تشخیص میزان تورم کمك کننده باشد ،اما
ایده سرمایهگذاری بر روی طال که ارزش خود را حفظ کرده و میتواند پوششی در برابر تورم باشد ،میتواند کمك شایانی کند.
تجربه تاریخی نشان داده که در کشورهایی که با دورههای سقوط در بازار سهام مواجه بودهاند ،همیشه قمیت طال افزایش یافته
است (ریموند .)2009 ،8بنابراین در این تحقیق عالوه بر سایر اهداف پیش روی ،به بررسی تاثیر نوسانات قیمت طال بر روی
شاخص سهام نیز پرداخته میشود .از طرف دیگر نوسانات نرخ ارز ،تجارت بین المللی و در نتیجه بازار سهام را تحت تاثیر قرار می
دهد .هنگامیکه ارزش پول داخلی افزایش مییابد ،عایدی واردکنندگان ،در نتیجه مبادله پول داخلی با ارز خارجی افزایش یافته،
هزینههای واردات کاهش یافته ،و در نتیجه سود افزایش و قیمت سهام نیز افزایش می یابد .در مقابل هنگامیکه ارزش پول داخلی
تنزل مییابد ،عایدی صادرکنندگان پول داخلی ،در نتیجه مبادله پول داخلی با ارز خارجی کاهش یافته و در نتیجه سود کاهش یافته
و قیمت سهام نیز کاهش می یابد .از اینرو می توان دریافت که تغییرات نرخ ارز بدلیل تغییر در هزینههاا و درآمدها ،بطور مستقیم بر
سود و در نتیجه قیمت سهام اثر می گذارد (بلتراتی و مورانا.)2002 ،4
در سالهای اخیر شاخص قیمت مصرفکننده به صورت یکی از عوامل مؤثر در تصمیمگیرهای اقتصادی ،مالی و
سرمایهگذاری ،نقش مهمی ایفا میکند .سرمایهگذاران توجه بیش از حدی به نرخ شاخص قیمت مصرفکننده دارند ،زیرا خالص
منافع حاصل از سرمایهگذاریهای آنها به نرخ شاخص قیمت مصرفکننده بستگی دارد ،به عبارت بهتر هرگاه در فاصله زمانی میان
سرمایهگذاری و بهره برداری قیمتها افزایش یابند ،وجهی که سرمایهگذار به عنوان سود سرمایهگذاری به دست میآورد ،قدرت
خرید کمتری داشته و در نتیجه بازده واقعی سرمایهگذاری کمتر از بازده مورد انتظار خواهد بود .از سوی دیگر افزایش شاخص
قیمت مصرفکننده ،نرخ بازده مورد توقع سرمایهگذاران را افزایش میدهد و در شکل دیگر مسأله با افزایش نرخ شاخص قیمت
مصرفکننده افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب ناپذیر است و در نتیجه نرخ بازده مورد انتظار سهامداران با تغییری مثبت روبرو
خواهد شد .یکی دیگر از اثرات شاخص قیمت مصرفکننده بیثباتی سود است که این اثر تورمی نیز نوسان بازده را بهدنبال دارد.
توفیق بورس اوراق بهادار بهعنوان یکی از مهمترین بازارهای مالی ،به بازده قابل قبول و رشد پایدار عملکرد وابسته است .به عبارت
دیگر جلب اعتماد عمومی نسبت به درستی عمل و فعالیت مدیران شرکتهای و چگونگی استفاده مناسب از سرمایهها و کسب
بازده معقول از سرمایهگذاری در اوراق بهادار شرکتهای فعال در بورس و تأمین سرمایههای شرکت را فراهم میکند (سعیدی،
کوهساریان)1819 ،

1 Subayyal & Shah
2 Bhar, Nikolova,
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4 Beltratti & Morana
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 -1-2رگرسیون بیزی
در استنباط بیزی فرض میشود که تمامی پارامترها کمیتهای تصادفی بوده و از توزیع خاصی که توزیع پیشین 1نامیده
میشوند پیروی میکنند .این توزیعها منعکس کننده نظر و باور محقق در مورد پارامترها ،قبل از جمعآوری دادهها میباشد.
اطالعات دادهها موجود در دادهها از طریق تابع درستنمایی ،2با این توزیعهای پیشین با توجه به قضیه بیز ادغام شده و توزیعهای
پسین 8پارامترها را تولید می کنند .این توزیعها هستهی اصلی تحلیلهای بیزی میباشد و تقریبا تمام تحلیلها بر اساس این
توزیعها صورت میگیرد (مارین ،رابرت .)2014 ،4مدل رگرسیونی خطی چندگانه را میتوان به صورت زیر نوشت.
yi = α + β1 Xi1 + β2 Xi2 +∙∙∙ +βp Xip + εi i = 1,2, … , n
()1
که در آن (  𝜀𝑖 ~𝑗𝑖𝑑 N) 0,𝜎 2می باشند .معموال مناسبتر است که این مدل را به صورت ماتریسی زیر نمایش دهیم.
⏟ y = αIn + Xβ +
;ε
⏟
) ε ~NP (0, σ2 In
()2
⏟
که در آن:
𝑇) 𝑛𝑦 y = (𝑦1 .∙∙∙.
⏟

In = (1.1.∙∙∙ .1)𝑇 ,

و𝑋 یك ماتریس 𝑝 × 𝑛 از مقادیر متغیرهای توضیحی،

x11 x12 x1p
x
] X = [X1 , … , Xp ] = [ 21 x22 x2p
xn1 xn2 xnp
⏟
⏟ ε = (ε1 .∙∙∙. εn )T ,
β = (β1 , β2 , … , βp )T
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در این مقاله از توزیع  Gپیشین زلنر 4که بهصورت زیر تعریف میشود استفاده شده است.
()4
𝜎𝑔 𝛽| 𝛼, 𝜎 ~𝑁𝑝 (𝛽̃ ,
)𝑋
𝜋(𝛼 , 𝜎 2 ) ∝ 𝜎 −2
2
2
توجه داشته باشید که نماد 𝜎  β| α,توزیع شرطی بردار  βبه شرط 𝜎  α,را معرفی می کند .در این توزیع ،معموال مقدار 𝑔
را برابر با  nانتخاب میکنند.
−1 ),

2

𝑇 𝑋( 2

 -2-2برآورد مدل
استنباط بیزی بر اساس توزیع پسین مقادیر پارامتر میباشد .بنابراین الزم است تابع درستنمایی و توزیعهای پیشین را با
همدیگر تلفیق کرده و توزیعهای پسین را بدست آورد .تابع درستنمایی مدل رگرسیونی را می توان بصورت:

1
1
× })exp {− 2 (y − y̅In − Xβ)T (y − y̅In − Xβ
2σ
(2πσ2 )n/2
n
1
1
= } exp {− 2 (y̅ − α)2
exp {− 2 (y − α
× } ̂In − Xβ̂)T
2σ
2σ
(2πσ2 )n/2
n
1
exp {− 2 (α
∙ })̂̂ − α)2 − 2 (β − β̂)T X T X(β − β
2σ
2σ
= )L(α, β, σ2 |y

()4

نوشت و توزیع پسین پارامترهای 𝛼  β ،و  𝜎 2بصورت:

1
× }]𝛽𝑋 𝑇 𝑦[𝛽𝑇 𝑋 𝑇 𝑋𝛽 − 2
2𝜎 2

𝜋( 𝛼 , 𝛽, 𝜎 2 |𝑦) ∝ (𝜎 2 )−𝑛/2−𝑝/2−1 𝑒𝑥𝑝 {−

1
× }) 𝑛𝐼̅𝑦 (𝑦 − 𝑦̅𝐼𝑛 )𝑇 (𝑦 −
2𝜎 2
𝑛
1
𝑒𝑥𝑝 {− 2 (𝑦̅ − 𝛼)2 × 𝑒𝑥𝑝 {−
× }}̃𝛽𝑋𝑃 𝑇 𝑋 𝑇 ̃𝛽
𝜎2
2𝑔𝜎 2
1
𝑒𝑥𝑝 {−
∙ }]̃𝛽𝑋𝑃 𝑇 𝑋 𝑇𝛽[𝛽𝑇 𝑋 𝑇 𝑋𝛽 − 2
2𝑔𝜎 2
𝑒𝑥𝑝 {−

()2

خواهد بود که در آن:

−1 T

T

P = X ( X X) X

()7
2

با توجه به استدالل شرطی 𝛼 و  βبه شرط 𝑦  𝜎 , 𝑋,توزیعهای پسین بصورت:
)𝑛𝛼| 𝜎 2 , 𝑦 ~ 𝑁1 (𝑦̅, 𝜎 2 /
𝑔
𝑔 𝑋𝛽̃ 𝜎 2
()1
{𝑋 𝑇 𝑋}−1 ).
( 𝑃𝑁~𝑦 𝛽| 𝜎 2 ,
(𝛽̂ +
),
𝑔+1
𝑔 𝑔+1
خواهد بود که در آن 𝑦 𝑇 𝑋  𝛽̂ = (𝑋 𝑇 𝑋)−1برآورد حداقل مربعات بردار ضرایب  βاست .همچنین واریانس  ، 𝜎 2دارای
توزیع پسین گامای وارون بصورت:
1 Prior Distribution
2 Likelihood function
3 Posterior Distribution
4 Marin, Robert
5 zellner's g prior
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]), S 2 + (β̃ − β̂)T X T X(β̃ − β̂)/(g + 1

()9
می باشد که در آن:
()10

n−1
2

[ σ2 | y~Iφ

)̂S = (y − y̅In − Xβ̂)T (y − y̅In − Xβ
2

است .با انتگرال گیری نسبت به  𝜎 2خواهیم داشت.

−n

n(α − y̅)2 2
π(α|y) ∝ [1 +
]
K

()11
که در آن:

1
}̃{−gy T Py + β̃T X T PXβ̃ − 2y T PXβ
g+1
)= S2 + (β̃ − β̂)T X T X(β̃ − β̂)/(g + 1
k = (y − y̅In )T (y − y̅In ) +

()12

است و عالمت ∝ به معنی متناسب بودن است .عبارت  kنشان میدهد که توزیع پسین 𝛼 توزیع 𝑡 −استودنت غیرمرکزی با
𝐾
 𝑛 − 1درجه آزادی ،پارامتر مکان ̅𝑦 و پارامتر مقیاس ) 𝑛(𝑛−1است .بنابراین برآورد مقدار  αبصورت ̅𝑦 = )𝑦|𝛼( Eخواهد
بود و مقدار واریانس آن نیز برابر با

g
g
= ](β̂ + β̃⁄g)|y
∙ )(β̂ + β⁄g
g+1
g+1

[ Eπ [β|y] = Eπ [Eπ (β|σ2 , y)|y] = Eπ

و واریانس آن نیز بصورت زیر خواهد بود.

g
gσ2
kg
[ V π (β|y) = V
[ (β̂ + β̃⁄g)|y] + E
= ] (X T X)−1
(X T X)−1
g+1
g+1
)(g + 1)(n − 3

()14

برآورد مقدار واریانس برابر با

𝐾

𝑛−3

= )𝑦|  𝐸 𝜋 (𝜎 2می باشد.

 -3-2مقایسه مدل
یکی از مهم ترین مسائل استنباطی در مدل رگرسیونی ،آزمون کردن این موضوع است که آیا یك متغیر توضیحی واقعا الزم
است در مدل باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر بایستی تصمیم گرفته شود که یك متغیر توضیحی باید در مدل نگه داشته شود یا خیر؟
در تحلیل کالسیك مدل رگرسیونی این کار با انجام آزمون فرضی  𝐻∙ : 𝛽𝑗 = 0در برابر  𝐻1 : 𝛽𝑗 ≠ 0صورت میگیرد .در
چهارچوب استنباط بیزی میتوان این آزمونها را با استفاده از عامل بیز 1نیز انجام داد .در مقایسه دو مدل  𝑀1و مدل  ،𝑀2عامل
بیز بصورت:
()14

) ∫Θ L2 (θ2 |Dn )π2 (θ2 )dθ2 m2 (Dn
P π (M = 2|Dn )/P π (M = 1|Dn ) π
. β21 (Dn ) = 2
=
.
)P π (M = 2)/P π (M = 1
) m1 (Dn
∫ L (θ |D )π (θ )dθ
1

1

1

n

1

= ) βπ21 ( Dn
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()18

𝐾
)𝑛(𝑛−3

= )𝑦|𝛼( Vمی باشد .همچنین برآورد بردار ضرایب  βبصورت:

Θ1 1

تعریف می شود که در آن  θ1و  θ2پارامترهای مدل های 1و π1 ،2و  π2توزیع های پیشین پارامترها تحت دو مدل  L1و L2

تابع در شمای این دو مدل است .هر چقدر مقدار این عامل بزرگتر باشد ،به همان اندازه شواهد موجود در دادهها ،حمایت بیشتری از
مدل  ، 𝑀2در مقایسه با مدل  ، 𝑀1دارند .جفریز چارچوبی را بصورت زیر برای اندازه گیری میزان حمایت داده ها از دو مدل مورد
مقایسه پیشنهاد داده است.
𝜋
 𝑙𝑜𝑔10 ) 𝐵21بین  0و  0/4باشد ،شواهد برعلیه مدل  𝑀1ضعیف است،
 اگر ( اگر بین  0/4و  1باشد ،قابل توجه است، اگر بین  1و  2باشد ،قوی است ،و اگر بیشتر از  2باشد ،شواهد قطعی است.2
1
در مقایسه دو دسته از متغیرهای توضیحی فرض می کنیم که 𝑋 و 𝑋 با بعدهای (  ) 𝑛1 𝑝1و )  ( 𝑛2 𝑝2که با حذف برخی از
پیش نمای ماتریس  Xبدست آمدهاند ،متناظر ،پارامترهای غیرصفر در مدل باشند .با در نظر گرفتن  Gپیشین های زلنر تحت دو
مدل ،عامل بیز بصورت زیر خواهد بود (مارین و رابرت.)2014 ،
()12

(g1 + 1)−p1/2 [s12 + (β̃1 − β̂1 )T (X1 )T X1 (β̃1 − β̂1 )/(g1 + 1)]−(n−1)/2
(g2 + 1)−p2/2 [s22 + (β̃2 − β̂2 )T (X 2 )T X 2 (β̃2 − β̂2 )/(g2 + 1)]−(n−1)/2

= )B12 (y

طاهری و صارم صفاری ( )1890در تحقیقی به بررسی رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران با
متغیر نرخ ارز پرداختند .این مطالعه با استفاده از دادههای ماهانه در دوره  1811تا  1817و به کمك روش خودرگرسیون با وقفههای
توزیعی صورت گرفته است .نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص قسمت بازار بورس اوراق بهادار با نرخ ارز واقعی رابطه مثبت
دارد .همچنین نتایج برآورد الگوی تصحیح خطا حاکی از آن است که در هر سال حدود  82درصد عدم تعادل ها به سمت تعادل
بلندمدت تعدیل میشوند .کریمزاده ،شریفیرنانی و قاسمیان مقدم ( )1892تحقیقی تحت عنوان اثر متغیرهای کالن اقتصادی بر
1 Bayes Factor
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شاخص قیمت سهام بانکها را انجام دادند .در این پژوهش ،اثر متغیرهای نرخ ارز ،نرخ سود بانکی ،حجم نقدینگی ،تولید ناخالص
داخلی و نرخ تورم بر شاخص سهام بانکها به کمك دادههای فصلی دوره زمانی ( )1812-1890و با استفاده از روش همجمعی
یوهانسون -جوسیلیوس بررسی و رابطه بلندمدت میان آنها مشخص شد .در ادامه ،با استفاده از روش تصحیح خطای برداری
سرعت تعدیل کوتاهمدت به بلندمدت تعیین گردید .در نهایت ،با استفاده از توابع عکسالعمل آنی اثر شوک متغیرها مورد بررسی
قرار گرفته و با بهکارگیری روش تجزیه واریانس متغیرهایی که بیشترین اثرگذاری را بر شاخص سهام بانكها دارند مشخص
گردید .بر اساس نتایج بهدست آم ده تورم و نرخ ارز اثر منفی و نرخ سود سپرده بانکی و تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر شاخص
سهام بانکها داشتهاند .مقدم و بغزیان ( )1894در تحقیقی به تعیین رابطهی بین نرخ رشد شاخص قیمت سهام و مجموعهای از
متغیرهای کالن اقتصادی از قبیل نرخ تورم ،رشد نرخ ارز ،رشد نقدینگی و رشد اقتصادی پرداختند .در این تحقیق دادهها بهصورت
فصلی و برای دورهی زمانی 1871-1894و با استفاده از الگوی خودتوضیحبرداری ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .نتایج
بهدست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار و متغیرهای کالن اقتصادی
معنیدار بوده و شوکهای ناشی از نرخ تورم و نرخ ارز و نقدینگی بر شاخص قیمت سهام در بلندمدت تأثیر منفی دارند .البته تأثیر
شوکهای ناشی از نرخ ارز بر قیمت سهام از شوکهای ناشی از نرخ تورم شدیدتر است .عباسینژاد ،محمدی و ابراهیمی ()1892
تحقیقی تحت عنوان پویاییهای رابطه متغیرهای کالن و شاخص بازار سهام را انجام دادند .برای برآورد الگو از دادههای ماهانه
 1811تا  1892برای اقتصاد ایران و بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است .بر اساس نتایج این الگو متغیرهای نرخ ارز ،تورم
و قیمت نفت هر سه اثری مثبت در بلندمدت بر شاخص سهام دارند و نرخ ارز اثر بیشتری دارد .همچنین شوک های کوتاه مدت
قیمت ،اثر بیشتری بر شاخص سهام دارد .همجنین بررسی همبستگی بین نوسان پذیری ها نشان داد که نوسان پذیری نرخ ارز،
اثری مثبت بر نوسان پذیری شاخص سهام دارد .این همبستگی در سال های  1817تا  1892تشدید شده است .همچنین نوسان
پذیری تورم؛ همبستگی مثبت ضعیفی با نوسانهای شاخص سهام دارد و نوسان پذیری قیمت نفت با نوسان پذیری بازار سهام
همبستگی ندارد .مولتون )1991( 1تحقیقی تحت عنوان رویکرد بیزی برای انتخاب رگرسیون و برآورد با استفاده از شاخص قیمت
برای خدمات رادیویی انجام داد .در این تحقیق محقق استدالل میکند که تکنیكهای بیزی برای انتخاب بهترین مدل و ترکیب
ناهماهنگی در بین مدلها ،یك روش طبیعی برای ارائه بهتر منعکسکننده و اندازهگیری نااطمینانی با تحلیلگر داده است .آچسانی
و استرو )2002( 2بازارهای منطقهای کوچك از قبیل بازار نروژ و اندونزی را مورد بررسی قرار دادند .آنان دریافتند که بازدههای
سهام با تغییرات در نرخ بهره ارتباط منفی با تغییرات قیمت نفت و فعالیتهای واقعی اقتصادی ارتباط مثبت دارد .تحقیق آچسانی و
استرو نشان داد که رابطهی بین قیمت سهام و نرخ تورم یك رابطهی منفی است .این در حالی است که رابطهی بین قیمت سهام با
نرخ تورم مبهم و دو پهلوست .عالوه بر این ،محققان نتوانستند وجود یك رابطهی قوی و موثر بین قیمت سهام و صادرات و
نرخهای بهرهی بلندمدت را شناسایی کنند .با این وجود ،آنان توانستند به یك رابطهی مثبت بین قیمت سهام با تولید ناخالص
داخلی ،عرضهی پول و نرخ ارز دست پیدا کنند .کریستوفرگان 8و همکاران ( )2002آثار متقابل شاخص سهام نیوزلند و یك
مجموعه هفت گانه از متغیرهای کالن اقتصادی شامل نرخ تورم ،نرخ ارز ،تولید ناخالص داخلی ،عرضه پول ،نرخ بهره بلند مدت،
نرخ بهره کوتاه مدت و قیمت خرده فروشی نقت محلی را بررسی کردند .نتایج مطالعه رابطه بلند مدت را نشان می دهد .همچنین
بر اساس این نتایج شاخص قیمت سهام نیوزلند علیت گرنجری برای تغییرات در متغیرهای اقتصادی نیست که به دلیل کوچك
بودن بازار سهام نیوزلند در مقایسه با بازارهای سهام کشورهای توسعه یافته است .سعید و اختر )2012( 4در مقالهای تحت عنوان اثر
متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص سهام بانکها در پاکستان با استفاده از دادههای فصلی ( )2000-2010و با استفاده از روش
حداقل مربعات معمولی پرداختهاند .نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که نرخ ارز ،نرخ بهره بلندمدت و قیمت نفت اثری
مثبت و معنادار بر این شاخص داشته و عرضه پول ،نرخ بهره کوتاه مدت و تولیدات صنعتی اثری منفی برآن داشتهاند .مناظیر 4و
همکاران ( )2012در مقالهای تحت عنوان رابطه بلندمدت میان شاخص قیمت سهام و متغیرهای پولی در کشور پاکستان طی دوره
( )2001-2007با استفاده از آزمون گرنجر پرداختهاند .بر اساس نتایج بهدست آمده بردار همجمعی و رابطه بلندمدت میان شاخص
قیمت سهام و متغیرهای پولی در این کشور وجود ندارد .اوخانا )2014( 2در تحقیقی به برآورد بیزی مدلهای  DXGEدر روسیه
پرداخت .به منظور براورد مدل از اثرات کمی پویایی قیمت کال استفاده کرد .در این تحقیق به برآورد اثر قیمت نفت بر اقتصاد
روسیه در یك چارچوب تعادل عمومی پرداخته شد .به دین منظور مدل استفاده شده توسط کلمن )2001( 7و دام و لینا)2004( 1
بسط داده شد .نتایج تحقیق نشان داد که علیرغم تاثیر شدید شوک صادرات کاال بر تولید ناخالص داخلی چرخه های تجاری در
روسیه عمدتا در داخل کشور است .امنیکه و اوکووچوکوو )2014( 9رابطه بین متغیرهای کالن اقتصادی و بیثباتی بازار سهام در
1 Moulton
2 Achsani , Strohe
3 Christopher
4 Saeed, Akhter
5 Manazir
6 Oxana
7 Kollmann
8 Dam and Linaa
9 Emenike and Okwuchukwu
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کشور نیجریه را مورد مطالعه قرار دادهاند .در این مطالعه از مدل  X-GARCHو متغیرهای عرضه پول ،شاخص قیمت مصرف
کننده ،اعتبارات به بخش خصوصی ،نرخ ارز دالر و خالص داراییهای خارجی استفاده شده است .برآورد مدل با استفاده از دادههای
ماهانه  1992-2018نشان داده که نرخ تورم و عرضه پول تاثیر مثبت بر بیثباتی بازدهی سهام دارند .تاثیر خالص داراییهای
خارجی بر بیثباتی بازدهی سهام منفی و غیرمعنیدار بوده و دو متغیر دیگر نیز تاثیر منفی و معنیدار بر بیثباتی بازدهی سهام
داشتهاند .ابووفای و چمبرز )2014( 1در مطالعهای با استفاده از مدل  VARساختار  ،به رابطه بین سیاست پولی ،نرخ ارز و قیمت
سهام را در پنچ کشور (کویت ،عمان ،عربستان ،یونا و اردن) منتخب آسیای میانه بر هر کشور به صورت جداگانه پرداختند .نتابج
توابع آنی نشان داد مشخصه سیاست پولی مختلف و بازار سهام مختص مربوط به هر کشور است .همجنین نتایج نشان می دهد که
در بیشتر کشورها سیاست پولی و نرخ ارز تاثیر معناداری بر شاخص قیمت سهام دارند.

 -3روش اجرا

 -4یافتهها
در این قسمت با استفاده از رویکرد بیزی به برآورد مدل رگرسیونی تحقیق پرداخته شده است .نتایج برآورد مدل و همچنین
انتخاب بهترین مدل را در جدول شماره  1و  2مشاهده میکنید.
جدول شماره  :1برآورد بیزی مدل رگرسیونی تحقیق
لگاریتم فاکتور بیزی
انحراف معیار پسین
میانگین پسین
متغیرهای تحقیق
0/401
47/224
ثابت رگرسیون
8/204
0/194
4/812
قیمت نفت
-0/892
0/781
-0/982
قیمت طال
-0/429
1/719
-1/424
قیمت دالر
4/921
1/114
18/281
شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی
**** :معنیدار در سطح 0/0001
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در این مطالعه با بهرهگیری از دادههای سری زمانی فصلی در بازه زمانی  1811تا  1891به برآورد معادله رگرسیونی در
چارچوب بیزی پرداخته شده است .به منظور برآورد معادله از نرمافزار برنامهنویسی  Rاستفاده شده است .معادله رگرسیونی تحقیق
حاضر به صورت زیر است:
Yt = β0 + β1 X1t + β2 X2t + β3 X3t + β4 X4t + εt
()17
که در آن
𝑡𝑌  :شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران در زمان t
𝑡 : 𝑋1قیمت نقت اوپك (دالر به ازای هر بشکه) در زمان t
𝑡 :𝑋2قیمت هر اونس طال (دالر) در زمان t
𝑡 :𝑋3نرخ دالر (ریال) در زمان t
𝑡 :𝑋4شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی (شاخص کل) در زمان t
𝑡𝜀  :باقیمانده خطا
𝑖𝛽  :ضرائب

سطح معنیداری
****

****

همان طور که مشاهده میکنید مقدار میانگین پسین متغیر قیمت نفت برابر  4/812و مقدار لگاریتم فاکتور بیزی برابر 8/204
بهدست آمده است و این متغیر در سطح  0/0001معنیدار میباشد .برای متغیر شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی نیز مقدار
میانگین پسین برابر  18/281و مقدار لگاریتم فاکتور بیزی برابر  4/921به دست آمده است و این متغیر نیز در سطح 0/0001
معنیدار میباشد .اما متغیرهای قیمت طال و قیمت دالر در معادله رگرسیونی معنیدار نیستند .در جدول شماره  2انتخاب مدل بیزی
را برای  10مدل اول مشاهده میکنید.

1 Abouwafia & Chambers
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جدول شماره  :2نتایج انتخاب مدل بیزی
متغیرهای اصلی مدل
شماره مدل
4-2-1
1
4-8-2-1
2
4-1
8
4-8-1
4
4
4
4-8
2
4-2
7
4-8-2
1
8
9
8-2
10

احتمال پسین
0/2422
0/2410
0/0274
0/0280
0/0012
0/0017
0/0014
0/0008
0/000
0/0000
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 .1قیمت نفت
 .2قیمت طال
 .8قیمت دالر
 .4شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی
همان طور که مشاهده می کنید ،بر اساس انتخاب مدل بیزی ،با احتمال  0/242بهترین مدل برای تببین تغییرات شاخص کل
بورس تهران شامل متغیرهای قیمت نفت ،قیمت دالر و شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی میباشد .همچنین با احتمال 0/241
همه متغیرهای مستقل میتوانند تغییرات متغیر شاخص کل بورس تهران را تبیین کنند .به منظور اطمینان از نتایج برآورد مدل،
فرض نرمال بودن و همچنین فرض پایایی متغیرهای مدل را با استفاده از باقیماندههای مدل ارزیابی کردهایم که نتایج را در جدول
شماره  8مشاهده میکنید.
جدول شماره :3بررسی فرض نرمال بودن و پایایی با استفاده از باقیمانده های مدل

متغیر
بررسی نرمال بودن باقیمانده

آماره جارک برا
4/718

نتیجه آزمون
نرمال

سطح معنی داری
0/047

همان طور که مشاهده می کنید مقدار آماره جارک برا برابر  4/718و مقدار سطح معنیداری آزمون برابر  0/047به دست آمده
است که بزرگتر از مقدار بحرانی  %4است .بنابراین نتیجه گرفته می شود که باقیمانده های مدل در سطح  %4نرمال هستند.
جدول شماره  :4آزمون دیکیفولر تعمیمیافته برای بررسی پایایی متغیرهای تحقیق

متغیر مورد بررسی
باقیمانده های مدل

نتایج آزمون دیکیفولر تعمیمیافته
آماره تی استیودنت
مرحله
-8/412
سطح -8/221 %1
سطح
سطح -2/920 %4
سطح -2/219 %10

سطح معنیداری

نتیجه آزمون

0/0142

پایا

همان طور که مشاهده میکنید مقدار آماره تی برابر  -8/412و مقدار سطح معنیداری آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برابر
 0/014به دست آمده است که کمتر از مقدار بحرانی  %4است که نتیجه گرفته می شود که متغیرهای تحقیق در سطح ،پایا هستند.
بنابراین با توجه به نتایج جدول  8و  4مشکلی در نتایج مدل برآورد شده وجود ندارد و قابل اعتماد هستند.

 -5بحث و نتیجهگیری
دو رویکرد اصلی برای برآورد در علم آمار شامل رویکرد فراوانی و رویکرد بیزی میباشد .در رویکرد فراوانی که دارای سابقه
بیشتری نسبت به رویکرد بیزی است ،اساس تحلیل ،تابع چگالی نمونه تصادفی است .به عبارت دیگر در تحلیل فقط از اطالعاتی
که از نمونه بهدست میآید استفاده می شود ،اما در رویکرد بیزی امکان استفاده از اطالعات بیشتری با استفاده از ترکیبی از تابع
چگالی نمونه تصادفی و توزیع پیشین درباره پارامترها فراهم است .اصوال یکی از دالئلی که بیزین ها ادعا میکنند رویکرد بهتری
93

نسبت به رویکرد فراوانی دارند ،همین اطالعات اضافی است .با توجه به مطالب گفته شده در این تحقیق به بررسی تاثیر شاخص
کل بهای کاال و خدمات مصرفی ،قیمت هر اونس طال (دالر) ،قیمت نفت اوپك (دالر به ازای هر بشکه) و نرخ ارز (دالر بر حسب
ریال) بر روی شاخص کل قیمت بورس تهران با استفاده از رویکرد بیزی پرداخته شد .به منظور انجام تحلیل از توزیع پیشین G
زلنر که یکی از توزیع های معروف در این زمینه است ،استفاده شد .نتایج تحلیل بیزی نشان داد که قیمت نفت و شاخص بهای کال
و خدمات مصرفی تاثیر معنی دار و مثبتی بر روی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران دارند .از طرفی بر اساس انتخاب
بهترین مدل بیزی ،با احتمال  %22سه متغیر قیمت نفت ،قیمت طال و شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در برآورد شاخص کل
قیمت بورس تهران حضور معنی داری دارند .و با احتمال تنها  %24احتمال حضور هر چهار متغیر در مدل وجود دارد .همان طور که
مشاهده میکنید ،با استفاده از مدل انتخاب بیزی میتوان با یك احتمالی حضور متغیرها در مدل را سنجید .در این تحقیق بر اساس
تحلیل بیزی متغیر قیمت طال و نرخ ارز تاثیر معنیداری بر روی شاخص کل قیمت بورس تهران نداشت ،ولی با استفاده از انتخاب
مدل بیزی ،حضور این متغیرها در مدل ،توسط احتمال بیان میشود .بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده نتیجه گرفته میشود که
رویکرد بیزی یك رویکرد منعطف برای تحلیل در حوزههای مختلف از جمله مسائل اقتصادی است و میتوان به کرار از این
رویکرد در برآورد مدلهای مختلف اقتصادی از جمله پانل دیتا ...VAR ،استفاده کرد.

.1
.2
.8
.4
.4
.2
.7
.1
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Abstract
In statistics, there are two general approaches to estimation called frequency and Bayesian. In
Bayesian approach, in addition to random sample information, prior information about
parameters under the heading of prior distribution is also used for estimation. In other words, the
Bayesian approach uses a combination of random sample information and prior information to
infer. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of total price index and
consumer services, gold price, oil price, exchange rate on the total price index of Tehran Stock
Exchange: using Bayesian approach. The analysis was performed using seasonal data in the
period of spring 2009 to winter 2019 in the Bayesian framework using R programming software.
The results showed that oil prices and total price index and consumer services have a significant
effect on the total price index of Tehran Stock Exchange. Also, based on the choice of Bayesian
model, with a probability of 0.656, the best model to explain the changes in the total index of
Tehran Stock Exchange includes variables of oil price, dollar price and price index of consumer
goods and services. Also, with a probability of 0.241, all independent variables were able to
explain the changes in the total index of Tehran Stock Exchange.

 جلد دو،4922  زمستان،)44  (پیاپی4  شماره،سال چهارم

Relationship between macroeconomic variables and the total
price index of Tehran Stock Exchange: Bayesian approach

Keywords: Tehran Stock Exchange Total Price Index, Total Price and Consumer Services
Index, Gold Price, Oil Price, Exchange Rate: Bayesian Approach.
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)44زمستان  ،4933جلد دو

مسئولیت حسابرس و کشف تقلب

تحفه گل ایری ،*1صفوره کرد ،2رضا

خاری3

تاریخ دریافت99/20/20 :
تاریخ پذیرش99/11/20 :
کد مقاله70197 :

چکـیده
حسابرسی فرآیندی منظم و باقاعده (سیستماتیک) جهت جمعآوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مدیریت در
ارتباط با فعالیتها و وقایع اقتصادی ،بهمنظور تعیین درجه انطباق این ادعاها و اظهارات با معیارهای از پیش تعیینشده و
گزارش نتایج به افراد ذینفع است .مهمترین و باارزشترین خدمت در حرفه حسابرسی اظهارنظر مستقل درباره مطلوبیت
صورتهای مالی و گزارش نتایج به افراد ذینفع .در ارتباط با مسئولیت حسابرس الزم به ذکر است که عملیات حسابرسی
طبق استانداردهای حسابرسی بایستی بهگونهای طراحی شود که از نبود تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در
صورتهای مالی اطمینان معقول به دست آید .اگرچه حسابرسی میتواند عامل بازدارنده محسوب شود اما مسئولیت
پیشگیری از تقلب و اشتباه به عهده حسابرس نیست و نمیتواند باشد .مسئولیت اصلی پیشگیری و کشف تقلب و اشتباه با
مدیریت واحد مورد رسیدگی است( .استاندارد حسابرسی شماره  ،002بند  )12و حسابرس مسئول برنامهریزی و انجام
حسابرسی برای کسب اطمینان معقول درباره عاری بودن صورتهای مالی از اشتباههای مهمی است که موجب اشتباه یا
تقلب میشوند.

واژگـان کلـیدی :صورتهای مالی ،تقلب ،تقلب مدیران ،مسئولیت حسابرسان در برابر تقلب

 -4دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
 -9دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
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 -1مقدمه
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گزارشگری مالی در واحدهای اقتصادی بازتاب نیازهای اطالعاتی و انتظارات گروههای مختلف استفادهکنندگان از صورتهای
مالی است که برای اتخاذ تصمیمات منطقی در زمینههای تخصیص بهینه منابع اقتصادی و ارزیابی عملکرد مدیریت و
بهعبارتدیگر ،اعمال نظارت و کنترلهای اقتصادی-اجتماعی ،خواستار اطالعات حسابداری هستند (بیانیه تئوری بنیادی
حسابداری1؛ .)1990به دلیل اینکه صورتهای مالی صرفاً تحت نظر و مسئولیت مدیریت تهیه میشود ،نمیتوانند با بیطرفی و
سطح اطمینان قابلقبول ،نیازهای اطالعاتی مختلف استفادهکنندگان را برآورد نماید .موضوع تقلب و بهویژه صورتهای مالی
متقلبانه از دیرباز تا کنون مورد توجه استفادهکنندگان و حسابرسان بوده است و بهخصوص پس از بروز رسواییهای بزرگ مالی و
حسابداری در داخل کشور از جمله اختالس  0222میلیارد تومانی و تخلفات بزرگ مالی خارجی ،همچون شرکتهای ورلدکام،0
انرون ،0آدلفیا ،0گلوبال کروسینگ ،5تیکو 9و لمن برادرز 7که موجب نوسان در بازار سهام ،سلب اعتماد عمومی و بروز زیان هایی
جبران ناپذیر بر سرمایه گذاران گردید ضرورت رسیدگی به صورتهای مالی شرکتها توسط حسابرسان برای کشف تقلب احتمالی
در راستای حفاظت از منافع استفادهکنندگان بیش از پیش مشخص شد (فرقاندوست حقیقی و برواری ،1000،ص .)10تقلب و
رسوایی های مالی در سالهای اخیر منجر به سقوط شرکتهای بزرگ و کاهش یافتن اعتماد مردم به بنگاههای اقتصادی و حرفه
مخصوصا حسابرسی گردید .لذا حرفه و قانون گذاران به مقابله با این نقایص با وضع قوانین و مقررات برخواستند .پس از بررسی
های انجام شده توسط انجمن های حرفه ای مانند انجمن حسابداران خبره امریکا ) (AICPAو انجمن حسابداری امریکا به این
نتیجه رسیدند که تقلب امریست که همیشه میتواند وجود داشته باشد و هنگامی بروز آن کاهش می یابد که همه ارکان سازمان،
علی الخصوص مدیریت در جهت مبارزه با این امر ضد اخالقی حرکت نمایند .رسوایی های مالی شرکتهایی مانند انرون و وردکام
تنها نمونه هایی از رسوایی بزرگی است که بازار بزرگ سرمایه آمریکا را در آغاز هزاره سوم دچار نوسان کرد و حرفه حسابرسی را
در اعتبار بخشی به صورتهای مالی زیر سوال برد که نهایتا به سلب اعتماد جامعه از حسابداران و حسابرسان انجامید .رسوایی های
اخیر عالوه بر آسیبی که بر سرمایه گذاران ،تامین کنندگان منابع مالی ،حسابرسان و  ...وارد نمود ،موجب تحمیل هزینه های گزافی
بر دوش افتصاد خصوصا در جامعه آمریکا شد که می توان آن ها را در رده های اول هزینه های یک کشور جستجو نمود .از دیدگاه
مردم ،حسابرسان مسئول کشف تقلب و فساد مالی می باشند که ادعایی بی اساس می باشد ،زیرا تمام عوامل موجود در واحد
تجاری می بایست در یک جهت حرکت نمایند و آن جهت ،مبارزه با تقلب و اعمال تصمیمات ضد تقلب است .در پاسخ به این
شک ،اکثر شرکتها و سازمانها برای جلوگیری و ممانعت از تقلب فعالیتهای پیشگیرانه ای را اتخاذ نمودند تا از این طریق بتوانند
اعتماد جامعه را جلب نمایند اما همچنان تقلب به عنوان طاعون سازمانها در سراسر جهان مطرح است.

 -2تقلب چیست؟
تقلب عبارت است از هرگونه اقدام عمدی یا فریبکارانه یک یا چندنفر از مدیران ،کارکنان یا اشخاص ثالث برای برخورداری از
مزیتی ناروا یا غیرقانونی .هرچند تقلی یک مفهوم قانونی گسترده دارد اما آنچه به حسابرس مربوط می شود ،اقدامات متقلبانه ای
است که به تحریف بااهمیت در صورتهای مالی می انجامد (استاندارد های حسابرسی ،بخش )1000 ،00انجمن بازرسان تقلب
آمریکا ،تعریفی فراگیر از تقلب را پذیرفته و می گوید ":تقلب در برگیرنده تمامی ابزار گوناگونی که ساخته انسان است و یک فرد با
استفاده از آن مزیتی را نسبت را نسبت به دیگری از طریق توصیه های دروغین یا کتمان حقیقت کسب می کند و شامل تمام
رویدادهای ناگهانی ،ترفندها ،حیله گری ها یا مخفی کاری ها و دیگر راه های غیر منصفانه برای فریب دیگری است( ".انجمن
بازرسان آمریکا .)0220

 -1-2طبقه بندی انواع تقلب
گزارشگری مالی متقلبانه به معنای تحریف یا حذف مبالغ یا موارد افشا از صورتهای مالی به عمد و بهمنظور فریب
استفادهکنندگان صورتهای مالی که شامل موارد زیر است:
فریبکاری از قبیل سندسازی و دستکاری یا تغییر سوابق حسابداری یا مدارک پشتوانه تهیه صورتهای مالی.
ارائه نادرست یا حذف عمدی رویدادها ،معامالت یا سایر اطالعات بااهمیت در صورتهای مالی.
بکارگیری نادرست استانداردهای حسابداری مرتبط با اندازه گیری ،شناسایی ،طبقه بندی ،ارایه یا افشا به عمد.

1- A Statement of Basic Accounting Theory
2- worldcom

3- enron

4- Adelphia
5- Gloal crossing
6 - Tyco
7 - Lehman Brothers
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سوء استفاده از دارایی ها که شامل سرقت دارایی های واحد مورد رسیدگی است و میتواند به راه های گوناگون انجام شود و
اغلب بهمنظور پنهان کردن سرقت دارایی ها ،یا سوابق یا مدارک ساختگی یا گمراه کننده همراه است و شامل اختالس دریافت ها،
سرقت دارایی های ثابت مشهود یا نامشهود یا پرداخت وجه نقد از بابت کاال و خدماتی که دریافت نشده است ،می باشد
(استانداردهای حسابرسی ،بخش .)1000 ،00

 -2-2دالیل ارتکاب تقلب
انگیزه /فشار :بسیاری از مشکالت و سختی ها در مواجه با مشکالت مالی ایجاد می شود اگرچه مشکالت غیرمالی مانند لزوم
گزارش نتایج نسبت به عملکرد واقعی ،پیش بینی درآمدها ،معروفیت یا طمع ورزی نیز می توانند به عنوان انگیزه ای برای ارتکاب
تقلب مطرح باشند (وکیلی فرد و دیگران ،1000،ص)00
توجیه  /دلیل تراشی :افرادی که مرتکب اعمال متقلبانه میشوند قادر به توجیه عمل خود هستند و بعضی از این افراد دارای
نگرش ،ویژگی یا مجموعه ای از اصول اخالقی هستند که به آنها اجازه می دهد تا آگاهانه و عمدا تخلفاتی را مرتکب شوند.

 -3-2فرصت های به دست آمده به دلیل کنترل ضعیف

 -4-2عوال خطر تقلب
مطابق تحقیق عبداللطیف ( )0210عوامل خطر تقلب عبارتند از:
 اعضای مدیریت واحد مورد رسیدگی در نقض قوانین و یا اتهام به تقلب ،سابقه دارند مدیریت واحد مورد رسیدگی تحت نفوذ یک فرد و یا افراد محدودی است که قادر هستند کنترلهای داخلی را نادیدهبگیرند.
 سیستم اطالعاتی حسابداری و کنترلهای داخلی ضعیف و غیر کارا می باشد. مدیریت واحد مورد رسیدگی برای حسابرسی مستقل محدودیت ایجاد می کند و شواهد مورد نیاز حسابرس را در اختیارقرار نمی دهد.
 مدیریت واحد مورد رسیدگی دستیابی به اهداف ،دشواری مربوط به سود ،قیمت سهام و سهم از بازار اصرار دارد. نظارت هئیت مدیره و کمیته حسابرسی به کنترلهای داخلی و گزارش مالی واحد مورد رسیدگی ضعیف و ناکاراست. معامالت تجاری واحد مورد رسیدگی پیچیده و در برگیرنده رفتارهای حسابداری پیچیده و غیر واضح است. پاداش مدیران اجرایی واحد مورد رسیدگی بستگی به دستیابی به یک سود عملیاتی دشوار و یا یک قیمت برای سهامدارد.
 گزارشگری مالی واحد مورد رسیدگی شامل سطح باالیی از برآورد ها و قضاوتهای شخصی است. واحد مورد رسیدگی تعداد زیادی معامله مهم که مربوط به فعالیت تجاری عادی خود نیست .را داراست. مدیریت واحد مورد رسیدگی توجهی به رعایت ارزشهای اخالقی ندارد و اهمیت ارزشهای اخالقی را به کارکنان گوشزد نمیکند.
 معامالت تجاری واحد مورد رسیدگی پیچیده و نیازمند عملیات حسابداری پیچیده و غیر واضح است. واحد مورد رسیدگی با جریان های نقدی عملیاتی منفی بالقوه ای روبرو است که تداوم فعالیت آتی را تهدید می کند. اعضاء مدیران اجرایی واحد مورد رسیدگی مالک قسمت عمده ای از سهام شرکت می باشند. واحد مورد رسیدگی با رقابت باالیی در بازار و کاهش از سهم بازار روبرو است. واحد مورد رسیدگی برای رعایت الزامات بازارهای مالی که سهامش در آن پذیرفته شده است با مشکل مواجه است. واحد مورد رسیدگی در مواجه با شرایط قراردادهای بدهی مربوط به ارقام و نسبت های مالی با مشکل روبرو است. مدیریت واحد مورد رسیدگی در اختالفات مربوط به گزارشگری مالی با حسابرس مستقل همکاری نمی کند. -واحد مورد رسیدگی معامالت با ارزش و قابل توجهی با اشخاص وابسته دارد.
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فرصت یافتن برای ارتکاب تقلب در صورتهای مالی ،شامل عواملی مانند هئیت مدیره ضعیف ،کنترلهای داخلی ضعیف و
ناکافی یا توانایی مدیریت برای زیر پا گذاشتن کنترل ها وابسته است (راموس )0220 ،به استناد تئوری کارگزاری ،مدیران ممکن
است برای نشان دادن رو به رشد بودن شرکت و فرضیه منفعت شخصی اقدام به تقلب نمایند .این رفتار ممکن است تحت تاثیر این
واقعیت باشد که سهامداران نمیتوانند تمامی اعمال مدیران را مشاهده کنند؛ بنابراین رفتار تقلب آمیز مدیران به وسیله یک سیستم
نظارتی اثربخش میتواند تحت تاثیر قرار گیرد و یک سیستم نظارتی غیر کارا انگیزه درگیر شدن در فعالیتهای تقلب آمیر را برای
مدیران فراهم می کند .همچنین شرایط خارجی نیز ممکن است در سازمان موجب رفتار تقلب آمیز گردد( .ساکسانا)1997،
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واحد مورد رسیدگی در رسیدن به پیش بینی های منتشر شده خود در مورد سود ،قیمت سهام و ارزش شرکت با مشکل
روبروست.

 -3مبانی نظری و پیشینه تحقیق
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فرقاندوست حقیقی و همکاران ( )1090به مطالعه مدیریت سود و امکان تقلب در صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده
بورس پرداختند .نتایج پژوهش نشان می دهد که در شرکتهای با سابقه مدیریت ،احتمال ارتکاب تقلب در صورتهای مالی وجود
دارد .به عالوه نتایج بیانگر این مطلب است که در زمان وجود مدیریت سود در شرکتها ،عوامل انگیزشی ،سبب افزایش ارتکاب
تقلب در صورتهای مالی می گردند .اعتمادی و زلفی ( )1090به بررسی کاربرد رگرسیون لجستیک در شناسایی گزارشگری مالی
متقلبانه پرداختند .نتایج نشان می دهند که این مدل نقش اثربخشی در کشف تقلب صورتهای مالی داشته و میتواند به سرمایه
گذاران حسابداران رسمی و حسابرسان داخلی و مقامات مالیاتی و نهادهای دولتی و سیستم بانکی کمک زیادی نماید.
لیستیک و همکاران ( )0215در مطالعه ای به بررسی تقلب در حسابداری ،حسابرسی و نقش جرایم دولتی در چین پرداختند.
نتایج نشان می دهد که شرکتهای حسابرسی شده توسط موسسات بزرگ با احتمال کمتری مرتکب تقلب در صورتهای مالی
میشوند .این اثر در صنایع تحت کنترل و تقلب های مرتبط با سود قوی تر است؛ و همچنین نتایج نشان می دهد شدت تقلب به
استثنای شرکتهای متقابل در سایر حوزه های قضایی با استفاده از اقدامات جایگزین تقلب ،انتخاب حسابرسان توسط حسابداران و
کنترل برای سایر سازو کارهای حاکمیت شرکتی بیشتر هستند .نتایج نقش جرائم دولت در تضمین کیفیت حسابرسی و پیامدهای
مهم عملی و کاربردی برای کمک به شرکتهای حسابرسی بین المللی و کسب و کار به طور کلی موفقیت رقابت در چین را تایید
می کند .عبدالطیف ( )0210در تحقیق با عنوان تاثیر عوامل خطر تقلب بر تعدیل فرآیند حسابرسی به بررسی نحوه شناسایی خطر
تقلب ،اهمیت عوامل خطر تقلب و عکس العمل حسابرسان نسبت به وجود عوامل خطر تقلب و در پی آن تعدیل فرایند حسابرسی،
پرداخت و نتایج تحقیق آن حاکی از آن است که اهمیت تعدیل فرایند حسابرسی بستگی به اهمیت عوامل خطر تقلب موجود دارد؛ و
مهمترین عوامل خطر تقلب مربوط به ویژگی های مدیریت و کم اهمیت ترین عوامل خطر تقلب مربوط به اشکال در صورتهای
مالی می باشد؛ و نتایج تجزیه و تحلیل عاملی ،عوامل خطر تقلب را در چهار طبقه شامل تغییر در ماهیت ،میزان ،زمان بندی و تغییر
در تیم حسابرسی ،دسته بندی می کند .آسار و رایت ( )0220دریافتند که حسابرسان از برنامه های حسابرسی استاندارد و چک
لیست های استاندارد خطر که اثر بخشی پایینی دارند در طراحی برنامه ها برای برخورد با تقلب استفاده می کنند و آنها تمایل
کمتری به مشورت با کارشناسان تقلب دارند.
سنجابی ( )1000به شناسایی عوامل موثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری صورتهای مالی ایران پرداخت .وی این عوامل
را در ساختار محیطی شرکتها شناسایی کرد .در این تحقیق عوامل خطر در  0گروه :عوامل خطر مرتبط با ویژگی ها و نفوذ مدیریت،
عوامل خطر مرتبط با عدم تبعیت مدیریت از کنترلهای داخلی و استاندارد های الزم االجرا ،عوامل خطر مرتبط با شرایط بازار و
صنعت و عوامل خطر مرتبط با ویژگی های عملیاتی ،نقدینگی و ثبات مالی ،طبقه بندی و مورد استفاده قرار گرفتند.
انجمن حسابداران رسمی امریکا در بیانیه (استاندارد) حسابرسی شماره ( 99اکتبر )0220با عنوان "ارزیابی تقلب در صورتهای
مالی " که جایگزین بیانیه شماره  00استانداردهای حسابرسی با همان عنوان شد ،سه ویژگی را برای تقلب در نظر گرفت و اعتقاد
دارد این سه عامل موجب بروز تقلب هستند که به "مثلث تقلب" معروف اند عبارتند از :مشوقها ،فرصتها و نگرشها یا توجیه ها .در
سال  0220ولف و هرمانسون معتقدند که به مثلث تقلب می بایست ویژگی دیگری افزوده شود .آنها پس از افزودن (خصیصه
قابلیت یا توانایی) آن را "الماس تقلب" نامیدند .بیانیه شماره 99استاندارد های حسابرسی افق جدیدی را در مورد الزامات حسابرسی
گشود است .بطوری که حسابرسان با بکارگیری این بیانیه وارد عرصه وسیعی از روشهای حسابرسی برای کشف تقلب خواهند شد.
استاندارد جدید در پی آن است ارزیابی تقلب توسط حسابرسان با فرایند حسابرسی آمیخته شود و این ارزیابی تا پایان عملیات
حسابرسی بطور مستمر مورد بازنگری قرار گیرد .براساس این استاندارد حسابرسان باید امکان وجود اشتباههای بااهمیت به واسطه
تقلب را مدنظر قراردهند .هدف تدوین کنندگان این استاندارد ،افزایش آگاهی حسابرسان نسبت به کشف تقلب در طول رسیدگی
هایشان می باشد .همچنین  ،انجمن حسابداران رسمی امریکا مجموعه ای از استانداردهای مرتبط با ریسک حسابرسی را منتشر
کرده است که هدف آن کمک به حسابرسان در ارزیابی ریسک است .دنیل گلزر ،مدیر انجمن حسابداران رسمی امریکا معتقد است
که این استانداردها برای افزایش کارایی حسابرسان در تعیین ریسک ایجاد شده اند تا ریسک نبود کشف موارد بااهمیت و خالف
قاعده کاهش یابد .)AICPA,2002( .این استاندارد از حسابرسان می خواهد که کار خود را با تردید حرفه ای انجام داده و تفکر
قبلی خود را مبنی بر درستکار بودن مدیران کنار بگذارند.

 -4تغییر دیدگاه حسابرسان به سمت کشف تقلب
تقلب هزینه بر است .براساس اظهارنظرهای انجمن بررسی تقلب ،ساالنه مبلغ زیادی به دلیل گزارشگری مالی متقلبانه و
استفاده نادرست از دارایی ها از دست می رود .این هزینه ها و زیان ها باعث هدر رفتن بخشی از تولید ناخالص داخلی میشوند
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( .)ACFE- 2010افزون بر این تقلب اعتبار و جایگاه حرفه حسابرسی را خدشه دار می کند .زمانی که صورتهای مالی
حسابرسی شده به دلیل وجود تقلب دوباره ارائه شوند اعتماد عمومی نسبت به حسابرسی از بین می رود .با افزایش ناتوانی
حسابرسان در کشف تقلب در طول حسابرسی ،نگرانی سهامداران ،اعتباردهندگان و تدوین کنندگان استانداردها بیشتر می شود.
جوزف ولز ( )Wells,2000عضو انجمن بررسی تقلب عنوان میکند که :حسابرسان نه بیسوادند و نه نادان؛ ولی بسیاری از آنها
نسبت به تقلب چشم بسته عمل می کنند.
در دفاع از حسابرسان باید گفت که آنها بازرسان تقلب نیستند .آنها آموزش دیده اند که چگونگی ارائه منصفانه و طبق اصول
پذیرفته شده حسابداری بودن صورتهای مالی را از تمام جنبه های بااهمیت ارزیابی کنند .کشف تقلب برخالف حسابرسی
صورتهای مالی ،نیازمند تدوین و اجرای مهارتها و روشهای منحصر بفردی است که براساس آنها بتوان مدارکی مبنی بر وجود
تقلب را پیدا کرد .)Davia,2000( .این مهارتها شامل بررسی و تحلیل ثبت های حسابداری ،جمعآوری و ارزیابی شواهد مربوط به
صورتهای مالی و مصاحبه با همه بخش های مرتبط با احتمال وجود تقلب است؛ بنابراین فقط آگاهی حسابرسان نسبت به امکان
تقلب ،برای کشف تقلب کافی نیست .مسئول بودن یا نبودن حسابرسان در ارتباط با کشف تقلب در طول زمان ،تغییرهای زیادی
داشته است؛ زیرا پیش از این هدف اصلی حسابرسی کشف تقلب بود ولی در حال حاضر قابلیت اعتماد صورتهای مالی مد نظر
است .حسابرسان از گذشته تاکنون ،مسئولیت اصلی خود را نسبت به کشف تقلب در صورتهای مالی حسابرسی شده نپذیرفته اند؛
و زمانی که استانداردهایی در این زمینه منتشر شد ،حسابرسان افزایش مسئولیت خود و جستجوی بیشتر برای کشف تقلب را رد
کردند .واضح است که حسابرسان دارای این نگرشند که برای کشف این موارد به طور کامل مجهز نیستند و نمیتوانند نسبت به
نبود تقلب در صورتهای مالی اطمینان کامل فراهم کنند؛ هرچند با وقوع تقلب های گسترده در سطح شرکتها ،اعتبار حرفه
حسابرسی نیز مورد سوال قرار گرفت .برای سالها ،انجمن بازرسان رسمی تقلب تنها درصد پایینی از موارد تقلب را که بوسیله
حسابرسان مستقل کشف نشده اند ،گزارش کرده است بنابراین حسابرسی مستقل اثربخش ترین روش برای کشف یا محدود کردن
تقلب نیست .دیکسی ( )Dicksee,1909عنوان میکند که کشف تقلب بخش اصلی وظایف حسابرسان است و در این راستا بدون
در نظر گرفتن سایر موارد ،حسابرسانی که توانایی کشف تقلب را داشته باشند ،نسبت به سایر حسابرسان برتری دارند و این بخشی
است که مورد توجه صاحبکارن است .حرفه حسابرسی قبل از واقعه انرون ( )Enronنیز با موارد مشابهی مانند مک کیسن و رابینز
( )McKesson&Robbinsدر سال  1900مواجه شده بود .حسابرسان برای بهبود عملکرد حرفه و از طرفی محدود کردن
تعهدهای بالقوه خودشان ،اظهار داشتند که حسابرسان نباید نگران کشف تقلب باشند ( )Brown,1962آنها ابراز داشتند که انجام
حسابرسی به صورت تفصیلی برای کشف تمامی موارد خالف قاعده و بااهمیت ،هزینه بر و زمان بر است .تغییر در تمرکز حرفه
حسابرسی در رابطه با کشف تقلب ،در بیانیه رویه های حسابرسی شماره  1منعکس شده است .این بیانیه ابراز می دارد که گزارش
حسابرسان بیان کننده کشف تمامی موارد خالف قاعده و تقلبها نیست؛ زیرا هدف اولیه حسابرسی کشف تقلب نیست؛ هرچند با
انجام حسابرسی ،برخی از این تقلبها کشف میشوند برای کشف تمامی موارد خالف قاعده باید حسابرسی به صورت تفصیلی انجام
پذیرد که با توجه به فزونی مخارج به منافع آن ،به صرفه نیست .این بیانیه به طور اثربخشی تمرکز حسابرسان را نسبت به کشف
تقلب تغییر داده است ،اما درمقابل با تعیین ارائه منصفانه گزارشهای صاحبکاران مطابق با استانداردهای حسابداری ،مرتبط است.
پس از انتشار این بیانیه ،فشار بر حسابرسان از جانب جامعه و بورس اوراق بهادار برای تعیین مسئولیت حسابرسان در ارتباط با
کشف تقلب ،افزایش یافت .با افزایش انتقادها از حرفه حسابرسی و فشار جامعه ،انجمن حسابداران رسمی امریکا بیانیه شماره  02را
با عنوان مسئولیتها و وظایف حسابرسان مستقل در رابطه با بررسی صورتهای مالی ،منتشر کرد .گرچه این بیانیه عنوان می کند
که حسابرسان باید از امکان وجود تقلب در طی حسابرسی آگاه باشند اما به صورت منفی بیان می کند که حسابرسان تعهدی برای
کشف تقلب ندارند و یا این تعهد بسیار ضعیف است.)Scott&Frye,1997. Albrecht&Willingham,1993( .
بعد از حادثه رابینز انجمن حسابداران امریکا ،کمیسیون کوهن را برای بررسی مسئولیت حسابرسان نسبت به کشف تقلب
تشکیل داد .این کمیسیون عنوان کرد با وجود اینکه حسابرسان باید به طور بالقوه تقلب را مدنظر قراردهند اما محدودیت های ذاتی
حسابرسی مانع کشف کامل اشتباهات و موارد خالف قاعده می شود؛ و اگر این تقلبها توسط مدیریت صورت گرفته باشد احتمال
کشف آن کاهش می یابد .استاندارد حسابرسی شماره  19با عنوان مسئولیت حسابرس مستقل برای کشف اشتباه ها و موارد خالف
قاعده ،نتیجه تحقیقهای این کمیسیون بود .بر اساس این استاندارد حسابرسان موظف به بررسی برای کشف تقلبهایی هستند که
ممکن است اثر بااهمیتی بر صورتهای مالی ارائه شده داشته باشند .هرچند این استاندارد نیز دستورالعمل کافی و جامعی را برای
حسابرسان بهمنظور کشف تقلب فراهم نکرد.)Madison&Ross,1990( .
کمیسیون تردوی ( )Treadwayبا بررسی موارد مرتبط با گزارشگری مالی متقلبانه ابراز داشت که حدود  09درصد از ناتوانی
های حسابرسان در کشف تقلب ،شامل مواردی است که در طول حسابرسی دارای عالیم مختص به خود بوده اند .به عبارتی ،اگر
حسابرسان تالش خود را بیشتر و این عالیم را درک می کردند احتمال کشف تقلب افزایش می یافت .هئیت تدوین استاندارد های
حسابداری براساس گزارش این کمیسیون 9،بیانیه را در ارتباط با حسابرسی ارائه کرد که هدف آنها افزایش احتمال کشف تقلب بود.
( .)Glover&Aono.1995در اوایل دهه 1992هئیت نظارت عمومی به این نتیجه رسید که که استاندارد های حسابرسی تاثیر
ضعیفی بر نتیجه گیری و اظهار نظر حسابرسان دارند و از طرفی به محدود کردن تعهدهای قانونی علیه حسابرسان نیز کمکی نکرد.
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پس از افشای تقلبات گسترده در بازار سرمایه جهانی به ویژه موضوع شرکتهای انرون ،ورلدکام ،آجیب ،پارماالت ،فولکس
واگن و ...کنگره امریکا کمیته خاصی را مامور این قضیه و یافتن راهکارهای مقابله با فساد و تقلب نمود .راهبری این کمیته بر
عهده سناتور امریکائی به نام پل ساربینز و یک نفر نماینده کنگره امریکا بنام آقای میشل اکسلی تفویض شده بود .آنان با همکاری
سازمان حسابرسی دولتی ،انجمن حسابداران خبره امریکا و سازمان بورس امریکا الیحه ای را تنظیم کردند که بعدها به نام همین
دو نفر به نام «قانون ساربینز اکسلی Sarbense-Oxely Act SOXمشهور شد .استاندارد گذاران انتظار داشتند این قانون که
شامل محکم ترین قوانین بعد از سال  1902بود ،در توقف و محدود کردن تقلب به حسابرسان کمک کند.
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جدول  -1سیر زمانی اتفاقها و تغییرات در حسابرسی
رسوایی های رابینز و مک کیسان
انتشار بیانیه رویه های حسابرسی شماره  1بسط رویه های حسابرسی
انتشار بیانیه رویه های حسابرسی شماره  02مسئولیتها و وظایف حسابرس مستقل در رابطه با بررسی
صورتهای مالی
رسوایی صندوق سرمایه گذاری
شکل گیری کمیسیون کوهن
انتشار گزارش کمیسیون کوهن
انتشار استاندارد شماره 19
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انتشار استاندارد حسابرسی شماره 50
انتشار قانون اصالحی دادخواهی خصوصی اوراق بهادار
انتشار استاندارد حسابرسی شماره 00
تشکیل جدول هئیت نظارت عمومی بهمنظور مرور جامع اثربخشی حسابرسی
رسوایی انرون
تصویب قانون ساربینز اکسلی
تشکیل هئیت نظارت حسابداری شرکتهای سهامی عام
صدور استاندارد حسابرسی شماره 99
انجمن حسابدارن رسمی امریکا مجموعه ای از استاندارد های حسابرسی مرتبط با ریسک را منتشر کرد.
هئیت نظارت برحسابداری شرکتهای سهامی عام هشت استاندارد مربوط به ریسک حسابرسی ( )15-0را
اقتباس کرد.

موضوع کشف تقلب از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوری که بی توجهی به آن ممکن است از یک طرف صدمات جبران
ناپذیری به حرفه حسابرسی وارد سازد و از طرف دیگر باعث سلب اعتماد عمومی و متضرر شدن سرمایه گذاران گردد و در نهایت
در سطح کالن باعث ایجاد بحران اقتصادی در جامعه شود .ضمیمه بخش  00استانداردهای حسابرسی ایران تقریبا  92بستر خطر
تقلب را معرفی کرده است این بستر های خطر تقلب میتواند حسابرسان را در ارزیابی خطر تقلب یاری کند کشف تقلب با استفاده
از روشهای معمولی حسابرسی؛ کار بسیار مشکلی است( .کودری )1999 ،دلیل آن این است که نخست دانش کمی در ارتباط با
ویژگی های تقلب مدیریت وجود دارد دوم اینکه بخشی از حسابرسان فاقد تجربه مورد نیاز در کشف تحریفها بهویژه موارد تقلب
هستند نهایت اینکه برخی مدیران عمدا سعی می کنند حسابرسان را فریب دهند (الیوت و ویلینگهام )1902 ،برای چنین مدیرانی
که به محدودیتهای حسابرسی آگاه هستند؛ روشهای مرسوم حسابرسی ممکن است کافی نباشد این محدودیتها نیاز به روش های
تحلیلی اضافی برای کشف موثر تقلب را تداعی می سازند .تقلب از طریق دو راهبرد در مقابل کشف شدن مقاومت می نماید :اول
مخفی ماندن؛ تقلب بایستی پایین تر از آستانه اهمیت اتفاق بیافتد تا از اطالق آن به عنوان اشتباه بااهمیت جلوگیری گردد .تا
رسیدن به این حد امکان کشف تقلب کم می باشد

 -5راهکارهای جلوگیری و پیشگیری از تقلب
در بعضی از کشورها تجربه نشان داده است ،در صورت عدم وجود نظام حقوقی تاثیرگذار و قوی حتی بهترین شیوه های
جلوگیری و کشف تقلب ،توانایی خود را برای پیشگیری از تقلب از دست خواهند داد .انجمن حسابداران خبره امریکا بیانیه ای به نام
پیشگیری تقلب صادر کردند .انجمن در این بیانیه اظهار نمود که یک حسابدار مستقل به تنهایی نمیتواند از تقلب پیشگیری نماید.
کمیته حسابرسی و هئیت مدیره ،مدیریت ،حسابرسان داخلی ،کارکنان از عواملی هستند که در جلوگیری از تقلب می توانند موثر
باشند .حسابرس هنگام ارزیابی میزان اهمیت و مربوط بودن عوامل خطر تقلب و همچنین ،تعیین برخورد مناسب حسابرسی با آن،
از قضاوت حرفه ای استفاده می کند (کمیته تدوین استاندارد های حسابرسی  )1005بنابراین راهنمای خاصی که به کمک آن بتواند
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خطر تقلب را ارزیابی کند وجود ندارد .طبق تعریفی که در فرهنگ اصطالحات حسابرسی (نشریه  100سازمان حسابرسی ) آمده
است ،چک لیست های راهنمای حسابرسی ،چک لیست ها یا فرم های استانداردی هستند که حسابرسان را هنگام اتخاذ یک
تصمیم یاری می رسانند و از مورد توجه قرارگرفتن کلیه اطالعات یا تلفیق آنها اطمینان می دهد .تحقیقات بسیاری همانند تحقیق
اینینگ و همکاران ( ،)1997چک لیستهای راهنمای حسابرسی را ابزار مفیدی برای کشف تقلب می دانند .در تعداد زیادی از
کشورها نیز استفاده از چک لیست راهنمای کشف تقلب بهمنظور ارزیابی خطر تقلب مدیران توصیه شده است ،اما متاسفانه در ایران
نه تنها ارزیابی این خطر به طور مجزا توسط حسابرسان صورت نمی گیرد بلکه هیچ چک لیست راهنمایی نیز برای تخمین خطر
تقلب وجود ندارد.

 -6مسئولیت حسابرسان در برابر تقلب

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی  ،)44زمستان  ،4933جلد دو

برخورد حسابرسان با تقلب موضوع جدیدی نیست و استاندارد های حسابرسی نیز به صراحت به آن اشاره کرده اند .براساس
استاندارد حسابرسی شماره یک امریکا حسابرس باید به اطمینان معقولی مبنی بر عاری بودن صورتهای مالی از تحریف بااهمیت
ناشی از اشتباه و یا تقلب دست یابد .در مقدمه مجموعه نه ( )9استاندارد منتشر شده توسط هئیت استاندارد های حسابرسی امریکا
نیز به این مورد اشاره کرده و اعالم می دارد که پس از گذشت چندین سال ،سرانجام مسئوالن مالی ،موسسات بزرگ حسابداری و
اعضاء کنگره توجه خود را به کیفیت گزارشگری مالی و حسابرسان مستقل معطوف داشته و به همین خاطر ،اعضاء هئیت استاندارد
های حسابرسی ،برای پرداختن به خواسته مذکور و تغییر در انتظارات جامعه از نقش و مسئولیت های حسابرسان مستقل تعداد نه
استاندارد را در چهار دسته تقسیم کرده اند که براساس اهمیت آنها اولین دسته با عنوان "ممانعت از تقلب و اقدامات غیرقانونی
"ارائه شد (خانی ،1009 ،ص)09
نوسان مسئولیت حسابرسان در مورد کشف تقلب را می توان به پنج مرحله تقسیم کرد (ادهمی و خواجوی ،1092 ،ص-00
)05؛
پیش از سال  1902کشف تقلب به عنوان هدف اولیه و اصلی حرفه حسابرسی شناخته می شد .این مطلب با بررسی متون
حسابرسی آن زمان کامال آشکار می شود.
در سالهای  1902تا  1992رشد اقتصادی آمریکا امکان انتقال توسعه حسابرسی را از انگلستان به امریکا به وجود آورد .در
سالهای احیای مجدد بعد از سقوط بورس وال استریت در سال  ،1909سرمایه گذاری در واحدهای تجاری به سرعت گسترش
یافت .وجود بازار های اوراق بهادار توسعه یافته و موسسات تضمین کننده اعتباری نیز این رشد را تضمین کرد .با بزرگ تر شدن
ابعاد شرکتها ،جدایی مدیریت از مالکیت در این دوره سرعت یافت .بدین ترتیب حرفه حسابرسی رفته رفته اهمیت کمتری برای
کشف تقلب قائل شد و اجماع عمومی نسبت به تغییر رویکرد حسابرسی از کشف تقلب به اعتبار بخشی صورت های مالی به وجود
آمد.
در پایان سال  ،1992حرفه حسابرسی وظیفه کشف تقلب را به طور کامل انکار کرد .این تغییر هدف حسابرسی به دلیل
پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی سرمایه گذاران جدیدی بود که دیدگاهشان نسبت به صورتهای مالی تغییر کرده و بجای آن که
صورتهای مالی را به عنوان مدارکی منعکس کننده مباشرت مدیران نسبت به منابع و سرمایه خود به حساب آورند ،آن را
مستنداتی برای تصمیم گیری های اقتصادی خود می شناختند در نتیجه تمتمی توجهات برروی منصفانه بودن صورتهای مالی که
وضعیت مالی و عملکرد شرکت را نشان میداد متمرکز شد .در واقع در پایان دهه  1992کشف تقلب از مسئولیت های مفروض
حسابرسان تلقی نمی شد و گفته می شد حسابرسان وظیفه جستجوی تقلب را ندارند و روش های حسابرسی به طور مشخص برای
کشف تقلب قابل اتکا نیست .انکار مطلق مسئولیت حسابرسان نسبت به کشف تقلب به کمک نشریات حرفه ای آن زمان به
صراحت مطرح می شد.در سالهای بعد از  ،1902انکارمسئولیت کشف تقلب توسط حرفه حسابرسی ،بروز تقلب های عمده ای را به
دنبال داشت که حسابرسان موفق به کشف آن ها نشده بودند .بعد از سال  1902اولین انتقادها نسبت به این تغییر هدف حسابرسی
بوجود آمد .نظریه پردازان معتقد بودند که حسابرسان تنها به دنبال حمایت از منافع حرفه حسابرسی هستند تا این که تعهدات
عمومی خود را نسبت به جامعه دنبال کنند .آن ها معتقد بودند در طول  022سال ،کشف تقلب ،هدفحسابرسی بوده است و این
تغییر هدف به دلیل تغییر در تقاضای مشتریان موسسات حسابرسی نیست ،بلکه حرفه فقط به دنبال کاهش مسئولیت حسابرسان
اس ت در سایه نقدهای فراوان که بیش تر تحت تاثیر افزایش حجم و تعداد تقلبات در شرکتها بود ،روشن شد که به عهده نگرفتن
مسئولیت کشف تقلب توسط حسابرسان دوام یافتنی نیست .بدین ترتیب در طرز تفکر صاحب نظران حرفه حسابرسی در مورد امر
تقلب به تدریج تغییراتی به وجود آمد و ادبیات حرفه بدین شکل تعدیل شد که حسابرسی انجام شده باید بهگونهای انجام شود که از
نبود تقلب بااهمیت در صورتهای مالی ،اطمینانی معقول به دست آید.
با وجود افزایش نسبی مسئولیت حسابرسان نسبت به دوره های قبل ،با شروع قرن ،01شرایط بحرانی تر شد .سقوط پی در پی
شرکتهای بزرگ از جمله انرون ( ،)0221وردکام ( ،)0220سان بیم ( ،)0220آدلفیا ( )0225و ....در این سال ها کیفیت حسابرسی ها
را زیر سوال برده و بحران عدم اعتماد را برای حرفه حسابرسی به وجود آورد .بدین ترتیب بعد از سال  0222حرفه حسابرسی با
تهدید و چالشی جدی مواجه شد و نیاز بود که بار دیگر مسئولیت حسابرسان نسبت به کشف تقلب تغییرات جدی نماید؛ اما یکی از
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مهم ترین تحوالتی که پایه های آن از سال های قبل شروع شده بود و در ابتدای این دوران رسمیت یافت ،پیدایش نوعی از
حسابرسی به نام "حسابرسی تقلب" بود .به طور کلی از این دوران به بعد دیدگاه و عملکرد حرفه بار دیگر تغییر کرد و با شدت
بیش تری به سمت افزایش مسئولیت حسابرسان نسبت به تقلب در حرکت است .هرچند این رویکرد به کندی پیش میرود و هنوز با
دیدگاه قبل از سال  1902که هدف اصلی حسابرسی را کشف تقلب می دانست فاصله داریم ،اما هیچ شکی نیست که حرفه
حسابرسی چنین رویکردی داشته و این امر برای حفظ اعتبار حرفه نزد جامعه الزامی است.

 -7نتیجه گیری
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با توجه به مطالب یاد شده درباره تقلب و رسوایی مالی ،حرفه و قانون گذاران سعی کردند در سالهای ابتدایی با این مسئله
مقابله کنند و قوانین و مقررات وضع کنند که شاید این قبیل موارد تقلب به حداقل برسد ،تصویب قانون ساربینز اکسلی یکی از این
موارد بود .تقلب امری هست که همیشه هست ،میتواند وجود داشته باشد و احتمال بروز آن هنگامی کاهش میابد که همه عوامل
موجود در سازمان در مبارزه با این مورد ضدارزشی و ضد اخالقی همسوشوند .مدیریت و سپس حسابرسان مستقل در این مبارزه
نقش مهم و اساسی را دارند .شواهد تجربی بیانگر این است که درصد تقلبهای کشف شده در صورتهای مالی توسط حسابرسان در
سالهای اخیر کاهش یافته است .ناتوانی در کشف تقلب ،بازتاب نبود تعهد های حسابرسی نیست؛ بلکه ناشی از عدم کفایت
استاندارد های حسابرسی وضع شده است .هیچ استاندارد حسابرسی نمیتواند اطمینان کاملی را مبنی بر کشف تقلب ها به وسیله
حسابرسان را فراهم آورد .برای بهبود توانایی کشف تقلب حسابرسان ،الزم است که رویه های قانونی و متخصصان کشف تقلب در
تمام فعالیتهای حسابرسی با هم ادغام شوند .حسابرسان نسبت به پذیرش مسئولیت اضافی در رابطه با تقلب ناراضی هستند با این
وجود حرفه حسابرسی خود را متعهد به بهبود روش های حسابرسی برای کشف تقلب و نیز افزایش کارایی می داند .آنچه که حایز
اهمیت است در مبارزه با تقلب ،مدیریت بهترین گزینه برای جلوگیری و پیشگیری از تقلب می باشد.
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رابطه حساسیت بازده سهام به اقالم تعهدی اختیاری با توجه به نقش
میانجیگر فرصتهای رشد در بازار سرمایه ایران

حسین فیروزی ،*1مهناز

آرام2
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تاریخ پذیرش99/00/01 :
کد مقاله32340 :

چکـیده
در این پژوهش ،رابطه حساسیت بازده سهام به اقالم تعهدی اختیاری با توجه به نقش میانجیگر فرصتهای رشد در بازار
سرمایه ایران مورد بررسی قرار گرفت .بر این اساس بازارهای سرمایه از طریق تخصیص بهینه منابع ،منجر به افزایش
بازده سرمایهگذاریها و ارتقای رفاه عمومی میشوند و با تسهیل عملیات نقل و انتقال سرمایه ،جریان منابع به محیطهای
بهرهور را سبب میشوند .سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطالعات صورتهای مالی،
ابزاری برای سنجش عملکرد شرکتها محسوب میشود .روش پژوهش توصیفی و استقرایی و از نظر هدف کاربردی
میباشد .بدین منظور ،پژوهش طی دوره  0391تا  0392مورد بررسی قرار گرفتند و جهت تجزیه و تحلیل دادهها از
رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که حساسیت بازده سهام به اقالم تعهدی
اختیاری در شرکتهای با رشد باال نسبت به شرکتهای با رشد پایین بیشتر است.

واژگـان کلـیدی :حساسیت بازده سهام ،اقالم تعهدی اختیاری ،فرصتهای رشد.

 -4دکترای مدیریت صنعتی ،خودروسازی سایپا سیتروئن ،کاشان ،ایران( ،نویسنده مسئول)
Firouzi.ho@saipa-citroen.com

 -2کارشناس ارشد حسابداری ،دانشگاه زااد اسالمی واحد کاشان
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بازارهای سرمایه از طریق تخصیص بهینه منابع ،منجر به افزایش بازده سرمایهگذاریها و ارتقای رفاه عمومی میشوند و با
تسهیل عملیات نقلوانتقال سرمایه ،جریان منابع به محیطهای بهرهور را سبب میشوند .واضح است که عملکرد مناسب بازار
میتواند پیامدهای مثبت بسیاری برای عموم دربر داشته باشد بهنحوی که امروزه میزان توسعهیافتگی بازارهای سرمایه ،بهعنوان
یکی از شاخصهای پیشرفت جوامع تلقی میشود .گسترش بازارها و جریان سیال سرمایه بین بازارهای مختلف در اقصی نقاط
جهان نیز اهمیت این رکن اقتصادی را افزون ساخته است ].[0
محاسبه سود خالص یک واحد تجاری تحت تأثیر روشها و برآوردهای حسابداری قرار میگیرد .لذا همواره امکان دستکاری یا
مدیریت سود وجود دارد .انگیزه مدیریت از دستکاری سود ،رسیدن به اهداف خویش است که نه تنها ممکن است با اهداف
سهامداران همسو نباشد ،بلکه در اکثر موارد باآن در تضاد است (تئوری نمایندگی) .لذا امروزه ،سود به عنوان یکی از مهمترین
اهداف گزارشگری عملکرد و مبانی تعیین ارزش شرکت مورد تردید واقع شده است] .[4وجود زمینه مناسب برای دستکاری سود
ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت وجود برخیمحدودیتهای ذاتی حسابداریاز جمله نارساییهای موجود درفرآیند برآوردهای
آتی وامکان استفاده ازروشهای متعددحسابداری توسط واحدتجاری موجب شده استکه سود واقعی یک واحد از سود گزارش شده
درصورتهای مالی متفاوت باشد .سود حسابداری مبتنی بر اقالام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطالعات صورتهای مالی،
ابزاری برای سنجش عملکرد شرکتها محسوب میشود ] .[3اقالم تعهدی ،نشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان
وجوه نقد تولید شده توسط شرکت میباشد که این تفاوت ،نتیجه قیود حسابداری در زمانی است که درآمد و هزینه باید شناسایی
شوند (اصل تحقق درآمد و اصل تطابق) .پژوهشهای تجربی بسیاری در حال بررسی نقش کیفیت اقالم تعهدی به عنوان معیاری
از تقارن اطالعاتی هستند .تأکید بر اقالم تعهدی در این پژوهشها ناشی از آن دسته از شواهد تجربی ] [01-2است که نشان می-
دهد اقالم تعهدی سبب افزایش جریانهای نقدی آتی میگردد در نتیجه کیفیت پایین اقالم تعهدی سبب افزایش هزینه بدهی
میشود .البته چون اقالم تعهدی مبتنی بر فرضیات و برآوردهای حسابداری میباشد ،ممکن است در ارقام تعهدی خطاهایی وجود
داشته باشد .این خطاها موجب اخالل در اقالم تعهدی و کاهش سودمندی اقالم تعهدی میگردد؛ بنابراین ،هر چه اندازه مقادیر
خطاها کمتر گردد ،کیفیت اقالم تعهدی باالتر است] .[00از سویی حساسیت بازده سهام اشاره به میزان تغییر پذیری بازده سهام
دارد که در پژوهشهای تجربی به عواملی همچون متغیرهای کالن اقتصادی ،ساختار مالکیت ،کیفیت سود و نیز کیفیت اقالم
تعهدی به عنوان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بازده سهام شرکتها اشاره شده است؛ اما آنچه در پژوهشهای گذشته در هالهای از
ابهام قرار داشته میزان تاثیر اقالم تعهدی اختیاری با توجه به انگیزههای مدیریت میباشد که به رغم این که اکثر پژوهشهای
تجربی شواهدی از تاثیر منفی اقالم تعهدی اختیاری (مبتنی بر مدیریت سود فرصت طلبانه) ارائه میکنند ،اما بعضی از پژوهشها
نیز شواهدی در خصوص جنبه مثبت اقالم تعهدی اختیاری ارائه نمودهاند] .[02-04همچنین در مدیریت سود فرصتطلبانه تالش
میشود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبت حسابداری مصنوعی یا تغییر از میزان معقول ،پنهان شود .در مقابل
در مدیریت سود خوب ،سعی شده از آزادی عمل در انتخاب رویههای حسابداری به منظور انعکاس بهتری از عملکرد شرکت و به
دنبال آن همگرایی هر چه بیشتر سود حسابداری به سود اقتصادی استفاده نماید .در حقیقت مدیریت سود خوب سعی نموده از
طریق اقالم تعهدی اختیاری سیگنالهایی را در خصوص اطالعات محرمانه و عملکرد آتی شرکت به بازار مخابره نماید .از سوی
دیگر در شرکتهای دارای فرصتهای رشد باال به دلیل مشکالت نمایندگی و عدمتقارن اطالعاتی باال ،مدیران از انگیزه باالتری
درجهت اعمال مدیریت سود خوب به منظور ارائه اطالعات محرمانه در خصوص سودآوری و عملکرد آتی شرکت برخوردارند؛
بنابراین انتظار میرود در شرکتهای با فرصتهای رشد باال ،سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی ارزش بیشتری برای اقالم تعهدی
اختیاری متصور باشند] .[02با توجه به مسائل مذکور ،این پرسش مطرح میشود که آیا فرصتهای رشد بر حساسیت بازده سهام به
اقالم تعهدی اختیاری درشرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران موثرند؟

 -2مبانی نظری
اقالم تعهدی تفاوت ،بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را بیان میکند و اقالم تعهدی را میتوان به
اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک کرد .اجزای اختیاری اقالم تعهدی عبارت از اقالمی است که مدیریت میتواند کنترلهایی بر
روی آنها اعمال کند .اجزای غیراختیاری اقالم تعهدی عبارت از اقالم تعهدی است که مدیریت نمیتواند بر روی آنها کنترلی
اعمال نماید].[01
رویکرد دیگر در اندازه گیری کیفیت سود بر اساس اندازه گیری تغییرات در کل اقالم تعهدی است .از آنجایی که بخشی از
اقالم تعهدی غیرقابل دستکاری و در طول زمان نسبتا ثابت بوده ،تغییرات در کیفیت سود اقالم تعهدی ،میزان دستکاری مدیریت را
اندازه گیری می کند و نشان دهنده کیفیت پایین سود است .برآورد مستقیم اقالم تعهدی اختیاری (غیرعادی) با استفاده از اقالم
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بنیادین حسابداری در اندازه گیری تغییرات در کل اقالم تعهدی فرض بر این است که تعیین کننده های غیرمعین اقالم تعهدی
دستکاری نشده ،در طول زمان ثابت است؛ و برآورد مستقیم اقالم بنیادین حسابداری را بعنوان شاخصی برای اقالم تعهدی
دستکاری نشده تعریف میکند .مایرز 0مفهوم فرصتهای رشد را ارزش فعلی گزینههای (آپشنها )4پیش روی شرکت برای
سرمایهگذاریهای آتی میداند ] .[01در ادبیات مالی ،وجود فرصتهای سرمایهگذاری به عنوان معیاری برای رشد شرکت تلقی
میشود .هر چه میزان فرصتهای سرمایهگذاری بیشتر باشد رشد آن نیز افزایش خواهد یافت .فرصتهای رشد به عوامل خاص
واحد تجاری از قبیل داراییهای فیزیکی ،منابع انسانی ،صنعت و عوامل کالن اقتصادی بستگی دارد و میتواند در برگیرنده
پروژههایی باشد که در نهایت ،سرمایهگذاری در آنها رشد واحد تجاری را رقم زند.
3
از سویی شرکتها برای گرفتن تصمیمگیری خوب برای سرمایهگذاری ،نیاز به اطالعات خوب دارند] .[00اطالعات خوب نیز،
نیاز به دادههای خوب دارد .دادهها ،معیارهای سنجش یا توصیفی از رویدادها یا موضوعات هستند .اطالعات ،دادههایی هستند که
میتوانند اثری شگرف بر گیرنده بگذارند ] .[09اطالعات میتواند دادههای خام یا دادههای دستکاری شده از طریق عملیات جبر
جمع ضرب ،تقسیم ،کسر و یا هر عمل دیگری باشد که منجر به شناخت بهتر یک وضعیت میشود .دادههای پردازش شده،
اطالعات میشوند و اطالعات تفسیر شده ،به آگاهی 2تبدیل میشوند .تصمیمهایی بر مبنای اینآگاهی ،شرکت را رهنمود و نهایتاً
نتایج تجاری شرکت را مشخص میکند .نقش اطالعات ،آگاهی دادن نسبت به مواردی است که موجب میشود تا ارزیابی قبلی
تصمیمگیرندگان درخصوصاحتماالت مربوط به وقوع رویدادهایآتی ،موردتجدید نظرقرار گیرد ودرنتیجه ،عدم اطمینان
موجودکاهش یابد .عالوه براین ،اطالعات بایدبهتصمیمگیرنده پیامی بدهندکه ارزشآن از هزینههایکسب اطالعات بیشتر باشد و
بتواند بهصورت بالقوه بر تصمیمهاییکه شخص اتخاذ میکند اثر بگذارند ] .[09از این رو ،یکی از عوامل موثر در تصمیمگیری،
اطالعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است .در صورتی که اطالعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود،
(انتقال اطالعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد) میتواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود .بنابراین،
قبل از این که خود اطالعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد ،این کیفیت توزیع اطالعات است که باید به صورت دقیق مورد
ارزیابی قرار گیرد .لذا در بازار سرمایه کامل ،تصمیمهای تامین مالی و سرمایهگذاری ،مستقل از یکدیگر نیستند و کاستیهای
(نقایص) بازار سرمایه ،از قبیل عدم تقارن اطالعاتی و هزینههای نمایندگی ،عدم استفاده مناسب از فرصتهای سرمایهگذاری را به
وجود میآورند .به طور کلی ،عدم تقارن اطالعاتی چندین تضاد بین ذینفعان اصلی ایجاد میکند که منجر به عدم استفاده مناسب از
فرصتهای سرمایهگذاری میشود .از جمله این تضادها میتوان به تضاد منافع بین ،سهامداران و مدیران ،سهامداران فعلی و آتی؛ و
سهامداران و اعتباردهندگان اشاره کرد.
همچنین هدف سرمایهگذاران در انجام سرمایهگذاری ،کسب سود و در نهایت به حداکثر رساندن ثروتشان میباشد .به منظور
تحقق بخشیدن به این امر ،سرمایهگذاران در داراییهایی که دارای بازدهی باال و ریسک به نسبت پایینی میباشند سرمایهگذاری
میکنند .چنانچه نرخ بازده یک سرمایهگذار بیش از نرخ بازده مورد انتظارش باشد ارزش آن دارایی بیشتر و ثروت آن افزایش
مییابد .نرخ بازده یک اوراق بهادار عامل اصلی در ارتباط با ارزیابی و انتخاب یک سرمایهگذاری محسوب میشود .در تمامی
مدلهای قیمت گذاری اوراق بهادار محاسبه ارزش فعلی جریانهای نقدی آتی که از یک اوراق بهادار انتظار میرود ضروری است.
چنانچه سرمایهگذار در اوراق بهادار (سهام) سرمایهگذاری نماید ،انتظار دارد که قیمت سهام در اختیار ،باال رفته و متعاقب آن ،بازده
سهام نیز افزایش یابد .اصوال بازده سهام به مقدار درآمدی اطالق میشود که در نتیجه سرمایهگذاری ،عاید سرمایهگذار میشود.
بازده یک سرمایهگذاری که بر اثر سرمایهگذاری در سهام یا هر نوع سرمایهگذاری دیگر به دست میآید شامل دو قسمت میباشد
که عبارتند از :بازده ناشی از دریافت سود سهام و بازده ناشی از منفعت سرمایه 1یا ضرر سرمایه .1سرمایهگذاران سهام را به خاطر
بازده آتی آن خریداری میکنند .بنابراین مدلهای پرتفولیو باید به صورت آینده نگر (مبتنی بر پردازش وقایع آتی) فرموله شوند .به
دلیل این که جهان غیر قطعی است ،بازده سهام درواقع قضاوتهای احتمالی هستند .برای محاسبه بازده مورد انتظار یک سهم،
سرمایهگذار به تخمین بازده واقعی قابل دستیابی سهم به عالوه احتمال وقوع هر بازده ممکن نیاز دارد.
در بورس اوراق بهادار ایران به دلیل عدم وجود مؤسههای تأمین سرمایه برخی از فرضیهها از جمله فرضیههای عدم تقارن
اطالعاتی مبتنی بر مدل بارون ،فرضیه ریسک گریزی تضمین کننده اوراق بهادار و فرضیه شهرت مؤسسههای تأمین سرمایه
کاربردی نخ واهد داشت .همچنین به دلیل عدم کارایی بورس اوراق بهادار و یا کارایی ضعیف و نیز به دلیل عدم وجود نهادها و
مؤسسههای مالی و به خصوص عدم وجود مؤسسههای تأمین سرمایه پدیده عدم تقارن اطالعاتی احتماالً میتواند پاسخگویی
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2 Options
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4 Knowledge

1. Equity Interest
2. Equity Loss
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پدیده عرضه اولیه زیر قیمت سهام جدید در دوره کوتاه مدت باشد .چرا که بر طبق این فرضیه هر چه ابهام قبلی در خصوص
شرکت جدید بیشتر باشد ،میزان بازده غیر عادی کوتاه مدت بیشتر میگردد .همچنین به دلیل خصلت سفته بازی برخی از
سرمایهگذاران در بورس به نظر میرسد فرضیه حباب سفته بازی فرضیه عکس العمل بیش از اندازه سرمایهگذاران مصداق داشته
باشد.

 -3پیشینه پژوهش

سال چهارم ،شماره ( 7پیاپی  ،)47زمستان  ،4911جلد دو
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باغینی و همکاران ] [42پژوهشی را با عنوان بررسی اثر پایداری سود و دستکاری سود بر حق الزحمه حسابرسی با لحاظ
سیاست تقسیم سود انجام دادند .د ر این پژوهش از دو معیار پایداری سود و دستکاری سود جهت ارزیابی کیفیت سود استفاده
میشود .لذا ،این پژوهش گسترش این موضوع است که سود سهام ،اطالعاتی به همراه دارد که به ارزیابی کیفیت سود شرکت
میپردازد؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر پایداری سود و دستکاری سود بر حق الزحمه حسابرسی با لحاظ سیاست
تقسیم سود میباشد .جامعه آماری مورد نظر پژوهش از  042شرکت عضو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ( 214سال-
شرکت) طی دوره زمانی  0300تا  0393مورد بررسی قرار گرفته است .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش حداقل مربعات تعمیم
یافته استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان میدهد ،بین پایداری سود و حق الزحمه حسابرسی در شرکتهایی که تقسیم سود
دارند ،رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین بین دستکاری سود و حق الزحمه حسابرسی در شرکتهایی که تقسیم سود دارند ،رابطه
منفی معناداری وجود دارد .نصیرزاده و هدایتی پور به بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی ،سررسید بدهی و کارایی سرمایهگذاری
پرداختند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که کیفیت گزارشگری باالتر رابطه مثبت معنی دار و سررسید بدهی کوتاه رابطه مثبت و
بی معنا با کارایی سرمایهگذاری دارد همین طور بدهی کوتاه مدت بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری رابطه
منفی و معنادار دارد .نیکومرام و هاشمزاده به بررسی رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی پرداختند .نتایج آزمون تفاوت میانگین
نشان داد که -0 :شرکتهایی که دارای حاکمیت شرکتی کافی بوده اند (خواه اینکه دارای حاکمیت شرکتی قوی یا ضعیف باشند)
اقالم تعهدی اختیاری کمتری دارند یعنی در اینگونه شرکتها ،مدیریت سود کمتر اتفاق میافتد -4 .شرکتهایی که دارای
حاکمیت شرکتی کافی میباشند ،در سطوح یکسان توانایی حاکمیت شرکتی نیز دارای اقالم تعهدی اختیاری کمتری هستند-3 .
شرکتهای با حاکمیت شرکتی ضعیف نسبت به شرکتهای با حاکمیت شرکتی قوی ،لزوما اقالم تعهدی اختیاری بیشتری ندارند.
بطور کلی ،نتایج بیانگر آنست که کفایت حاکمیت شرکتی ،نسبت به توانایی حاکمیت شرکتی با مدیریت سود ارتباط معناداری دارد.
بدین ترتیب نتایج گویای این مطلب است که کفایت حاکمیت شرکتی یکی از عوامل تعیین کننده موثر بر مدیریت سود است.
محمدحسن قلیزاده و جالل یحیایی ] [31ارتباط بین سرمایه فکری و سودآوری را مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش نشان داد
که ارتباط مثبت و معنا داری بین کارایی سرمایه فکری و سودآوری وجود دارد ،در حالی که از بین اجزاء کارایی سرمایه فکری ،تنها
کارایی سرمایه انسانی دارای رابطه مثبت و معنا داری با سود آوری میباشد و سایر اجزاء آن از جمله کارایی سرمایه به کار گرفته
شده و کارایی سرمایه فرایند دارای رابطه منفی و معنا دا ر با سودآوری بوده و کارایی سرمایه نوآوری و نیز کارایی سرمایه مشتری
فاقد رابطه معنا داری با سودآوری است .خیراللهی و دیگران ] [30پژوهشی را تحت عنوان مدیریت سود واقعی ،حاکمیت شرکتی و
نگهداشت وجه نقد انجام دادند .یافتهها حاکی از آن است که بین مدیریت سود واقعی و نگهداشت وجه نقد ارتباط مثبت و معناداری
وجود دارد .در نتیجه ،سرمایه گذاران نگهداشت وجه نقد را در شرکتهای با مدیریت سود واقعی در سطح باال ،کاهش میدهند و در
میان شرکتهایی که مدیریت سود را در سطح باالیی انجام میدهند ،شرکتهایی که دارای حاکمیت شرکتی در سطح ضعیفی
هستند ،نسبت به شرکتهایی که از حاکمیت شرکتی قوی برخوردارند ،دارای ارزشیابی نگهداشت وجه نقد کمتری میباشند.
چانگ ایم و همکاران ] [34در پژوهشی رابطه بین سیاست تقسیم سود و مدیریت سود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
نتایج آنها نشان داد که شرکتهای دارای سیاست تقسیم سود بیشتر متمایل هستند از طریق اقالم تعهدی اختیاری سود شرکت را
مدیریت نمایند و به مدیریت سود بپردازند .ژو هوی و همکاران ،اثر مدیریت سود بر رابطه بین افشای اطالعات و عملکرد شرکت را
در چین مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاکی از آن است که افشای اطالعات باعص افزایش در عملکرد شرکت میشود .برام و
همکاران ] [32در مطالعهای تحت عنوان "مدیریت سود واقعی و مبتنی بر اقالم تعهدی و روابط سیاسی" ،به بررسی توازن بین
استراتژیهای مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی در شرکتهای دارای روابط سیاسی و شرکتهای فاقد
روابط سیاسی پرداختند .نتایج بررسیهای آنان نشان داد که در شرکتهای دارای روابط سیاسی ،مدیریت سود واقعی به میزان
بیشتری جایگزین مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی میشود .کیم و پارک]  [31در پژوهشی با عنوان دستکاری فعالیتهای
واقعی و تصمیمات تغییر صاحبکار حسابرس ،به بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی توسط مدیریت بر تصمیم حسابرسان
برای تغییر صاحبکار پرداختند .آنان نتیجه گرفتند که به استثنای دستکاری فعالیتهای واقعی به واسطه تولید اضافی ،تصمیمهای
عملیاتی فرصت طلبانه صاحبکار دارای ارتباطی مستقیم و معنادار با احتمال تغییر حسابرس میباشند.

رویچادوری و همکاران ] [31پژوهشی را تحت عنوان "مدیریت لحظات :نقش مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی در برابر
مدیریت سود واقعی در ارزشیابی عرضه ثانویه سهام" ،اجرا نمودند .نتایج بررسیهای آنان نشان داد که مدیریت سود ،ارتباط
نزدیکتر و قابل پیشبینیتری با تضعیف عملکرد پس از عرضه ثانویه سهام در بازار دارد ،زمانیکه این مدیریت سود از طریق
دستکاری فعالیتهای واقعی اجرا شده باشد.

 -4فرضیههای پژوهش
 -0حساسیت بازده سهام به اقالم تعهدی اختیاری در شرکتهای با رشد باال نسبت به شرکتهای با رشد پایین بیشتر است.

 -4حساسیت بازده سهام به اقالم تعهدی اختیاری مثبت در شرکتهای با رشد باال نسبت به شرکتهای با رشد پایین بیشتر
است.

 -5روش پژوهش
سال چهارم ،شماره ( 7پیاپی  ،)47زمستان  ،4911جلد دو

جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران طی دوره  0392 -0391میباشد .نمونه مورد
استفاده نیز از طریق روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری انتخاب شد ،به این ترتیب که نمونه ،متشکل از کلیه شرکتهای
موجود در جامعه آماری است که حائز معیارهای زیر باشند :دوره مالی آنها به  04/49هر سال ختم شود ،در طول دوره پژوهش
تغییر در دوره مالی نداشته باشند ،جز شرکتهای سرمایهگذاری ،بیمه و بانک نباشد و دادههای مورد نیاز جهت متغیرهای پژوهش
در طول دوره زمانی  0391الی  0392موجود باشند که با اعمال شرایط ذکر شده ،تعداد  021شرکت به عنوان نمونه مورد مطالعه در
این پژوهش ،انتخاب شدند .پژوهش حاضر در حوزه پژوهشهای توصیفی و استقرایی او از نظر هدف کاربردی میباشد .این
پژوهش از نظر تقسیمبندی بر حسب روش اجرا ،روش همبستگی و بر پایه دادههای پسرویدادی انجام خواهد شد .با توجه به
اهداف پژوهش ،روش آماری از نوع همبستگی ترکیبی (سری زمانی و مقطعی) یعنی بررسی وجود رابطه بین متغیرها از طریق
رگرسیون میباشد .در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات از روش کتابخانهای (با استفاده از مقالههای موجود در نشریات معتبر،
مجلههای علمی ،نمایهها ،پایان نامههای ارشد و دکتری و کتابهای مرتبط با موضوع) و برای جمعآوری دادهها از سایت سازمان
بورس و اوراق بهادار ،نرم افزارهای رهآورد نوین استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف
( ،)K-Sآزمون دوربین – واتسون ( ،)DWآزمون  Fفیشر و  tاستیودنت و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
تعاریف عملیاتی برخی از واژهها و اصطالحات استفاده شده در این پژوهش به شرح زیر است:
اقالم تعهدی :اقالم تعهدی ،تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را بیان میکند .بدین معنی که
اقالم تعهدی بزرگ نشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت میباشد .به خاطرقیود
حسابداری استکه دست مدیردر تصمیمگیری برای اینکهچهزمانیدرآمد وهزینه باید شناساییشوند (اصل تحقق درآمد و اصل
تطابق) ،تا حدودی باز است.
اقالم تعهدی اختیاری و غیراختیاری :اقالم تعهدی را میتوان به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیککرد .اجزای
اختیاری اقالم تعهدی عبارت از اقالمی استکه مدیریت میتواند کنترلهایی بر روی آنها اعمال کند .اجزای غیراختیاری اقالم
تعهدی عبارت از اقالم تعهدی استکه مدیریت نمیتواند بررویآنها کنترلی اعمال نماید ] .[01در این پژوهش برای اندازه گیری
اقالم تعهدی اختیاری و غیر اختیاری از مدل جونز ] [41استفاده شده است.
فرصتهای رشد :مفهوم فرصتهای رشد ارزش فعلی گزینههای پیش روی شرکت برای سرمایهگذاریهای آتی میباشد
] .[01در ادبیات مالی ،وجود فرصتهای سرمایهگذاری به عنوان معیاری برای رشد شرکت تلقی میشود .هرچه میزان فرصتهای
سرمایهگذاری بیشتر باشد رشد آن نیز افزایش خواهد یافت .فرصتهای رشد به عوامل خاص واحد تجاری از قبیل داراییهای
فیزیکی ،منابع انسانی ،صنعت و عواملکالن اقتصادی بستگیدارد و میتواند در برگیرنده پروژههایی باشد که در نهایت،
سرمایهگذاری در آنها رشد واحد تجاری را رقم زند.
مدل مفهومی این پژوهش براساس پژوهشهای انجام شده توسط روبیین و وو ] [02و همچنین اجمل و همکاران مهیا گردید.
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حساسیت
بازدهسهام

اقالمتعهدی
اختیاری

فرصتهایرشد

متغیرهای کنترلی:
وجه نقد عملیاتی
اقالم تعهدی غیر اختیاری
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نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش (نگارندگان)

 -6یافتههای پژوهش
 -1-6آمار توصیفی
در نگاره ( )0شاخصهای مرکزی از جمله میانگین و شاخصهای پراکندگی از جمله انحراف معیار ،کشیدگی و چولگی برای
متغیرهای مختلف محاسبه شده است.
جدول  -1آمار توصیفی برای متغیرهای پژوهش
نام
متغیر

شاخصهای مرکزی
عالمت اختصاری

تعداد

شاخصهای پراکندگی

میانگین

میانه

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

R

بازده سهام

011

11/92221

44/02111

011/911903

4/311

0/041

DAC

اقالم تعهدی اختیاری

011

1/13102

1/13203

1/140134

1/092

-0/010

22/031
1/323
4432302/413209 20301/11111 110102/02211 011
وجه نقد عملیاتی
OCF
403/394
03/211
1/422490
1/2100
1/00190
 NDACاقالم تعهدی غیر اختیاری 011
-0/920
-1/414
1/291309
0/11111
1/11431
011
فرصتهای رشد
GROW
* :متغیرهای پژوهش ساالنه محاسبه میشوند؛ بنابراین داریم ،021*1=011 :که در این رابطه عدد  021بیانگر تعداد شرکتهای نمونه مورد
مطالعه و عدد  1بیانگر دوره زمانی پژوهش ( )0392 -0391میباشند؛ بنابراین تعداد مشاهدات این پژوهش برای هر متغیر برابر با  011سال-
شرکت میباشد.

همان طور که در نگاره ( )0نیز قابل مشاهده است ،انحراف معیار متغیرها صفر نبوده و حائز این شرط میباشند .همچنین در
جامعه آماری مورد بررسی بیشترین و کمترین مقدار این پارامتر به ترتیب برابر ( 4432302/413209وجه نقد عملیاتی) و
( 1/140134اقالم تعهدی اختیاری) میباشد.

 -2-6آمار استنباطی
از آنجا که در این پژوهش از روش دادههای ترکیبی جهت تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است ،آزمونهای چاو (جهت
استفاده از مدل پانل) ،هاسمن (جهت استفاده از اثر ثابت یا تصادفی) و مدلهای رگرسیونی (جهت دادههای تابلویی) استفاده شد .با
توجه به نتایج آماری معناداری آزمون چاو در تمامی سطوح مورد بررسی ،کمتر از  1/11میباشد ،بنابراین از مدل پانل برای تجریه و
تحلیل دادهها استفاده شده است .همچنین معناداری آماره ( Fکمتر از  )1/11حاکی از معناداری مدل رگرسیونی میباشد.

02

 -7نتایج آزمون فرضیه اول و دوم پژوهش
نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون مدل پژوهش برای بررسی فرضیههای مفروض در نگاره ( )4ارائه شده است.
پارامترها
Α
DAC
OCF
NDAC
GROW
DAC*GROW

مقدار F
ضریب تعیین

مقدار ضرایب
13/09902
0/11931
-4/10E-11
-9/001291
-4/011001
1/131034

جدول  -2نتايج برآورد مدل پژوهش
نتیجه
مقدار احتمال
مقدار t
معنادار و مثبت
1/1111
0/123293
معنادار و مثبت
1/1121
4/0334310
معنادار و منفی
1/1112
-4/412330
بیمعنی
1/1394
-1/102411
بیمعنی
1/2113
-1/300213
بیمعنی
1/9144
1/122322
مقدار احتمال F
1/390234
دوربین واتسون
1/133121

VIF
0/121
0/111
0/114
0/120
0/119
1/111
4/012214

H 0 :  0  0

H 1 :  0  0

و برای میزان ارتباط متغیرهای مستقل و کنترل به صورت زیر نوشته میشود
 H 0 : 1  0

 H 1 : 1  0

و مقدار آماره آزمون به صورت زیر محاسبه میگردد:
i  0,1, 2,..., 4

i  0
S i

t i 
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مقادیر (VIFعامل افزایش واریانس) شاخصی برای بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل است در صورتیکه مقدار آن باالتر
از  01باشد احتمال وجود همخطی بین متغیرهای مستقل وجود دارد .میزان این شاخص برای متغیرها کمتر از  0/121است.
برای برآورد ضرایب میتوان فرضهای زیر را با استفاده از آمارههای  - tجزئی انجام داد .فرض صفر و فرض صفر برای
عرض از مبدا یا مقدار ثابت به صورت زیر است:

توزیع آماره باال برای نمونههای بزرگ توزیع نرمال استاندارد است بنابراین ناحیه رد و عدم رد به صورت زیر خواهد بود.

نمودار  .2بنابراين ناحیه رد و عدم رد (نگارندگان)

نحوه داوری به این صورت است که اگر مقدار  tدر ناحیه رد قرار گیرد فرض صفر رد میشود.
در نگاره ( )4رابطه بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته مشخص شده است رابطه مثبت و معنادار به این مفهوم است که با
افزایش متغیر مستقل ,متغیر وابسته نیز افزایش مییابد در حالیکه در ارتباط منفی معنادار با افزایش متغیر مستقل ،متغیر وابسته
کاهش مییابد در ارتباط بی معنی هم رابطه ای بین متغیر مستقل و وابسته وجود ندارد .مقدار آماره  tبرای  DACبرابر
با 4/033430و برای سطح اطمینان  91درصد معنادار و مثبت است .مقدار آماره  tبرای  OCFبرابر با  -4/412330و برای سطح
اطمینان  1/91معنادار و منفی است .مقدار آماره  tبرای  NDACبا  -1/102411و برای سطح اطمینان  91درصد بیمعنی است.
مقدار آماره  tبرای  GROWبرابر با  -1/300213و برای سطح اطمینان  91درصد بیمعنی است .مقدار آماره  tبرای
DAC*GROWبرابر با  1/122322و برای سطح اطمینان  91درصد بیمعنی است .مقدار آماره  tبرای عرض از مبدا برابر با
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 0/123293است که در سطح اطمینان  91درصد در ناحیه عدم رد فرض صفر قرار دارد یعنی عرض از مبدا معنادار است .لذا مدل
برازش شدهای برای این پژوهش به شرح زیر است:
Εit + it OCF-11 E -4/10it DAC = 13/09902 + 0/11931 Rit
همان طور که مشاهده میشود بر اساس آماره « دوربین -واتسون » مقدار این آماره برابر است با  4/012214است که بین .1
 0و  4 .1است .از این رو میتوان اظهار داشت که در مدل خودهمبستگی بین مشاهدات وجود ندارد .آماره  tبرای متغیر توضیحی
( DACبا بتای  )0/11931برابر با  4/033430است و سطح معنیداری متغیر مذکور نیز برابر با  1/1121است که در سطح
اطمینان  %91از نظر آماری معنیدار و مثبت است .لذا فرض  H0در سطح اطمینان  %91رد میشود و فرض  H1مبنی بر اینکه
حساسیت بازده سهام به اقالم تعهدی اختیاری در شرکتهای با رشد باال نسبت به شرکتهای با رشد پایین بیشتر است ،تایید
میگردد.
آماره  tبرای متغیر توضیحی ( DAC*GROWبا بتای  )1/131034برابر با  1/122322است و سطح معنیداری متغیر مذکور
نیز برابر با  1/9144است که در سطح اطمینان  %91از نظر آماری بیمعنی است .لذا فرض  H0در سطح اطمینان  %91تایید
میشود و فرض  H1در خصوص اینکه حساسیت بازده سهام به اقالم تعهدی اختیاری مثبت در شرکتهای با رشد باال نسبت به
شرکتهای با رشد پایین بیشتر است ،رد میگردد.
فرضیههای پژوهش با آزمون تحلیل رگرسیون بررسی شده است .چکیده نتایج با توجه به فرضیههای پژوهش در نگاره ( )3به
نمایش درآمده است .در نگاره ( )3خالصه یافتهها و نتایج آزمون فرضیات پژوهش آمده است:
جدول  .3خالصه فرضیهها و نتايج پژوهش
شماره
فرضیه

شرح فرضیه

قبول یا رد

تاثیر

جهت

عالمت

حساسیت بازده سهام به اقالم تعهدی اختیاری در شرکتهای
0
با رشد باال نسبت به شرکتهای با رشد پایین بیشتر است.
تفسیر :در صورتی تغییر یک واحد در اقالم تعهدی اختیاری در شرکتهای با رشد باال و پایین ،میزان بازده سهام  0/1193واحد در جهت مثبت
تغییر مییابد.
حساسیت بازده سهام به اقالم تعهدی اختیاری مثبت در
شرکتهای با رشد باال نسبت به شرکتهای با رشد پایین بیشتر
رد
4
است.
تفسیر :در صورتی تغییر یک واحد در اقالم تعهدی اختیاری مثبت در شرکت های با رشد باال و پایین ،میزان بازده سهام تغییر نمیکند.
قبول

مثبت

مستقیم

+

نتیجه گیری
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان می دهد حساسیت بازده سهام به اقالم تعهدی اختیاری در شرکتهای با رشد باال
نسبت به شرکتهای با رشد پایین بیشتر است .استانداردها و اصول پذیرفته شده حسابداری تا حدودی به مدیرانآزادی عمل و
اختیارات اعطا می نماید ،لذا گزارشات مالی به ویژه اقالم تعهدی و سود حسابداری تا حدودی مبتنی بر برآوردها ،انگیزهها و
انتظارات مدیران می باشند .در ادبیات پژوهش به سه انگیزه اصلی مدیران از اعمال مدیریت سود اشاره شده است :نخستین انگیزه،
انگیزه فرصتطلبانه استکه طی آن مدیریت به منظورحداکثر نمودن منافع شخصیخودسعیدرمدیریت سود مینماید .دومین
انگیزه ،قراردادهایکارا است که مدیران به منظورکاهش هزینههای نمایندگی با اعتباردهندگان وسهامداران اقدام به مدیریت
سودمی کنند .سومین انگیزه ،انگیزه عالمت دهی است که طبق آن مدیریت به منظور کاهش عدم تقارن اطالعاتی دست به
مدیریت سود می زند .پژوهشهای تجربی پیشین در خصوص انگیزههای فوق بویژه انگیزه سوم ،شواهدی از وجود رابطه بین اقالم
تعهدی اختیاری و بازده سهام ارائه نموده اند .در انگیزه عالمت دهی ،مدیریتسعی نموده از آزادی عمل خود در انتخاب رویههای
حسابداری به منظور انعکاس بهتری از عملکرد شرکت و به تبع آن همگرایی هر چه بیشتر سود حسابداری به سود اقتصادی استفاده
نماید .در واقع مدیریت سعی نموده ازطریق اقالم تعهدی اختیاری سیگنالهایی را در خصوص اطالعات محرمانه و عملکرد آتی
شرکت به بازار مخابره نماید .از سوی دیگر در شرکتهای دارای فرصتهای رشد باال به دلیل مشکالت نمایندگی و عدم تقارن
اطالعاتی باال ،مدیران از انگیزه باالتری درجهت اعمال مدیریت سود (اقالم تعهدی اختیاری) به منظور ارائه اطالعات محرمانه در
خصوص سودآوری و عملکرد آتی شرکت برخوردارند ،بنابراین انتظار می رود در شرکتهای با فرصتهای رشد باال سرمایه گذاران
و تحلیل گران مالی ارزش بیشتری برای اقالم تعهدی اختیاری متصور باشند .از سوی دیگر طبق انگیزه عالمت دهی ،در شرایطی
که اطالعات محرمانه و برنامههای شرکت حاکیازچشم انداز اقتصادی مثبت و سودآوری آتی می باشد نسبت به عکس این شرایط،
مدیران ازانگیزه بیشتری درجهت اعمال مدیریت سود رو به باال (اقالم تعهدی اختیاری مثبت) به منظور ارائه اطالعات محرمانه
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افراز ،الناز و جنانی ،محمدحسن،0392،بررسی رفتار سهامداران نهادی در شرکتهای در شرف ورشکستگی بورس اوراق بهادار
تهران طی سال های  0300الی ،0394اولین کنفرانس بین المللی حسابداری ،مدیریت و نوآوری در کسب و کار،صومعه سرا
صنعتگرخوش طینت ،هومن و رحمانی ،حلیمه و مصداقی ،احسان،0391،بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی و ساختار مالکیت بر
سررسید بدهی ها،اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری،ساری
فریدونی ،مرضیه و کرمی ،رامین،0399،بررسی نقش مزیت رقابتی در رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی
صنایع و مدیریت و حسابداری،ساری
ظریففرد،احمد و ناظمی،امین .)0303( .بررسی نقش سود حسابداری و جریانهای نقدی در سنجش عملکرد شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،شماره  ،32ص.011
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درخصوص سودآوری و عملکرد آتی شرکت برخور دارند ،بنابراین انتظار می رود در شرکتهای با فرصتهای رشد باال سرمایه
گذاران و تحلیل گران مالی ارزش بیشتری برای اقالم تعهدی اختیاری مثبت نسبت به اقالم تعهدی اختیاری منفی متصور باشند.
محققانی چون مایوگ (  ،)0990هلسترام و تایرول (  ،)0993النگ فانگ و همکاران ( ،)4119لی و همکاران ()4104و رابین و
وو ()4102رابطه مثبتی بین اقالم تعهدی اختیاری و بازده سهام نشان دادند که همسو با نتایج حاضرمی باشد.رابین و وو ( )4102در
پژوهشی با عنوان ارزیابی رابطه میان رشدهای آتی شرکت و اقالم تعهدی اختیاری به بررسی رفتار اقالم تعهدی اختیاری در گروه
شرکتهای با رشد باال و شرکتهای با رشد پایین پرداختند.آنها دریافتندکه در شرکتهای با رشد باال در مقایسه با شرکتهای با رشد
پایین ،ارزشگذاری اقالم تعهدی اختیاری مثبت بیشتر از ارزشگذاری اقالم تعهدی منفی خواهد بود .ریشه عدم تطابق فرضیه دوم
این پژوهش با پژوهش روبین و وو ( )4102را میتوان در جامعههای آماری این دو پژوهش جستجو نمود .زیرا با توجه به یکسان
بودن مدل مورد آزمون در هر دو پژوهش ،روبین و وو ( ))4102برای جمع آوری دادههای مورد نیاز پژوهش خود از اطالعات
شرکتهای کشور چین حاضر در بازار بورس این کشور استفاده کردند .ولی دادههای موردنیاز این پژوهش از جامعه شرکتهای
حاضر در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شدند .از این رو ،با توجه به اینکه تنها وجه تفاوت اساسی در این دو پژوهش به علت
جامعههای آماری آنها است .لذا می توان تفاوت در ساختار بازارهای سرمایه این دو کشور را به عنوان یکی از دالیل عدم تطابق در
نتایج این دو پژوهش دانست .از جمله این تفاوتها شامل :فقدان قوانین و مقررات جامع در بازار سرمایه ،حاکمیت نظام بانک محور
در ساختار نظام مالی کشور ،عدم بهره برداری از ابزارها یا داراییهای مالی متداول در بازارهای مالی جهانی ،فقدان مکانیسمهای
الزم برای مشارکت سرمایهگذاران خارجی در بازار اوراق بهادار ،نارسایی قوانین مالیاتی.
از این رو پیشنهاد میگردد در تحلیل طرحهای سرمایهگذاری درداراییهای مالی و اوراق بهادار به تاثیر مستقیم فرصتهای
رشد که در این پژوهش بدان اشاره شد ،توجه ویژه مبذول داشته ؛ زیرا لحاظ این عوامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایهگذاری
بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی میگردد ،ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیمگیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می
نماید.
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