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چکـیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قوانین مالیاتهای مستقیم در جایگاه حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  0333تا  0333میباشد.این پژوهش از نظر هدف ،از دسته کاربردی به شمار
میرود و از نظر روش ،پژوهش توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره است که در آن ،از تحلیل دادههای
ترکیبی استفاده شده است .دادههای مورد نیاز از لوح فشرده تدبیر پرداز و سایت کدال جمع آوری شده است .تجزیه و
تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  Eviewsانجام شده است .جامعه آماری در این پژوهش تمامی شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار میباشند که تعداد  084نمونه از طریق غربالگیری انتخاب شد .نتایج نشان داد بین میزان
مالكیت سهامداران نهادی و متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی بلندمدت و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معنادار
وجود دارد ،اما بـین میزان مالكیت سهامداران نهادی با نرخ مؤثر مالیات نقدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی رابطه معناداری
وجود ندارد .طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش ،بین استقالل اعضای هیئت مدیره و متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی،
نرخ مؤثر مالیات نقدی بلندمدت ،نرخ مؤثر مالیات تعهدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معناداری وجود ندارد.
طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش ،بین نقش دوگانه مدیرعامل و متغیر نرخ مؤثر مالیات نقدی رابطه معنادار و
معكوسی وجود دارد ،ولی بین نقش دوگانه مدیرعامل و متغیرهای نرخ مـؤثر مالیـات نقدی بلندمدت ،نرخ مؤثر مالیات
تعهدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معنـاداری وجود ندارد.

واژگـان کلـیدی :بورس اوراق بهادار ،حاکمیت شرکتی ،مالیات مستقیم
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با جدا شدن مالكیت و مدیریت ،مدیران به عنوان نماینده سهامداران ،شرکت را اداره می کنند ،با شكلگیری رابطه نمایندگی،
تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و سایر ذینفعان از( جمله دولت) ایجاد میگردد و به طور بالقوه این امكان به وجود می آید که
مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتاً در جهت منافع سهامداران و سایر ذینفعان از( جمله دولت)
نباشد که به آن مسألة نمایندگی گفته میشود (مارکوس و ترانیان .)2002 ،0در این راستا ،دولت یكی از ذینفعانی است که خود را در
سود شرکتها سهیم می داند و این سهم خواهی از سود را به شكل مالیات مطالبه مینماید (زیمرمن .)2000 ،2درآمد مالیات ،یكی
از مهمترین درآمدهای دولت میباشد و بخش عمده ای از این درآمد را مالیات اخذ شده از اشخاص حقوقی تشكیل میدهد .طبق
مفاد ماده  004اصالحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال  ،0380معادل  24%از سود اشخاص حقوقی سهم دولت بوده و
باید به عنوان مالیات در وجه دولت واریز شود.
از طرفی دیگر ،سهامداران از تصمیماتی که سبب گردد میزان مالیات پرداختی توسـط شرکتها کاهش یابد استقبال می کنند
به عبارت دیگر ،سهامداران خواهان مدیریت مالیاتی توسط شرکتها هستند .مدیریت مالیاتی به عنوان توانایی کاهش وجه نقد
پرداختی یا پرداختنی بابت مالیات تعریف میشود (کریستینا و تریسی .)2000 ،3با توجه به اینكه مدیریت مالیاتی موجب کاهش
خروج وجه نقد شرکت می شود ،از گذشته به عنوان یك ارزش برای سهامداران تلقی می شده است ،اما در این میان مدیران
فرصت طلبی وجود دارند که برای فرار از پرداخت مالیات  ،دنبال سوء اسـتفاده مالی و منافع شخصی خود هستند که این امر سبب
تحمل هزینههایی برای مالكان خواهد شد (بروون و تیلور .)2004 ،0بر اساس تحقیقات کریستینا و تریسی ( ،)2000یكی از حوزه
هایی که نقش اساسی در مدیریت مالیاتی شرکت ها ایفا میکند ،حوزه حاکمیت شرکتی است ،از اینرو بررسی ارتباط بین حاکمیت
شرکتی و مالیات مستقیم به دو دلیل مطرح می گردد  :اول ،مالیات مستقیم میتواند زمینه ساز رفتارهای فرصت طلبانه مدیران
شود (چنگ و سون .)2008 ،4دوم ،مالیات مستقیم گرفتار شدن در عدم اطمینان قابل توجهی است ،چون منافع و عملكرد بهتر
شرکت ها بالفاصـله ممكن نیست ،بلكه این خدمت ها به عنـوان یك سرمایه گذاری بلندمدت محسوب میشوند ،به همین جهت
درک نقشی که حاکمیت شرکتی در مالیات مستقیم شرکت ها ایفا می کند ،بسیار با اهمیت است .بنابراین هدف اصلی این
پژوهش ،بررسی تاثیر قوانین مالیات مستقیم در جایگاه حاکمیـت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
است .سؤال این پژوهش آن است که آیا قوانین مالیات مستقیم بر جایگاه حاکمیت شرکتی در شرکت ها تأثیرگذار میباشد یا خیر؟

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
اخیراً موضوع حاکمیت شرکتی در سطح بینالمللی توجه زیادی به خود جلب کرده است .درستی گزارشگری مالی دغدغه
مشترک تدوین کنندگان استاندارد و افراد شاغل در حرفه بوده است .به ویژه پس از رسواییهای مالی شرکتهای معتبر و شناخته
شدهای مثل انرون و ورلدکام در امریكا رخ داد .در خصوص کشورهای آسیایی حاکمیت شرکتی ضعیف به عنوان یكی از دالیل
بحران مالی در آسیا در سال  0332بوده است (چن .)2008 ،1بررسی ادبیات موجود نشان میدهد که هیچ تعریف موردتوافقی در
مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد .تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یك طیف وسیع قرار میگیرند .دیدگاههای محدود در
یكسو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند .در دیدگاههای محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران
محدود میشود .این الگو در قالب نظریه نمایندگی بیان میشود .در آنسوی طیف حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت شبكهای از
روابط در نظر گرفت که نه تنها در میان شرکت و مالكان آنها (سهامداران) بلكه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان ازجمله
کارکنان ،مشتریان ،فروشندگان ،دارندگان اوراق قرضه و ...وجود دارد .چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده میشود .با توجه
به نظریههای مذکور در اینجا چند تعریف از حاکمیت شرکتی ارائه میشود .این تعریفها از نگاهی محدود و درعین حال توصیف
کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز میشود و سرانجام به تعریقی گستردهتر خاتمه مییابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر
ذینفعان و جامعه در بربگیرد .سازمان همكاری و توسعه اقتصادی ( )OECDحاکمیت (راهبری) شرکتی را به این صورت تعریف
میکند ،مجموعهای از روابط بین مدیریت ،هیات مدیره ،سهامداران و سایر ذینفعان شرکت .حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را
فراهم میآورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت به عملكرد مدیران
مشخص میگردد (رهبریخرازی.)0384 ،
1 Marcus,A.j, Teranian,H
2 Zimmerman
3 Kristina, M., Tracy, N
4 Brown,R. and L.TAYLOR
5 Chang,J.Ch,Sun,H.L
6 Chen
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بانك جهانی نیز حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف میکند :حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و
اقتصادی و اهداف فرعی و جمعی مربوط میشود .چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده مؤثر از منابع و نیز برای
پاسخگویی الزم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف همراستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد شرکتها و جامعه هست (ابراهیم،0
.)2003
مالیات در بسیاری از تصمیم های شرکت ها عامل تاثیر گذاری است .شواهد تحقیق های اخیر در نقاط مختلف دنیا نشان می-
دهد که اقدام های مدیریتی طراحی شده برای کاهش مالیات شرکت در حال تبدیل شدن به یك رویه فزاینده و معمول در بسیاری
از کشورهای سراسر جهان شده است .حاکمیت شرکتی به معنای قوانین ،مقررات ،ساختارها ،فرهنگ ها و سیستم هایی است که
موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی ،شفافیت ،عدالت و رعایت حقوق ذینفعان میشود (حساسیگانه .)0384 ،مالیات مستقیم
به عنوان توانایی کاهش میزان وجه پرداختی یا پرداختنی بابت مالیات تعریف می شود .این مالیاتها اساساً تحت عنوان شیوه هایی
برای جلوگیری از انتقـال وجه نقد سهامداران به سوی دولت شناخته می شود .برای بهره بردن از مدیریت مالیاتی متهورانه ،نیازی
نیست متوسل به رفتار غیر اخالقی و یا غیر قانونی شد .قوانین مالیاتی ،مفاد زیادی دارد که به شرکت ها اجازه میدهد تا از روزنه-
های قانونی مالیات خود را کاهش دهند ،مثل سرمایه گذاری در اوراق مشارکت دولتی که درآمد حاصل از آن معاف از مالیات است .
بنابراین مدیریت مالیاتی بیانگر یك راهبرد مستمر و پایدار در زمینه برنامهریزی مالی راهبردی است که در برگیرند ه فعالیت هـای
کامالً قانونی است ( کریستینا و تریسی .)2000،در این پژوهش از متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی ،نرخ مؤثر مالیات نقدی
بلندمدت ،نرخ مؤثر مالیات تعهدی و نرخ مؤثر مالیات تعهـدی بلند مدت به عنوان معیارهای سنجش مالیات مستقیم استفاده شده
است.
پورعلی و کرمانینژاد ( ،)0334در پژوهشی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت مالیاتی در شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  0383تا  0333پرداختند .روش تجزیه و تحلیل ،روش داده های ترکیبی یا داده های
پانلی می باشد .در این پژوهش جهت ارزیابی حاکمیت شرکتی از توانایی حاکمیت شرکتی و برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی
بهره بردند  ،نتایج به دست آمده نشان می دهند که توانایی حاکمیت شرکتی رابطه منفی معنادار با مدیریت مالیاتی داشته و مالكیت
نهادی رابطه مثبت و معنادار و استقالل رابطه منفی و معناداری با مدیریت مالیاتی دارند .رضایی و عظیمی ( ،)0330بررسی رابطه
بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت مالیاتی در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است  .به
منظور آزمون فرضیهها 80 ،شرکت طی سال های  0383تا  0330پرداختند .نتایج نشان داد که بین میزان مالكیت سهامداران
نهاد ی و متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی بلندمدت و نرخ موثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد ،اما
بین میزان مالكیت سهامداران نهادی و متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی رابطه معناداری مشاهده نشد.
بین نقش دوگانة مدیر عامل و نرخ مؤثر مالیات نقدی نیز رابطه معنادار و معكوسی وجود دارد ،اما بین نقش دوگانه مدیر عامل و
متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی بلندمدت ،نرخ مؤثر مالیات تعهدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معناداری مشاهده
نشد .بین استقالل اعضای هیئت مدیره و متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی ،نرخ مؤثر مالیات نقدی بلندمدت ،نرخ مؤثر مالیات
تعهدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معناداری مشاهده نشد .آقایی و همكاران ( ،)0330در پژوهشی به بررسی نقش
حاکمیت شرکتی در طرح ریزی مالیات شرکت ها طی سالهای  0382تا  0330پرداختند .یافته های پژوهش نشان می دهد که
طرح ریزی مالیات ،بیشتر در شرکت های با تعداد اعضای هیات مدیره کمتر وجود دارد .افزون براین ،هرچه تعداد اعضای
غیرموظف در هیات مدیره شرکت بیشتر و مدیرعامل ،به دلیل عضویت در هیات مدیره از ثبات جایگاه برخوردار باشد ،طرح ریزی
مالیات افزون ت ر خواهد بود .درخصوص تاثیر تخصص مالی اعضای هیات مدیره شرکت ها بر طرح ریزی مالیات نیز یافته های
پژوهش شفاف نیست .نتایج حاصل از بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت ها بر طرح ریزی مالیات نشان میدهد که شرکت
های با بازدهی باالتر ،طرح ریزی مالیات بیشتری داشته اما اهرم مالی تاثیری بر طرح ریزی مالیات ندارد .همچنین تاثیر اندازه
شرکت بر طرح ریزی مالیات نیز شفاف نیست .مینیك و نوگا ،)2020( 2در مطالعهای با عنوان اثرات ویژگیهای اصول راهبری
شرکتها را بر مدیریت مالیات نشان دادند که طرحهای پاداش به عنوان محرکی برای مدیران جهت سرمایهگذاری در طرحهای
بلندمدت و مالیات کاه عمل میکند .همچنین یافتهها نشان داد که مدیریت مالیات سهامداران را منتفع میسازد و مدیریت مالیات
به طور مثبت با افزایش عایدی سهامداران در ارتباط است .استالنیس و ریچاردسون ،)2020( 3با عنوان اثر پاداش هیات مدیره بر
فرار مالیاتی به این نتیجه رسیدند که تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره رابطهای منفی و معنادار با رویه مالیاتی متهورانه دارد .به
عبارت دیگر ،هرچه تعداد اعضای غیرموظف هیات مدیره بیشتر باشد ،شرکت کمتر به مدیریت مالیات روی میآورد .فریز و

1 Ebrahim
2 Minik & Noga
3 Lanis & Richardson
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همكاران ،)2002( 0در مقاله ای با عنوان مالیات و حاکمیت شرکتی به این نتیجه رسیدند که قانون مالیات میتواند اصول راهبری
شرکتها را با ارائه امتیازات یا تحمیل مجازات تحت تأثیر قرار دهد .به عالوه ساختار اصول راهبری شرکتها تحت تأثیر اینكه شرکت
چگونه مالیات را مدیریت میکند ،قرار میگیرد .همچنین ،سیستم مالیاتی میتواند اصول راهبری شرکتها را در دوره پرداخت سود
سهام تحت تأثیر قرار دهد .بلیالک و همكاران ،)2002( 2به بررسی رابطـه اجتناب مالیاتی و پایداری سود پرداختند  .آنها شواهدی
فراهم کردند مبنی بر اینكه در شرکت هایی که تفاوت مثبت درآمد دفتری و مالیاتی ناشی از مدیریت سود است ،پایداری سود و
اقالم تعهدی کمتر است در حالی که اگر تفاوت مثبت درآمد دفتری و مالیاتی ناشی از اجتناب مالیاتی باشد ،سود پایدارتر است .لیم3
( ،)2000به بررسی اجتناب مالیاتی بر روی هزینه بدهی و تاثیر آن بر روی فعالیت سـهامداران با استفاده از شرکت های کره ای
پرداخته است که در نتیجه آن به ارتباط منفی بین اجتناب مالیاتی و هزینه های بدهی پی برد .به نظر او این ارتباط منفی زمانی
قویتر می شود که سطح مالكیت سازمانی باال باشد.

 -3روش شناسی پژوهش
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این پژوهش از نظر هدف ،از دسته کاربردی به شمار میرود و از نظر روش ،پژوهش توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون خطی
چند متغیره است که در آن ،از تحلیل دادههای ترکیبی استفاده شده است .دادههای مورد نیاز از لوح فشرده تدبیر پرداز و سایت
کدال جمع آوری شده است .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  Eviewsانجام شده است .جامعه آماری در این پژوهش
تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشند .نمونه از طریق غربالگیری انتخاب شد و شرکتهای مادرتخصصی
یا هلدینگ که در حال حاضر ،در گروه واسطههای مالی فهرست شدهاند و در رشتهی صنعتی یا خدماتی مربوط طبقهبندی میشوند
و به عنوان نمونه انتخاب شدند و بایستی دارای شرایط زیر باشد:
 دوره مالی آن ها به  02/23هر سال ختم شود ،تا بتوان داده ها را در کنار یكدیگر قرار داد و در قالبهای تابلویی یاتلفیقی به کار برد
 در طول دوره پژوهش تغییر در دوره مالی نداشته باشند ،تا نتایج عملكرد مالی ،قابل مقایسه باشند. جزء شرکت های فعال در حوزه فعالیت های مالی ،از جمله شرکت های سرمایه گذاری ،بانك ها ،بیمه ها و موسساتمالی نباشند .بدلیل اینكه این موسسات از لحاظ ماهیت فعالیت متفاوت بوده و درآمد اصلی آنها حاصل از سرمایه گذاری
بوده و وابسته به فعالیت سایر شرکت ها است ،لذا ماهیتاً با سایر شرکتها متفاوت میباشند ،لذا از تحقیق حذف خواهند
شد.
 داده های مورد نیاز جهت متغیرهای تحقیق در طول دوره زمانی  0333الی  0333موجود باشند ،تا درحد امكان بتوانمحاسبات را بدون نقص انجام داد.
 در طول سال مالی بیش از  1ماه توقف معامالتی نداشته باشند .از آنجایی که توقف در معامالت موجب ناتوانی دربرآورد ارزش بازار می شود که این ناتوانی موجب عدم تأمین متغیرهای مورد نیاز تحقیق می شود.

 -4مدل و متغیرهای پژوهش
در پژوهش حاضر جهت بررسی تاثیر قوانین مالیات مستقیم بر جایگاه حاکمیت شرکتی از مدل پژوهش مینیك و نوگا (،)2020
استفاده شده است که به شرح زیر میباشد:
𝑡𝑖𝜀

𝑡𝑖𝜀 𝐷𝑈𝐴𝐿𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 CETR 𝑖𝑡 + 𝛽2 LCETR 𝑖𝑡 + 𝛽3 ETR 𝑖𝑡 + 𝛽4 LETR 𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 +
𝐼𝑁𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 CETR 𝑖𝑡 + 𝛽2 LCETR 𝑖𝑡 + 𝛽3 ETR 𝑖𝑡 + 𝛽4 LETR 𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝜀 𝐼𝑁𝐼𝑆𝑇𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 CETR 𝑖𝑡 + 𝛽2 LCETR 𝑖𝑡 + 𝛽3 ETR 𝑖𝑡 + 𝛽4 LETR 𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 +

متغیر وابسته:
در این تحقیق حاکمیت شرکتی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده که شامل موارد زیر است .دوگانگی نقش مدیرعامل
( ،)DUALمتغیر مجازی است که اگر مدیر عامل ،رئیس هیات مدیره هم باشد برابر با یك در غیر اینصورت برابر صفر است.
استقالل هیئت مدیره ( ،)INDEPعبارتست از درصد اعضای غیرموظف به کل تعداد هیات مدیره اندازه هیات مدیره .نسبت
1 Freez et al
2 Blaylock et al
3 Lim

0

مالكیت سهامداران نهادی ( :)INISTبرابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی از کل سرمایه است که
این شرکتها شامل شرکتهای بیمه ،موسسههای مالی ،شرکتهای دولتی و دیگر اجزای دولت است.
متغیرهای مستقل:
نرخ مؤثر مالیات نقدی ( ،)CETRکه برابر است با نسبت وجه نقد پرداختـی بابـت مالیـات بـه سـود (زیان) قبل از کسر
مالیات.
نرخ مؤثر مالیات نقدی بلندمدت ( ،)LCETRکه برابر است با نسبت مجموع وجه نقد پرداختی بابت مالیات طی  3سال (سال
جاری 2 +سال قبل) به مجموع سود ( زیان) قبل از کسر مالیات طی همان دوره.
نرخ مؤثر مالیات تعهدی ( ،)ETRکه برابر است با نسبت مالیات بر درآمد به سود ( زیان) قبل از کسـر مالیات.
نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت( ،)LETRکه برابر است با نسبت مجموع مالیات بر درآمد طـی  3سال (سال جاری 2 +سال
قبل) به مجموع سود ( زیان) قبل از کسر مالیات طی همان دوره

 -5تجزیه و تحلیل دادهها
 -1-5آمار توصیفی دادههای پژوهش
در جدول زیر آمار توصیفی متغیرهای تحقیق شامل میانگین ،میانه ،حداقل ،حداکثر ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی
متغیرهای تحقیق ارائه شده اند .همانگونه که مشاهده می شود تمامی متغیرهای تحقیق از نظر آمار توصیفی مورد بررسی قرار
گرفته اند و از نظر چولگی و کشیدگی نیز تمام متغیرها دارای وضعیت مطلوبی می باشند .میانگین اصلیترین شاخص مرکزی بوده
و متوسط دادهها را نشان میدهد .که اگر دادهها بر روی یك محور به صورت منظم ردیف شوند ،مقدار میانگین دقیقا نقطه تعادل یا
مرکز ثقل توزیع قرار میگیرد .میانگین دوگانگی نقش مدیرعامل برابر با  0/03بوده و کمترین و بیشترین مقدار آن برابر با  0/000و
 0/41میباشد.
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متغیرهای کنترلی:
اندازه شرکت ( :)SIZEدر این پژوهش مجموع دارائیهای شرکت به عنوان معیار اندازهگیری اندازه شرکت در نظر گرفته شده
است .جهت محاسبه و بررسی رابطه متغیر کنترلی با متغیر وابسته و مستقل لگاریتم داراییهای هر سال مالی استفاده شده است.
اهرم مالی ( :)LEVاهرم مالی ،نمایانگر میزان استفاده از داراییها در ساختار سرمایه شرکت است که از تقسیم کل داراییها
به حقوق صاحبان سهام محاسبه میشود.

جدول ( ،)1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

نماد
𝑡𝑖𝐿𝐴𝑈𝐷
𝑡𝑖𝑃𝐸𝐷𝑁𝐼
𝑡𝑖𝑇𝑆𝐼𝑁𝐼
𝑡𝑖 CETR
𝑡𝑖 LCETR
𝑡𝑖 ETR
𝑡𝑖 LETR
𝑡𝑖𝑒𝑧𝑖𝑠
𝑡𝑖𝑉𝐸𝐿

میانگین
0103
01308
01020
01033
01023
01313
01413
41234
01128

بیشینه
0141
01023
01382
01210
3100
01213
01820
21843
01324

کمینه
01000
01022
01020
01033
3100
01043
01032
01423
01020

انحراف معیار
0102
01043
01002
01208
0104
01280
01003
01138
01201

چولگی
0101
-01004
21323
01034
0143
-0123
0103
0100
-01123

کشیدگی
3133
21018
21082
01332
2182
2104
3123
31384
21004

 -2-5داده های پنل(پنل دیتا)
در ابتدا جهت برآورد مدل باال با استفاده از روش پنل دیتا باید آزمون هایی را جهت تشخیص نوع مدل پنل دیتا بكار برد که
در ادامه به توضیح و انجام این آزمون ها پرداخته می شود.

5

آزمونهای صحت برازش مدلهای پژوهش:
جهت بررسی صحت استفاده از متغیرهای این تحقیق در رگرسیون حداقل مربعات باید فروض کالسیك رگرسیون حداقل
مربعات برای پسماندهای مدل برازش شده تامین شود .بدین منظور در ادامه فروض کالسیك حداقل مربعات را بررسی می کنیم.
آزمون همجمعی:
بررسی وجود همجمعی در دادههای ترکیبی بسیار اهمیت دارد .در صورتی متغیرهای مدل ایستا نباشند برآورد مدل ممكن است
به یك رگرسیون کاذب منجر شود .بنابراین در این حالت برای جلوگیری از بروز رگرسیون کاذب قبل از برآورد مدلهای پژوهش،
آزمون همجمعی انجام میگیرد تا پس از اطمینان از وجود رابطه بلند مدت الگوی مورد نظر تخمین زده شود .با توجه به آماره
 ADFو احتمال مربوط به آن میتوان وجود همجمعی در مدل پژوهش را پذیرفت .به بیان دیگر فرضیه صفر مبنی بر وجود عدم
همجمعی در مدل رد میشود .بنابراین میتوان گفت بین متغیر وابسته و سایر متغیرها یك رابطه بلند مدت وجود دارد.
جدول ( ،)2نتایج آزمون همجمعی کائو مدلهای پژوهش

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)16تابستان (تیر) 1011

مدل پژوهش
آزمون همجمعی  ADFمدل اول
آزمون همجمعی  ADFمدل دوم
آزمون همجمعی  ADFمدل سوم

احتمال ()Prob
0/000
0/000
0/000

آماره t-Statistic

-2/284
-3/042
-0/313

نرمال بودن پسماندها:
یكی از متداول ترین آزمون های بكار رفته به منظور نرمالیتی آزمون جارک-برا یا به اختصار  JBمیباشد .فرض صفر آزمون
جارک-برا داللت بر نرمال بودن پسماندهای مدل دارد و لذا ارزش احتمال آزمون باید بیش از  0104باشد تا نرمال بودن پسماندها
در سطح  %34تایید شود .نتایج آزمون نشان دهندهی تایید فرض صفر و نرمال بودن پسماندهای مدلها میباشد.
جدول ( ،)3نتایج آزمون جارک-برا

آماره ی جارک-برا
0/834
0/142
0/082

متغیر وابسته
دوگانگی نقش مدیرعامل( 𝑡𝑖𝐿𝐴𝑈𝐷)
استقالل هیئت مدیره ( 𝑡𝑖𝑃𝐸𝐷𝑁𝐼)
مالكیت نهادی ( 𝑡𝑖𝑇𝑆𝐼𝑁𝐼)

ارزش احتمال
0/048
0/004
0/034

نتیجه
نرمال
نرمال
نرمال

آزمون ثابت بودن واریانس جمالت خطا (بروش پاگان):
جهت اثبات عدم خودهمبستگی میان پسماندهای مدلها ،از آزمون بروش-پاگان استفاده میشود .آنچه که اینجا مهم است
این میباشد که پسماندهای مدل فاقد خود همبستگی باشند .با توجه به نتایج حاصل از آزمون بروش-پاگان و با توجه به سطح
معنی داری و با توجه با اینكه مقدار احتمال بدست آمده بیشر از  0/04میباشد ،لذا فرضیه صفر تحقیق مبنی بر وجود عدم
خودهمبستگی در پسماندهای مدل پذیرفته میشود .همچنین با توجه به آماره  Fو همچنین آماره ضرب تعداد مشاهدات در ضریب
تعیین به این نتیجه میرسیم که بین پسماندهای مدل خود همبستگی وجود ندارد.
جدول ( .)4آزمون بروش-پاگان

مدل پژوهش
مدل اول
مدل دوم
مدل سوم
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آماره
F-statistic
Obs*R-squared
F-statistic
Obs*R-squared
F-statistic
Obs*R-squared

آماره محاسباتی
4/20
48/80
3/20
02/23
2/03
32/20

سطح معنیداری
0/031
0/41
0/02
0/08
0/02
0/03

آزمون ریشه واحد پانل برای پایایی متغیرها:
آزمون ریشه واحد یكی از معمولترین آزمونهایی است که امروزه برای تشخیص ایستایی متغیرها مورد استفاده قرار میگیرد.
در این آزمون ها روند بررسی مانایی همگی به غیر از روش هادری به یك صورت است و با رد  H0عدم مانایی رد می شود و
بیانگر مانایی متغیّر است .بنابراین با رد فرضیه  H0نامانایی یا ریشه واحد رد می شود و مانایی پذیرفته می شود .در تحقیق حاضر
برای بررسی مانایی متغیرهای تحقیق از دو آزمون لوین ،لین و چو و همچنین آزمون ایم ،پسران و شیم استفاده شده است که نتایج
هر یك از دو آزمون در جدول زیر ارائه شده است .همانگونه که مشاهده می شود فرض صفر ازمون لوین ،لین و چو مبنی بر عدم
مانایی برای تمام متغیرها در سطح احتمال %34رد شده است .لذا تمام متغیرها در سطح مانا می باشند.
جدول ( ،)5آزمون ریشه واحد

اختصار
𝑡𝑖𝐿𝐴𝑈𝐷
𝑡𝑖𝑃𝐸𝐷𝑁𝐼
𝑡𝑖𝑇𝑆𝐼𝑁𝐼
𝑡𝑖 CETR
𝑡𝑖 ETR
𝑡𝑖 LETR
𝑡𝑖𝑒𝑧𝑖𝑠
𝑡𝑖𝑉𝐸𝐿

آزمون چاو(  Fلیمر):
در برآورد مدل پانل دیتا با دو حالت کلی روبرو هستیم .حالت اول این است که عرض از مبدأ برای کلیه مقاطع یكسان است
که در این صورت با مدل پول دیتا ( )pool dataمواجه هسیم .حالت دوم عرض از مبدأ برای تمام مقاطع متفاوت است که به این
حالت پانل دیتا ( )panel dataگفته می شود .برای تعیین روش به کارگیری داده های ترکیبی و تشخیص همگن یا نا همگن
بودن آن ها از آزمون چاو و آماره ی  Fلیمر استفاده می شود .فرضیه های آماری این آزمون به شرح زیر است:
H 0 = Pooled Data
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𝑡𝑖 LCETR

آماره آماره ی لوین ،لین،چو
-38/00
-02/03
-28/08
-24/32
-13/08
-01/00
-03/02
-43/02
-02/34

ارزش احتمال
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

مانا در سطح
مانا در سطح
مانا در سطح
مانا در سطح
مانا در سطح
مانا در سطح
مانا در سطح
مانا در سطح
مانا در سطح
مانا در سطح

H1 = Panel Data

لذا در صورت رد فرضیه ی صفر باید از تكنیك پنل دیتا استفاده نمود .نتایج نشان دهنده تایید اثرات ثابت در برابر روش
حداقل مربعات تجمیع شده است (به بیان سادهتر تایید دادههای ترکیبی ( )Panelدر برابر دادههای تلفیقی ( ،))Poolزیرا مقدار
احتمال کمتر از مقدار استاندارد  0104درصد میباشد.
جدول ( ،)6نتایج آزمون چاو

آزمون چاو
مدل اول
مدل دوم
مدل سوم

Cross-section F
Cross-section Chi-square
Cross-section F
Cross-section Chi-square
Cross-section F
Cross-section Chi-square

آماره Statistic

3/02
432/02
2/24
324/00
0/31
214/33

احتمال ()Prob
0/000
0/002
0/000
0/000
0/000
0/002

آزمون هاسمن و انتخاب اثرات ثابت یا تصادفی:
تصریح هاسمن به منظور تعیین روش اثرات ثابت یا تصادفی جهت برآورد مدل ها مورد استفاده قرار می گیرد .چنانچه آماره ی
آزمون محاسبه شده بزرگتر از مقدار جدول باشد ،فرضیه  H0رد شده و همبستگی وجود داشته و در نتیجه باید از روش اثرات ثابت
استفاده کرد .نتیجه ی آزمون هاسمن برای مدل تحقیق داللت بر رد فرضیه صفر دارد .بعبارتی نتایج بیانگر تایید اثرات ثابت در
7

برابر اثرات تصادفی است .زیرا مقدار احتمال کمتر از مقدار استاندارد  0104درصد است .بنابراین مدل این تحقیق باید به صورت
اثرات ثابت تخمین زده شود.
جدول ( ،)7نتایج آزمون هاسمن

آزمون هاسمن
مدل اول
مدل دوم
مدل سوم

احتمال ()Prob
0/000
0/000
0/000

آماره Statistic

03/28
20/23
23/00

Cross-section random
Cross-section random
Cross-section random

روش تخمین و تفسیر مدل:
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمونهای  Fو هاسمن ،مدل را با روش حداقل مربعات تعمیم یافته ( )GLS0در چارچوب
رگرسیونهای مقطعی وزنی و با در نظر گرفتن اثرات تصادفی برآورد میکنیم .به طور کلی حداقل مربعات تعمیم یافته ،همخطی
بین جمالت پسماند را کنترل میکند .بنابراین میتوان برای همه  i , j, s, tها در حالتی که  i  j, s  tمیباشند،
چنین در نظر گرفت که:
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نتایج تخمین مدلهای پژوهش به روش مدل اثرات تصادفی در جدول زیر ارائه شده است:

𝑡𝑖𝜀 𝐷𝑈𝐴𝐿𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 CETR 𝑖𝑡 + 𝛽2 LCETR 𝑖𝑡 + 𝛽3 ETR 𝑖𝑡 + 𝛽4 LETR 𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 +

همانطور که ضریب تعیین مدل نشان میدهد ،متغیرهای مستقل توانستهاند  83درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی
کنند .بعبارتی قدرت توضیحدهندگی مدل  83درصد میباشد .آماره  Fوسطح معنیداری مربوط و مقایسه آن با با سطح خطای
( ،)0/000بیانگر معنیدار بودن مدل در سطح اطمینان  33درصد میباشد .آمار دوربین-واتسون نیز برابر با  0/48است که وجود خود
همبستگی سریالی (مرتبه اول) را در بین اجزای اخالل رگرسیون رد مینماید .رد خود همبستگی سریالی (مرتبه اول) را در بین
اجزای اخالل رگرسیون نشان دهنده این است که ضرایب رگرسیونی مدل و ضریب تعیین کاذب نمیباشند .همچنین نتایج نشان
داد که بین دوگانگی نقش مدیر عامل و نرخ موثر مالیات نقدی رابطه معنیداری در سطح  33درصد وجود دارد .ولی نتایج نشان داد
که بین نرخ مالیات تعهدی ،نرخ موثر مالیات نقدی و تعهدی در بلند مدت و دوگانگی نقش مدیر عامل رابطه معنیداری وجود
ندارد .زیرا مقدار احتمال به دست آمده هر یك از این متغیرها کمتر از مقدار استاندارد  0/04درصد میباشد.
جدول ( ،)8نتایج آزمون پانل مدل اول پژوهش

اختصار
𝑡𝑖 CETR
𝑡𝑖 LCETR
𝑡𝑖 ETR
𝑡𝑖 LETR
𝑡𝑖𝑒𝑧𝑖𝑠
𝑡𝑖𝑉𝐸𝐿

متغیر
نرخ موثر مالیات نقدی
نرخ موثر مالیات نقدی بلند مدت
نرخ موثر مالیات تعهدی
نرخ موثر مالیات تعهدی بلند مدت
اندازه شرکت
اهرم مالی

ضریب
-0/18
0/41
-0/02
-0/48
0/20
0/21

مقدارt

-3/01
0/02
-0/08
-0/34
4/00
3/02

سطح معنیداری
0/000
0/031
0/342
0/134
0/000
0/034
𝟖𝟓 𝑫. 𝑾 = 𝟏.
𝟎𝟎𝟎 𝒑𝒓𝒐𝒃𝐅 = 𝟎.
𝟑𝟖 𝑹𝟐 = 𝟎.

نتایج حاصل از الگوی پانل دیتای مدل دوم پژوهش در جدول زیر آمده است .همانطور که ضریب تعیین مدل نشان میدهد،
متغیرهای مستقل توانستهاند  31درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی کنند .بعبارتی قدرت توضیحدهندگی مدل  31درصد
میباشد .آماره  Fوسطح معنیداری مربوط و مقایسه آن با با سطح خطای ( ،)0/000بیانگر معنیدار بودن مدل در سطح اطمینان
 33درصد میباشد .آمار دوربین-واتسون نیز برابر با  0/10است که وجود خود همبستگی سریالی (مرتبه اول) را در بین اجزای
1 . Generalized Least Square

8

اخالل رگرسیون رد مینماید .رد خود همبستگی سریالی (مرتبه اول) را در بین اجزای اخالل رگرسیون نشان دهنده این است که
ضرایب رگرسیونی مدل و ضریب تعیین کاذب نمیباشند .همچنین نتایج نشان داد که بین استقالل هیئت مدیره و هیچ کدام از
متغیرهای مستقل رابطه معنیداری وجود ندارد .زیر مقدار احتمال آنها از مقدار استاندارد  0104درصد بیشتر است.

𝑡𝑖𝜀 𝐼𝑁𝐷𝐸𝑃𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 CETR 𝑖𝑡 + 𝛽2 LCETR 𝑖𝑡 + 𝛽3 ETR 𝑖𝑡 + 𝛽4 LETR 𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 +
جدول ( ،)9نتایج آزمون پانل مدل دوم پژوهش

اختصار
𝑡𝑖 CETR
𝑡𝑖 LCETR
𝑡𝑖 ETR
𝑡𝑖 LETR
𝑡𝑖𝑒𝑧𝑖𝑠
𝑡𝑖𝑉𝐸𝐿

متغیر
نرخ موثر مالیات نقدی
نرخ موثر مالیات نقدی بلند مدت
نرخ موثر مالیات تعهدی
نرخ موثر مالیات تعهدی بلند مدت
اندازه شرکت
اهرم مالی

ضریب
0/28
0/03
0/08
0/28
0/20
0/02

مقدارt

0/12
0/20
0/28
0/08
2/02
0/02

سطح معنیداری
0/314
0/018
0/024
0/432
0/000
0/023
𝟒𝟔 𝑫. 𝑾 = 𝟏.
𝟎𝟎𝟎 𝒑𝒓𝒐𝒃𝐅 = 𝟎.
𝟔𝟗 𝑹𝟐 = 𝟎.

𝑡𝑖𝜀 𝐼𝑁𝐼𝑆𝑇𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 CETR 𝑖𝑡 + 𝛽2 LCETR 𝑖𝑡 + 𝛽3 ETR 𝑖𝑡 + 𝛽4 LETR 𝑖𝑡 + 𝛽5 𝑠𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + 𝛽6 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 +
جدول ( ،)11نتایج آزمون پانل مدل سوم پژوهش

اختصار
𝑡𝑖 CETR
𝑡𝑖 LCETR
𝑡𝑖 ETR
𝑡𝑖 LETR
𝑡𝑖𝑒𝑧𝑖𝑠
𝑡𝑖𝑉𝐸𝐿

متغیر
نرخ موثر مالیات نقدی
نرخ موثر مالیات نقدی بلند مدت
نرخ موثر مالیات تعهدی
نرخ موثر مالیات تعهدی بلند مدت
اندازه شرکت
اهرم مالی

ضریب
0/003
0/038
0/008
0/14
0/000
0/00

مقدارt

0/08
2/31
0/08
2/02
0/84
2/31

سطح معنیداری
0/084
0/000
0/842
0/001
0/023
0/002
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نتایج حاصل از الگوی پانل دیتای مدل سوم پژوهش در جدول زیر آمده است .همانطور که ضریب تعیین مدل نشان میدهد،
متغیرهای مستقل توانستهاند  13درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی کنند .بعبارتی قدرت توضیحدهندگی مدل  13درصد
میباشد .آماره  Fوسطح معنیداری مربوط و مقایسه آن با با سطح خطای ( ،)0/000بیانگر معنیدار بودن مدل در سطح اطمینان
 33درصد میباشد .آمار دوربین-واتسون نیز برابر با  0/42است که وجود خود همبستگی سریالی (مرتبه اول) را در بین اجزای
اخالل رگرسیون رد مینماید .رد خود همبستگی سریالی (مرتبه اول) را در بین اجزای اخالل رگرسیون نشان دهنده این است که
ضرایب رگرسیونی مدل و ضریب تعیین کاذب نمیباشند .همچنین نتایج نشان داد که بین استقالل هیئت مدیره و هیچ کدام از
متغیرهای مستقل رابطه معنیداری وجود ندارد .زیر مقدار احتمال آنها از مقدار استاندارد  0104درصد بیشتر است.

𝟑𝟔 𝑫. 𝑾 = 𝟏.
𝟎𝟎𝟎 𝒑𝒓𝒐𝒃𝐅 = 𝟎.
𝟐𝟓 𝑹𝟐 = 𝟎.

 -6نتیجه گیری و پیشنهادات
طبق نتایج بدست آمده ،بین میزان مالكیت سهامداران نهادی و متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی بلندمدت و نرخ مؤثر مالیات
تعهدی بلندمدت رابطه معنادار وجـود دارد ،امـا بـین میـزان مالكیت سهامداران نهادی با نرخ مؤثر مالیات نقدی و نرخ مؤثر مالیات
تعهدی رابطه معناداری وجـود ندارد .طبق تحقیقات صورت گرفته در خارج از جمهوری اسالمی ایـران  ،راهكارهای مـدیریت
مالیـاتی همواره مورد توجه سهامداران و به خصوص سهامداران نهادی می باشد .عدم مشابهت نتایج پـژوهش حاضر با مبانی
نظری موجود و همچنین پژوهش هایی که در رابطه با این موضوع در خارج از ایـران صورت گرفته است ،می تواند ناشی از نقش
پر رن گ دولت در بورس اوراق بهادار ایران باشد .در ایران مالكان نهادی بیشتر دولتی یا شبه دولتی هستند بنابراین نقش نـاظر را
ایفـا نمـو ده و سـبب کـاهش مدیریت مالیاتی می گردند .دلیل دیگـری که می توان در نظر گرفت ،عدم اطمینان سـهامداران
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مـیباشد ،یعنی مدیریت مالیاتی از نظر سهامداران به مفهوم فرصت طلبی مدیران و سوء استفاده مـالی آنان در جهت منافع
شخصی می باشد ،در نتیجه به عنوان یك ارزش برای سهامداران محسوب نمی شود.
طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش ،بین استقالل اعضای هیئت مـدیره و متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی ،نرخ مؤثر
مالیات نقدی بلندمدت ،نرخ مؤثر مالیات تعهدی و نـرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معناداری وجود ندارد .نتایج مذکور با
نتایج پژوهش های کریستینا و تریسی ( ،)2000مینیك و نوگا ( )2020و پورعلی و کرمانینژاد ( ،)0334که نشان دادند هیئـت
مدیرة مستقل دانش و تجربه خود در زمینه مدیریت مالیاتی را دراختیار مالكان شرکت ها قـرار داده و درصدد سوق دادن منابع
شرکت برای مدیریت مالیاتی جهت بهبود نتیجـه نهـایی عملكـرد هسـتند ،همخوانی ندارد  .دلیل این امر میتواند ناشی از این
باشد که نقش مدیران غیر مؤظـف در ادار ا ة مـور شرکت و نظارت بر مدیران مؤظف در شرکت های ایرانی فقط در حد یك نام
باقی مانده اسـت و یـا اینكه عضویت همزمان اعضای غیر مؤظف در هیئت مدیره چند شرکت ،ممكن است باعـث کـاهش
اثربخشی آنها شود از .طرف دیگر سهامداران نهادی شرکت های عضو نمونه تحقیق ،بیشـتر سـاختار دولتی و شبه دولتی دارند ،به
نظر می رسد این امر موجب شده است تا سرمایه گذاران نهادی هیئـت مدیره را به اخذ تصمیم غیر بهینه ترغیب کنند.
طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش ،بین نقش دوگانه مدیرعامل و متغیر نرخ مؤثر مالیـات نقـدی رابطه معنادار و معكوسی
وجود دارد ،ولی بین نقش دوگانه مدیرعامل و متغیرهای نرخ مـؤثر مالیـات نقدی بلندمدت ،نرخ مؤثر مالیات تعهدی و نرخ مؤثر
مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معنـاداری وجـود ندارد .نتایج آزمون این فرضیه با تحقیق ببچوک و همكاران) 2003( ،که نقـش
حاک میـت شـرکتی و دوگانگی وظایف مدیرعامل را برای کنترل شرکت ها تایید کردند  ،همخوانی دارد.
همچنین نتایج حاکی از وجود رابطه معكوس بین نقش دوگانـه مـدیرعا مل و نـرخ مؤثر مالیات نقدی است ،استنباط می گردد
که چنـین مـدیرانی از خـروج وجـه نقـد در کوتـاه مـدت جلوگیری می کنند و بیشتر به فكر پاداش برای خود هستند تا ایجاد
ارزش برای سهامداران.
ب ا توجه به اینكه بین نقش دوگانه مدیرعامل و متغیـر نـرخ مـؤثر مالیـات نقـدی رابطـه معنـادار و معكوسی وجود دارد ،می
توان گفت که مدیران در شرکت ها بر حسب منافع شخصـی خـود عمـل میکنند  ،لذا پیشنهاد می شود در هنگام حسابرسی
شرکت ها به این امر توجه ویژه ای شود .از آنجا که نقش مالكان نهادی در تصمیمگیری ها و سمت و سوی فعالیت شرکت ها
انكار ناپذیر است و با توجه به این موضوع که در این پژوهش ساختار مالكیت نهادی برای شرکت ها شامل مالكان نهادی دولتی و
غیر دولتی می باشد ،لذا پیشنهاد می شود تفاوت مدیریت مالیاتی در سطح شرکت های وابسته به دولت با شرکت هایی که متعلق
به بخش خصوصی است مقایسه و تحلیل شود.
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The purpose of this study is to investigate the effect of direct tax laws on the corporate
governance of companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1393 to 1399. In
terms of purpose, this study is an applied category and in terms of method, descriptive research.
It is based on multivariate linear regression analysis in which hybrid data analysis is used. The
required data was collected from Tadbir Pardaz CD and Kedal site. Data analysis was performed
using Eviews software. The statistical population in this study is all companies listed on the
stock exchange, of which 185 samples were selected through screening. The results showed that
there is a significant relationship between the level of institutional shareholder ownership and the
variables of effective long-term cash tax rate and effective long-term accrual tax rate, but there is
no significant relationship between institutional shareholder ownership rate with effective cash
tax rate and effective accrual tax rate. According to the results of this study, there is no
significant relationship between the independence of board members and the variables of
effective cash tax rate, effective long-term cash tax rate, effective accrual tax rate and effective
long-term accrual tax rate. According to the results of this study, there is a significant and
inverse relationship between the dual role of the CEO and the variable effective cash tax rate, but
between the dual role of the CEO and the effective long-term cash tax rate, effective accrual tax
rate and effective tax liability rate. Does not exist.
Keywords: Stock Exchange, Corporate Governance, Direct Taxes
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فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی  ،)36تابستان (تیر) 3011

بررسی تاثیر مکانیزمهای نظام راهبری بر گزارشگری مسئولیت
اجتماعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سعيد پاكدالن ،*1عليرضا آذربراهمان ،2علی رئيسيان،3
سميه پرهيزكار كهنه اوغاز
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چکـيده
هدف شرکت ها بطور کامل افشای اطالعات مربوط به مسئولیت اجتماعی برای محافظت از منافع سرمایه گذاران ،ترویج
تبادل اطالعات بین شرکتها و جامعه و از بین بردن عدم تقارن اطالعات و تقویت شفافیت شرکت ها است .هنگامی که
سازوکارهای راهبری شرکتی به نحو مطلوبی اجرا شوند می توانند سبب بهبود رویه های افشا در شرکت ها گردند .سرمایه
گذاران نهادی که یکی از موثرترین سازوکارهای نظام راهبری شرکتی هستند که می توانند بر مسئولیت پذیری اجتماعی
شرکتی تاثیر داشته باشند .وجود سرمایه گذاران نهادی سبب فراهم شدن فرصت های مناسب برای سرمایه گذاران موجود
می شود و گسترش نقد شوندگی بازار و شفافیت قیمت ها و در نهایت افزایش بهره وری و بهبود سطح رفاه اجتماعی را به
دنبال خواهد داشت (بوهل و همکاران .)8332 ،این تحقیق به بررسی رابطه معنادار بین نظام راهبری با گزارشگری
مسئولیت اجتماعی می پردازد .با توجه به اینکه برای محاسبه مکانیزم های نظام راهبری از سه شاخص اندازه هیئت مدیره
 ،استقالل هیئت مدیره  ،استقالل کمیته حسابرسی استفاده شده و به صورت جداگانه مورد آزمون قرار میگیرد .برای
دستیابی به این هدف ،بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری پﮋوهش در نظر گرفته شد و نمونهای متشکل از
 083شرکت در بازه زمانی بین سالهای ( 0038تا  )0032در مﺠموع  203سال – شرکت جهت بررسی جمع آوری گردید.
این پﮋوهش از لحاظ طبقهبندی پﮋوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی ،از لحاظ طبقهبندی بر حسب روش ،از نوع
توصیفی و از میان انواع پﮋوهشهای توصیفی ،از نوع همبستگی میباشد .رویکرد پﮋوهش نیز پسرویدادی است .به
منظور انﺠام آزمون فرضیه ها ،از روش تحلیل همبستگی و روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .نتایج نشان می
دهد ،اندازه هیئت مدیره ،استقالل هیئت مدیره و استقالل کمیته حسابرسی دارای رابطه مثبت و معنی دار با گزارشگری
مسئولیت اجتماعی میباشند .لذا هر سه فرضیه پﮋوهش مورد پذیرش قرار می گیرند.
واژگـان کلـیدی :اندازه هیئت مدیره ،استقالل هیئت مدیره  ،استقالل کمیته حسابرسی  ،گزارشگری مسئولیت اجتماعی.
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در سال های اخیر ،موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها ،توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده است  ،بطوری که امروزه
این مفهوم در کانون توجه بسیاری از متفکران حسابداری و مدیریت قرار گرفته است .با وجود اهمیت و جایگاه ویﮋه فعالیت های
مسئولیت اجتماعی در شرکت ها ،نگرانی هایی نیز در خصوص کمیت و کیفیت افشای این اطالعات وجود دارد؛ زیرا در مواردی
مدیران برای کسب اعتبار یا رسیدن به مقاصد شخصی ،به افشای این اطالعات می پردازند (چو و همکاران .)8300 ،0از این رو،
الزم است که کمیته هایی مانند کمیته حسابرسی به عنوان سازوکار نظارتی میان سازوکارهای حاکمیت شرکتی ،در کاهش این
نگرانی ها و نظارت و بهبود افشای فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت ها مؤثر باشند (آپوهامی و تاشاکر.)8300،8
در تحقیقات اخیر ،در یک فعالیت مسئولیت اجتماعی شرکت لزوماً با عملکرد مدیران شرکت در یک اقتصاد توسعه یافته
یکسان نیست.استدالل می شود که حاکمیت شرکتی خوب و افشای پایداری را می توان مکانیسم مکمل مشروعیت دانست که
شرکت ها ممکن است از آن ها برای گفتگو با ذینفعان استفاده کنند (میشلون و پاربونتی.)8308 ،0حاکمیت شرکتی و مسئولیت
های شرکت یک زنﺠیره یکپارچه است .به عبارتی دیگر ،مدیریت شرکت یک طرف سکه و طرف دیگر مسئولیت اجتماعی شرکت
است (بیهمانی و سوناواال.)8332 ،0همچنین استدالل می شود که مدیریت شرکت و ابتکار عمل مسئولیت اجتماعی شرکت به ظاهر
مشابه هستند در حالی که حاکمیت شرکتی به معنای "پاسخگو بودن" است "،مسئولیت اجتماعی شرکت " به معنای "حساب
کردن" است .شرکت ها به تدریج از یک نوع بشردوستانه سرمایه داری شرکت ها به سمت استراتﮋی ها و رویکردهایی پیش می
روند که برای جلب اعتماد مشتریان و جامعه به طور کلی طراحی شده اند (مارسیگلیا و فاالوتانو )8332،2مطالعات قبلی که با تأیید
اهمیت شیوه های حاکمیت شرکتی در گزارشگر مسئولیت اجتماعی شرکت ،انﺠام شده است بررسی می کند که آیا ساز و کار
حاکمیت شرکتی روی شیوه های مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر دارد .مانند ساختار مالکیت (رجوع کنید به غزالی 8330 ،2؛ دام و
شولتنز  ،)8308 ،0مشخصات صفحه (رجوع کنید به دویلیز و همکاران  8300 ،2؛ میشلون و پاربونتی )8308 ،3و شیوه های مدیریت
شرکت به طور کلی(هانیفا و کوک  8338 ،03؛ هانیفا و کوک 8332 ،؛ رشید و لود 8332 ،00؛ هارژوتو و جو8300 ،08؛ هارژوتو و جو،
8308؛ رائو ،تیلت و لستر8308 ،00؛ خان و همکاران8300 ،00؛ بهزوری و سلکارا.)8302 ،02
همچنین مطالعات مفهومی در مورد حاکمیت شرکت ها و مسئولیت اجتماعی شرکت ها وجود دارد .به عنوان مثال (ای جی
بالتراتی8332 ،02؛ رحیم)8300 ،00؛ مطالعات کیفی در مورد درک مدیران در مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان بخشی از شیوه
های مدیریت شرکتی (جمالی و همکاران 8332 ،02؛ یانگ و تییل.)8300 ،03آروا و دارورادکار )8300( 83از  202شرکت استاندارد و
 233غیر استاندارد ،دریافتند که حکمرانی خوب شرکت ها منﺠر به کاهش منفی مسئولیت اجتماعی می شود مانند فعالیت هایی که
عمداً معیارهای زیست محیطی را نقض می کنند و نگرانی های جامعه محلی .به طور مشابه ،هارجووتو و جو ،)8300( 80دریافتند که
انتخاب مسئولیت اجتماعی با خصوصیات حاکمیتی همراهی مثبت دارد.با این حال ،نسبتاً ناشناخته است که آیا "شیوه های مدیریت
شرکتی" ،به ویﮋه تالش رگوالتوری برای نهادینه شدن "رویه های حاکمیت شرکتی" تاثیری در گزارشگری مسئولیت اجتماعی
شرکت دارد .یا خیر.
در این پﮋوهش به بررسی رابطه بین مکانیزم های نظام راهبری ،گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت پرداخته می شود.
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در سال های اخیر این نظریه مطرح است که کسب و کار نباید صرفاً منﺠر به کسب سود و افزایش ثروت سهامداران شود بلکه
باید مسئولیت هایی در قبال کارکنان ،محیط زیست و جامعه بپذیرد .این نظریه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت به یکی از
ویﮋگی های شرکت ها تبدیل شده است .مسئولیت اجتماعی بنگاه ها برآیند چهار مؤلفۀ مسئولیت اقتصادی ،مسئولیت قانونی،
مسئولیت اخالقی ،مسئولیت های بشردوستانه است (کارول.)0330،0کمیسیون اروپا ،مسئولیت اجتماعی شرکت ها را مفهومی می
داند که عالوه بر گزارشگری فعالیت های تﺠاری ،موضوعاتی مثل مسائل زیست محیطی و گزارشگری اجتماعی و تعامالت شرکت
با ذی نفعان متعدد را شامل می شود (دریائی ،عباسعلی و همکاران.)0038،
بهطور کلﻰ ،هدف از نظریهپردازى بررسﻰ ،توصیﻒ ،تشریح و پیشبینﻰ است و موضوعات پﮋوهش حسابدارى مﻰتواند
بهصورت رابطه بین فعالیتهاى اقتصادى یک موسسه و اطالعات ثبت و گزارش شده درباره آن فعالیتها باشد .این تحقیقات،
شالوده و اساس نظریه حسابدارى اثباتﻰ را تشکیل مﻰدهد که اساس آن بر مبناى نظریه انتخاب منطقﻰ است .به عبارت دیگر ،نفع
شخصﻰ که به آن رفتار فرصتطلبانه گفته مﻰشود ،مبناى تمام فعالیتهاى اقتصادى و دلیلﻰ براى انتخاب روشهاى حسابدارى
است .مهمترین مزیت نظریه اثباتﻰ ،کشﻒ الگوهاى منظم در زمینه انتخاب روش حسابدارى و ارائه تفاسیر مشخص براى چنین
الگوهایﻰ است .از سوى دیگر ،نظریه را مﻰتوان در دو بعد هنﺠارى و اثباتﻰ بررسﻰ کرد .نظریه هنﺠارى آنچه را که باید باشد بیان
مﻰکند ،درحالﻰکه نظریه اثباتﻰ آنچه را هست بیان مﻰکند .در تدوین نظریه هنﺠارى ،از استدالل قیاسﻰ استفاده مﻰشود ولﻰ
نظریه اثباتﻰ حسابدارى ،مبتنﻰ بر استدالل استقرایﻰ است .در واقع ،نظریه اثباتﻰ حسابدارى براى کشﻒ قانونمندىها و روابط بین
پدیدههاى مالﻰ است و به دنبال تدوین نظریهها و عقایدى است که توان شرح پدیدهها و رویدادهاى دنیاى واقعﻰ را داشته باشد.
مرورى بر نوشتارهاى نظریه حسابدارى اثباتﻰ سه فرضیه اصلﻰ را نشان مﻰدهد:
ج)فرضیه اندازه یا هزینه سیاسﻰ
ب)فرضیه بدهﻰ
الﻒ)فرضیه طرح پاداش
حاکمیت شرکتی مﺠموعه سازوکارهای است که موجب تصمیم گیری مدیران در جهت حداکثرسازی ارزش شرکت برای
مالکان می شود .اجرای نظام حاکمیت شرکتی می تواند موجب اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطالعات منتشر شده توسط
شرکت در و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی شود( .قائمی و شهریاری .)0022 ،هدف حاکمیت شرکتﻰ حداکثرسازى خلق ثروت
شرکت است .یک ذینفع به این صورت تعریﻒ مﻰشود» :هرگروه یا فردى که مﻰتواند تحت تاثیر دستیابﻰ به اهداف شرکت واقع
شود ویا اینکه بر آن تاثیربگذارد« این به معنﻰ تعمیم توجه به سهامدار به عنوان تنها گروهﻰ که مدیریت باید به آن پاسخ گو باشد،
است (روف .)8300 ،8ساختار مالکیت یکی از مکانیسم های داخلی راهبری شرکتی است .راهبری شرکتی یکی از مولفه های
اساسی و مهم رشد شرکت می باشد .با این حال راهبری شرکتی مورد بی توجهی ادبیات اقتصادی قرار گرفته است .تئوری سنتی
شرکتی بر مبنای مفهوم جعبه سیاه قرار دارد که داده را به ستاده تبدیل می کند .این تئوری بیان می کند که هدف شرکت
حداکثرسازی سود می باشد و وقتی حاصل می شود که درآمد نهایی مساوی هزینده نهایی باشد .این تئوری به ساختار سازمانی
درون شرکت توجهی نداشته است (آساوا .)8300 ،0طبق تئورى نمایندگﻰ ،0حضور مدیران غیرموظﻒ و عملکرد نظارتﻰ آن ها به
عنوان افرادى مستقل ،موجب کاهش تضاد منافع میان سهامداران و مدیران شرکت ها مﻰ شود (جنسن ومکلینگ .)0302 ،2به
اعتقاد چاو و لیونگ )8332( 2هیات مدیره اى که اکثر اعضاى آن غیرموظﻒ و مستقل هستند،کنترل مناسبﻰ براى رفتارهاى فرصت
طلبانه مدیریت به شمار می آیند .در برخﻰ از پﮋوهش ها ،به ویﮋه در کشورهاى در حال توسعه براى مثال ،هانیفا وکوک)8338 ،0
نیز رابطه معنادارى یافت نشد .در ایران نیز یافته هاى پﮋوهش کاشانﻰ پور و همکاران ( )0022رابطه معنادارى بین افشاى اختیارى
و مدیران غیرموظﻒ نشان نمیدهد .کمیته های حسابرسی که منحصراً از مدیران غیراجرایی و مستقل تشکیل شده اند ،پاسخ گویی
و شفافیت بهتر ی دارند و موجب افزایش قابلیت اتکای صورت های مالی برای سازمان ها خواهند شد .نتیﺠه پﮋوهش ها نشان می
دهد که کمیته حسابرسی با اکثریت مدیران مستقل در ارتقای اعتبار گزارشگری های مالی و غیر مالی مانند مسئولیت اجتماعی
موفق ترند؛ زیرا مدیران هیچ گونه نفوذی در آن ندارند (منگن ا و پیک 8332 ، 2؛ پاچتا مارتینز و د ی فونتز.)8330 ،3
هنگامی که سازوکارهای راهبری شرکتی به نحو مطلوبی اجرا شوند می توانند سبب بهبود رویه های افشا در شرکت ها گردند
(پیتل و داالس.) 8338 ، 03سرمایه گذاران نهادی که یکی از موثرترین سازوکارهای نظام راهبری شرکتی هستند که می توانند بر
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی تاثیر داشته باشند  .وجود سرمایه گذاران نهادی سبب فراهم شدن فرصت های مناسب برای

1 Carol
2 Rouf
3 Asava
4 Agency Theory
5 Jensen and Meckling
6 chau and Leung
7 Hanifa and Cook
8 Mengen and Peak
9 Pucheta-Martınez, and De Fuentes
10 Pitell and Dallas
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سرمایه گذاران موجود می شود و گسترش نقد شوندگی بازار 0و شفافیت قیمت ها و در نهایت افزایش بهره وری 8و بهبود سطح
رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت (بوهل و همکاران .)8332 ،0سرمایه گذاران نهادی می توانند بر تصمیمات هیات مدیره ی
شرکت ها نفوذ قابل توجهی داشته و در صورت لزوم آنان را وادار به انﺠام رهنمود های محیطی و اجتماعی در اهداف شرکت خود
نمایند (اسپارکس و کوتون.)8330 ،0
آن ها به طریق دیگر نیز می توانند بر میزان مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی اثر بگذارند .آنان می توانند تنها در شرکت
هایی سرمایه گذاری کنند که در عملیات خود مسئولیت پذیری اجتماعی بیشتری دارند  .از طرف دیگر  ،هیات مدیره 2یکی از
سازوکارهای کلیدی نظام راهبری شرکتی به شمار می روند.طبق دیدگاه لپتین و لورچ 2هنگامی که هیات مدیره ی شرکت از افراد
زیادی تشکیل شده باشد آنان قادر به اعمال نفوذ و کنترل موثر بر مدیر عامل شرکت نیستند  .یکی از مباحث مطرح شده در زمینه
ی موضوع هیات مدیره بر مساله ترکیب هیات مدیره تمرکز دارد ؛ هر چه تعداد اعضای غیرموظﻒ در ترکیب هیات مدیره بیشتر
باشد استقالل آن نیز باالتر است  .زمانی که استقالل افزایش یابد نقش نظارتی هیات مدیره به طور اثربخشی ایفا خواهد گردید .
استقالل هیات مدیره باعث بهبود مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی شده و کیفیت آن را بهبود می بخشد(اندینی و همکاران0
 .) 8332،بنابراین می توان چنین بیان کرد که بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و سازوکارهای راهبری شرکتی
رابطه ی معناداری وجود دارد.
در ادامه به بررسی تحقیقات گذشته در این زمینه پرداخته می شود.
کاچوری معالی و همکاران( )8380در پﮋوهشی تحت عنوان چگونه مسئولیت اجتماعی شرکت واسطه رابطه بین حاکمیت
شرکتی و عملکرد پایداری در انگلیس است به این نتایج رسیدند که حاکمیت شرکتی تأثیر مثبتی بر عملکرد پایداری دارد.این
مطالعه بر اساس نمونه ای متشکل از  033شرکت بریتانیایی طی دوره  8300-8332انﺠام شده است .این مطالعه از مدل های
معادالت ساختاری استفاده می کند که هم رابطه مستقیم و هم غیرمستقیم بین حاکمیت شرکتی و عملکرد پایداری را مشخص می
کند.
مویح کریم آل آنی( ،)8380در پﮋوهشی تحت عنوان افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت گزارشگری مالی شواهدی از
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ،با استفاده از مشاهدات سال  0202مربوط به دوره  ، 8302-8302این مطالعه رگرسیون
داده های پانل را برای بررسی ارتباط بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها انﺠام می دهد که توسط یک متغیر ساختگی و سه
معیار کیفیت درآمد متداول اندازه گیری می شود  ،یعنی ارتباط ارزش  ،کیفیت تعهدی و پایداری درآمد.این تحقیق نتیﺠه گیری می
کند که افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها در سه کشور از شش کشور شورای همکاری خلیج فارس (بحرین  ،عربستان سعودی
و امارات متحده عربی) از نظر ارتباط ارزش با کیفیت درآمد ارتباط مثبت و معناداری دارد .استفاده از حداقل مربعات تعمیم یافته
شان می دهد که افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر روی کیفیت تعهدی در کویت و بحرین تأثیر دارد در حالی که افشای
مسئولیت اجتماعی شرکت ها روی پایداری درآمد فقط در کویت تأثیر دارد .تنظیم کنندگان بازارهای سرمایه باید از اطالعات
مسئولیت اجتماعی به عنوان رهنمودهایی برای بهبود کیفیت گزارشگری مالی و دستیابی به تخصیص بهتر منابع در بازارهای
سرمایه استفاده کنند.
پی هوی تینگ ( ،)8380در پﮋوهشی تحت عنوان آیا شرکت های بزرگ فقط در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها صحبت
می کنند؟ ،به این نتایج رسیدند که اندازه شرکت بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت تأثیر مثبت دارد .عالوه بر این  ،افشای
مسئولیت اجتماعی تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت دارد و تأثیر مثبت آن برای شرکت های کوچک که کارمندان کمتری دارند ،
بیشتر است .برای شرکت های کوچک  ،افشای مسئولیت اجتماعی عملکرد مالی را بهبود می بخشد .با این حال  ،شرکت های
بزرگ فقط از مسئولیت اجتماعی صحبت می کنند و بنابراین افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی شرکت های بزرگ هیچ تاثیری
بر عملکرد شرکت ندارد.
شیانگ لیو و چن ژانگ ( )8300در پﮋوهشی تحت عنوان حاکمیت شرکتی ،افشای اطالعات مربوط به مسئولیت اجتماعی و
ارزش شرکت در چین به این نتایج رسیدند که افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی مربوط به توسعه بلند مدت شرکت ها است.در
این مطالعه شرکت های چینی را در صنایع دارای آلودگی سنگین که در طی سال های  8332الی  8300به عنوان هدف مطالعه
ذکر شده اند ،دربر می گیرد تا روابط فوق را آزمایش کنداین مطالعه نشان می دهد که سطح افول اطالعات مربوط به مسئولیت
اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در صنایع دارای آلودگی سنگین رو به کاهش است .عالوه بر این ،عوامل مختلﻒ مدیریت
شرکت ها بر افشای اطالعات مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در صنایع دارای آلودگی سنگین تا حدی تأثیر
می گذارد.
1 Liquidity
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آپوهامی و تاشاکر ) 8300( 0به بررسی اثر ویﮋگی های کمیته حسابرسی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت های استرالیایی
پرداختند .نتایج پﮋوهش آن ها نشان داد میان ویﮋگی های کمیته حسابرسی ،مانند اندازه ،استقالل و تنوع جنسیتی اعضای کمیته
حسابرسی و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
کیس وتر و منسی )8300( 8پﮋوهشی با عنوان رابطه بین حاکمیت شرکتی و اجتناب از مالیات انﺠام دادند که به بررسی شرکت
های آلمانی می پردازد .در این مقاله رابطه بین حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی مورد تﺠزیه و تحلیل قرار گرفته است .تﺠزیه و
تحلیل ها نشان می دهد که ویﮋگی های حاکمیت شرکتی قوی شرکت کاهش نرخ مالیات موثر برای شرکت های پذیرفته شده در
بورس آلمان را به دنبال دارد .این مقاله با ایﺠاد یک رابطه علﻰ بین حاکمیت شرکتی و مالیات ،به تحقیقات موجود کمک می کند.
بهادوری و سالرکا ،)8302(0در تحقیقی به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مسئولیت اجتماعی پرداختند .نتایج آن ها نشان داد
شرکت های بزرگتر ،با قدمت بیشتر و شرکت هایی که بین سهامداران سود تقسیم می کنند ،تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در
پروژه های مسئولیت اجتماعی دارند .هم چنین رابطه مثبت و معناداری بین نسبت سهامداران نهادی و مسئولیت اجتماعی وجود
دارد .در مقابل نسبت مدیران مستقل در هیئت مدیره ،تأثیری بر مسئولیت اجتماعی ندارد .همچنین سودآوری رابطه ی معناداری با
مسئولیت اجتماعی ندارد
دیسانایا که و همکاران ) 8302( 0در پﮋوهشی در کشور سریالنکا دریافتند که رابطه مثبت و معناداری بین اندازه شرکت با
استفاده از معیار لوگاریتم دارایی ها) ،سن ،بازده حقوق صاحبان سهام و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت وجود دارد و با افزایش
اندازه ،سن شرکت و بازده حقوق صاحبان سهام ،میران مسئولیت پذیری اجتماعی افزایش می یابد.
آرمسترانگ و همکاران )8302( 2پﮋوهشی را با عنوان حاکمیت شرکتی ،انگیزه ،و اجتناب از مالیات انﺠام دادند .در این پﮋوهش
ارتباط بین حاکمیت شرکتی ،انگیزه های مدیریتی و اجتناب از پرداخت مالیات شرکت بررسی شده است .همانند سایر فرصت های
سرمایه گذاری که دربردارنده ریسک جریان های نقدی پیش بینی شده است ،مشکالت حل نشده تئوری نمایندگی می تواند باعث
شود مدیران بیش از آنﺠه سهامداران انتظار دارند ،در اجتناب بیشتر از پرداخت مالیات شرکت ها مشارکت نمایند .این پﮋوهش نشان
می دهد ،با استفاده از رگرسیون کیفی ،بین ترکیب هیئت مدیره و پیچیدگی مالی رابطه ای مثبت برای سطح پایین اجتناب مالیاتی
وجود دارد ،اما برای میزان باالی اجتناب مالیاتی رابطه منفی وجود دارد .این نتایج نشان می دهد که این ویﮋگی های حاکمیت
شرکتی ارتباط قوی تری با سطوح شدیدتری از اجتناب مالیاتی دارد.
دی واالمینک و سارنس )8302(2رابطه بین ویﮋگی های کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی را بررسی کردند .نتایج
پﮋوهش آنان نشان داد که تخصص مالی کمیته حسابرسی و تعداد جلسات بر کیفیت گزارشگری مالی اثر مثبت و معناداری دارد.
لی سان و همکارن ،)8302( 0در تحقیقی به بررسی حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی پرداختند .تحلیل های رگرسیونی
یک رابطه مثبت و معنی دار میان حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی را اثبات کرد .نتایج نشان میدهد تﺠارت هایی که سازوکار
حاکمیتی قوی دارند ،عملکرد مسئولیت اجتماعی بهتری دارند .همچنین حاکمیت خوب نیز به عملکرد مسئولیت اجتماعی خوب
منتهی میگردد .مزیت های عملکرد مسئولیت اجتماعی ،از تالش هایی که در شرکت های آمریکایی برای بهبود حاکمیت شرکتی
صورت می گیرد ،حمایت می نماید.
سانگ و همکاران ،)8302( 2در تحقیقی به بررسی مسئولیت اجتماعی شرکت و حاکمیت ذینفعان در در سطح بین المللی
پرداختند .آنها دریافتند که حاکمیت ذینفعان در مقایسه با حاکمیت هیئت مدیره ،بیشتر به مسئولیت اجتماعی شرکت منتهی می
گردد و بیشتر بر آن اثر می گذارد .اثرات ذینفعان در روی آوری به مسئولیت اجتماعی شرکت در شرایطی که حمایت از سرمایه
گذار و حاکمیت شرکتی ضعیﻒ است ،مشهودتر و ژرف تر می باشد.
این تحقیق به بررسی رابطه معنادار بین نظام راهبری با گزارشگری مسئولیت اجتماعی می پردازد.
با توجه به اینکه برای محاسبه مکانیزم های نظام راهبری از سه شاخص اندازه هیئت مدیره  ،استقالل هیئت مدیره و استقالل
کمیته حسابرسی استفاده شده ،لذا هدف تحقیق در قالب سه فرضیه به صورت جداگانه مورد آزمون قرار می گیرد.
لذا فرضیه های تحقیق به شرح زیر است:
فرضیه اصلی :بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و گزارشگری مسئولیت اجتماعی ارتباط معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی اول :بین اندازه هیئت مدیره و گزارشگری مسئولیت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم :بین استقالل هیئت مدیره و گزارشگری مسئولیت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.
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فرضیه فرعی سوم :بین استقالل کمیته حسابرسی و گزارشگری مسئولیت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد.

 .3روششناسی پژوهش
این پﮋوهش از لحاظ طبقهبندی پﮋوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی ،از لحاظ طبقهبندی بر حسب روش ،از نوع توصیفی و
از میان انواع پﮋوهشهای توصیفی ،از نوع همبستگی میباشد .رویکرد پﮋوهش نیز پسرویدادی است .به منظور انﺠام آزمون
فرضیهها ،از روش تحلیل همبستگی و روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .شرکتهای مورد آزمون در این پﮋوهش
شامل تمام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  0038تا  0032میباشند .این نمونه دربردارنده
شرکتهایی هستند که دارای مﺠموعه شرایط زیر باشند:
تا قبل از سال  0030در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند .پایان سال مالی آنها  83اسفند ماه باشد .در دوره مورد
بررسی تغییر یا توقﻒ در دوره مالی نداشته باشند .جزو بانکها و موسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطهگری مالی،
شرکتهای هلدینگ ،بانکها و  )...نباشند .پس از اعمال محدودیتها ،تمامی شرکتهای باقیمانده یعنی  083شرکت (203
مشاهده) در طی  0سال از  0038تا  0032مورد بررسی قرار گرفت.

 -4تعريف متغيرهاي تحقيق
سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)36تابستان (تیر) 3011

 -1-4گزارشگري مسئوليت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی شرکت عبارت است از الزام به پاسخگویی و ارضای توقعات گروه های ذی نفع خارجی اعم از مشتریان،
تأمین کنندگان ،توزیع کنندگان ،پاسداران محیط زیست و اهالی محل فعالیت واحد تولیدی یا خدماتی همراه با حفظ منافع گروه
های ذی نفع داخلی اعم از مالکان یا سهامداران و کارکنان واحد .شاخص های ذکر شده در جدول زیر که مﺠموعا  08شاخص می
باشند به روش تحلیل محتوا از گزارش های هیئت مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیده و
به صورت  3و  0تبدیل به امتیاز شده اند و در نهایت امتیازات دریافت شده با یکدیگر جمع می شوند.بیشترین امتیاز عدد  08و
کمترین امتیاز عدد  3میباشد.
شاخصها
سرمایه گذاری مسئولیت
اجتماعی ()S11
یادگیری و آموزش
اجتماعی()S12
شفافیت سازی
اجتماعی()S13
سالمت تولید
()S21
مسائل اجتماعی مشتریان
و زنﺠیره تامین
()S22
حفظ نام تﺠاری و رفتار
ضد رقابتی ()S23
حقوق نیروی کار
()S31
سالمت و امنیت و بهره
وری()S32
رعایت اصول حقوق بشر
()S33
توسعه اجتماعی و بشر
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معیارها
 .0افشای استراتﮋی های مبتنی بر بازار سرمایه و استراتﮋی های مبتنی بر جوامع مثال سرمایه گذاری در شرکت
های رعایت کننده مسائل محیطی یا موسسات اجتماعی یا خارج کردن سهام شرکت هایی که مسائل اجتماعی را
رعایت نمی کنند از پورتفو
 .8مدیریت ریسک اجتماعی مثال معاینات ادواری ،واکسیناسیون ،بیمه عمر ،حوادث ،بیکاری و ...
 .0افشای کل ساعات آموزش ،تشریح فعالیت ها یا هزینه آموزش کل نیروی کارو...
 .0افشای گزارش عملکرد اجتماعی در بخش جداگانه
 .2ارائه سیاست های آتی اجتماعی
 .2افشای قوانین ،آیین نامه ها و اصول داوطلبانه سالمت تولید
 .0تعداد ساعات کاری از دست رفته به علت حوادث یا تعداد کل حوادث
 .2اقدامات در جهت کاهش عوامل زیان آور محیط کار
 .3افشای حفظ حریم خصوصی مشتریان  .03گارانتی و خدمات پس از فروش
 .00تعداد شکایات دریافتی از مشتریان یا میزان پرداخت خسارت .08افشای رویه های مربوط به انتخاب تامین
کنندگان .00ارائه مشخصات ،کیفیت ،دوام و ایمنی محصوالت
.00افشای توافقهای تﺠاری با شرکت های رقیب
.02افشای اطالعاتی در خصوص توسعه محصوالت شرکت یا پروژه های تحقیقاتی برای بهبود تولید یا افشای
مخارج R&D
 .02افشای مبالغ حقوق و دستمزد و سایر مزایا  .00میزان استخدام و خروج نیروی کار یا نمودار ترکیب نیروی
کار  .02افشای شکایات نیروی کار و پرداخت جرایم به آن ها
 .03تدابیر کاری انعطاف پذیر و فعالیت های رفاهی برای کارکنان و خانواده هایشان مثل سفر و اردو و هدایا و ..
 .83افشای استانداردهای ایمنی و سالمت کار،
 .80کل صدمات و مرگ و میر کارمند و پیمان کار ،نوع ومیزان آسیب
 .88بهره وری نیروی کار
 .80نیروی کار کودک ،حمایت از کودکان کار و خیابانی،
 .80رعایت اصول داوطلبانه حقوق بشر
 .82افشای کمک های مالی برای حمایت از فعالیت های اجتماعی ،جذب کارآموز و ارتباط با دانشگاه ها ،کمک به

دوستی ()S41

موسسات خیریه و مساجد و مدارس و بیمارستان ها و .82 ...کمک های مالی به قربانیان بالیای طبیعی و
کشورهای خارجی و....
 .80تشکیل اتحادیه های کارگری و تعاونی
 .82سیستم انتقادات و پیشنهادات
 .83سنﺠش میزان رضایت مشتریان و کارکنان و...
 .03افشای سیاست ها و رویه های جذب و استخدام و پاداش و ...
 .00افشای تفکیک کارمندان هر طبقه بر اساس سن و جنس و عضویت در گروه های اقلیت  .08افشای میزان
پاداش کارکنان ،نحوه جبران عملکرد کارکنان

ادراک اجتماعی
ذینفعان()S42
عدم تبعیض و شمول
اجتماعی ()S43

 )2-4شاخص هاي حاكميت شركتی
برای محاسبه حاکمیت شرکتی از سه شاخص به شرح زیر استفاده میشود:
 -0اندازه هئیت مدیره :تعداد اعضای موظﻒ و غیر موظﻒ هیات مدیره
 -8استقالل هیئت مدیره :درصد مدیران غیر موظﻒ هیئات مدیره
 -0استقالل کمیته حسابرسی :تعداد اعضای غیر مستقل حسابرس

 -1-5مدل آزمون فرضيه هاي تحقيق
جهت آزمون فرضیه ها از مدل زیر استفاده می شود:
CSR𝑖, = β0 + β1B.SIZE𝑖,𝑡 + β2B.IND𝑖,𝑡 + β3 AC.INV𝑖,𝑡 + β4LEV𝑖,𝑡 + β5SIZE𝑖,𝑡 + β6ROA𝑖,𝑡 +
𝑡β7AGE𝑖,𝑡 + ε𝑖,

نام متغیر

وابسته

مستقل

CSR

کنترلی

نماد متغیر



مسئولیت اجتماعی شرکت




 
 
 
 

B.SIZE
B. IND
AC.IND
LEV
SIZE
ROA

روش محاسبه

AGE



 

𝑡ε𝑖,





اندازه هئیت مدیره
استقالل هیئت مدیره
استقالل کمیته حسابرسی
اهرم مالی
اندازه شرکت
سود آوری
عمر شرکت


جمع امتیاز مربوط به افشای اطالعات مسئولیت اجتماعی شرکت
که به روش تحلیل محتوا بدست آمده است
تعداد اعضای موظﻒ و غیر موظﻒ هیات مدیره
درصد مدیران غیر موظﻒ هیئات مدیره
تعداد اعضای غیر مستقل حسابرس
داراییکل بدهی ها  /کل دارایی ها
لگاریتم طبیعی جمع دارایی
نسبت سود خالص به جمع دارایی ها
لگاریتم طبیعی تعداد سال های سپری شده از زمان پذیرفته شدن
در بورس
جزء باقیمانده یا خطا

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)36تابستان (تیر) 3011

 -5نتايج آزمون فرضيه ها

 -2-5آمار توصيفی
اولین مرحله تحلیل دادهها ،توصیﻒ یا تلخیص آنها با استفاده از آمار توصیفی است .آمار توصیفی مﺠموعه روشهایی است
که به خالصه کردن ،طبقهبندی ،توصیﻒ و تفسیر دادهها میپردازد .تحلیل توصیفی دادهها ،صرفاً برای بررسی وضع یک گروه یا
یک موقعیت بکار میروند ،مواردی همچون وضعیت ،نوع ،توصیﻒ دادهها و  ...اما تحلیل روابط و تغییرات بین متغیرها و تحلیل
مﺠموعه متغیرها برای تبیین علت از عهده آمار توصیفی خارج است و از مﺠموعه روشهایی که معموالً برای بیان رابطه بین دو یا
چند متغیر و تعمیم ویﮋگیهای نمونه آماری به جامعه آماری تحت عنوان آمار استنباطی استفاده میشود.
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جدول شماره ( :)1آمار توصیفی متغیرهای تحقیق برای شرکتهای نمونه
تعداد
نماد متغیر
تعریﻒ عملیاتی
حداقل
حداکثر
میانه
میانگین
مشاهده
3/3
08/3
2/3
0/202230
203
مسئولیت اجتماعی شرکت
CSR

انحراف
استاندارد
8/288030

اندازه هئیت مدیره

B/SIZE

203

2/8038

2/3

0/3

2/3

3/23000

استقالل هیئت مدیره

B/ IND

203

3/082232

3/3

0/3

3/3

3/020200

استقالل کمیته حسابرسی

ACIND

203

3/023822

3/3

0/3

3/3

3/000832

اهرم مالی

LEV

203

3/200002

3/283333

8/203333

3/03333

3/802222

اندازه شرکت

SIZE

203

00/20323

00/02233

03/00333

03/02333

0/232200

سود آوری

ROA

203

3/030328

3/23333

3/203333

-3/2008

3/002000

عمر شرکت

AGE

203

8/280208

8/203333

0/203333

8/23333

3/038202

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)36تابستان (تیر) 3011

آمارههای توصیفی تحقیق برای شرکتهای نمونه در جدول شماره ( )0ارائه شده است .با توجه به اینکه تعداد شرکتهای
نمونه  083شرکت در  0سال در طی سالهای  0032 -0038بررسی شده ،تعداد مشاهدات در دادههای تابلویی  203مورد است.
در آمار توصیفی برای مقایسه چند جامعه از آمارههای مرکزی ،پراکندگی و نسبی پراکندگی استفاده میشود .آمارههای مرکزی
مقادیری هستند که مقدار متوسط یا نقطه تمایل به مرکز دادهها را مشخص میکنند .آمارههای پراکندگی معیارهایی برای تعیین
میزان پراکندگی دادهها از یکدیگر و یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین میباشد و در انتها آمارههای نسبی پراکندگی به
چگونگی توزیع مشاهدات میپردازند .اولین و مفیدترین قدم در سازمان دادن به دادهها ،مرتب کردن آنها بر اساس یک مالک
منطقی است که با استفاده از روشهای آمار توصیفی میتوان به طور دقیق ویﮋگیهای یک دسته از اطالعات را بیان نمود .یکی از
روشهای طبقه بندی و خالصه کردن دادهها تعیین جایگاه و موقعیت کلی آنها است که به وسیله دو شاخص گرایش مرکزی به
نام میانه و میانگین در دادهها پرداخته خواهد شد .میانگین نشان دهنده مقداری است که بیشتر دادهها در جامعه مورد بررسی در
حول آن تمرکز یافتهاند .در حقیقت میانگین شاخصی است که تمرکز مقادیر داده را در وسط توزیع نشان میدهد.
همانطور که در باال به طور مختصر اشاره شد شاخصهای پراکندگی ،میزان پراکندگی یا تغییراتی که در بین دادههای یک
توزیع وجود دارد را نشان میدهند .ممکن است توزیعهایی وجود داشته باشند که میانگینهای آنها مساوی باشد ولی پراکندگی
آنها در اطراف میانگین اختالف داشته باشد .یکی از مهمترین و معتبرترین شاخصهای پراکندگی که در این تحلیل بدانها
پرداخته شده است انحراف معیار (انحراف استاندارد) است .این معیار جذر مثبت واریانس دادهها است که بر سایر آمارههای
پراکندگی رجحان دارد .همچنین در مقایسه دو یا چند جامعه آن که انحراف معیارش کمتر است ،مقادیر صفت مورد مطالعه آن
جامعه یکنواختتر از جامعههای دیگر است .اگر پراکندگی باال باشد انحراف استاندارد بزرگ خواهد شد .یافتههای توصیفی حاصل
از این پﮋوهش شامل میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،کمترین مشاهده و بیشترین مشاهده طی جداول ذیل ارائه میشود .تفاوت
اندک بین متغیر میانه و میانگین حاکی از نرمال بودن متغیرهاست .همچنین متغیرها دارای انحراف معیار پایین هستند و این مورد
نیز موید توزیع یکنواخت دادهها میباشد.

 -3-5نتايج آزمون مانايی تحقيق
بر این اساس آزمون هادری فرض میکند که یک ریشه واحد یکسان وجود دارد ،به طوری که  piبرای دادههای مقطعی
یکسان هستند (بالتاجی .)8332 ،نتایج آزمون هادری در جدول شماره ( )8منعکس شده است .براساس این نتایج ،فرضیهی صفر
مبتنی بر ریشه واحد متغیرها یا نامانایی آنها در سطح  3032اطمینان رد میشود و تمامی متغیرهای پﮋوهش مانا میباشند .بنابراین
بدون نگرانی از وجود ریشه واحد متغیرها ،میتوان الگوی این تحقیق را برآورد کرد.

 -4-5آزمونهاي تعيين روش رگرسيون
قبل از برازش مدل رگرسیونی و آزمون فرضیه ،باید بررسی گردد که چه مدل رگرسیونی مناسب آزمون فرضیه است .جهت
تعیین استفاده از یکی از روش های مدل داده های تلفیقی یا مدل اثرات ثابت یا مدل اثرات تصادفی ،از سه آزمون  Fتعمیم یافته
(چاو) ،ضریب الگرانﮋ و هاسمن استفاده می شود.
از آزمون های زیر جهت تعیین روش برآورد مدل استفاده شد:
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 -0آزمون  Fتعمیم یافته (چاو ) :جهت تعیین استفاده از مدل داده¬های تلفیقی ( 0) PLSیا مدل اثرات ثابت ( .8) FEاگر
 prob≤ 0.05باشد ،مدل اثر ثابت و در غیر این صورت مدل داده های تلفیقی مورد تأیید است.
prob≤ 0.05
 -8آزمون ضریب الگرانﮋ :جهت تعیین استفاده از مدل داده های تلفیقی یا مدل اثرات تصادفی .اگر
باشد مدل اثر تصادفی(0) REو در غیر این صورت مدل داده های تلفیقی مورد تأیید است.
 -0آزمون هاسمن  :جهت تعیین استفاده از مدل اثرات ثابت یا مدل اثرات تصادفی .اگر  prob≤ 0.05باشد مدل اثر ثابت
و در غیر این صورت مدل اثر تصادفی مورد تأیید است.
با توجه به نتایج جدول شماره ( ،)0معنی داری آزمون  Fتعمیم یافته (چاو ) کمتر از  3032است .لذا از بین مدل اثرات ثابت و
مدل داده های تلفیقی ،مدل اثرات ثابت برگزیده می شود .در مرحله بعد معنی داری آزمون هاسمن کمتر از  3032است .لذا از بین
مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی ،مدل اثرات ثابت برگزیده می شود .بنابراین می توان نتیﺠه گرفت از بین سه مدل فوق ،
مدل اثرات ثابت جهت برازش مدل رگرسیونی مورد استفاده قرار گیرد.

تعریﻒ عملیاتی
مسئولیت اجتماعی شرکت
اندازه هئیت مدیره
استقالل هیئت مدیره
استقالل کمیته حسابرسی
اهرم مالی
اندازه شرکت
سود آوری
عمر شرکت

وضعیت مانایی
مانایی برقرار است
مانایی برقرار است
مانایی برقرار است
مانایی برقرار است
مانایی برقرار است
مانایی برقرار است
مانایی برقرار است
مانایی برقرار است

جدول شماره ( :)3آزمون تعیین روش تخمین مدل دادههای تابلويی
آزمون های نشخیص روش

آماره آزمون

معنی داری

نتیﺠه

آزمون  Fتعمیم یافته

83/220003

333.3

تاکید مدل اثرات ثابت در مقابل مدل دادههای تلفیقی

آزمون هاسمن

02/23003

3٫33300

تاکید مدل اثرات ثابت در مقابل مدل اثرات تصادفی

نتیﺠه نهایی

تاکید مدل اثرات ثابت در مقابل مدل اثرات تصادفی و مدل دادههای تلفیقی
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جدول شماره ( :)2نتايج آزمون مانايی ( آزمون هادری)
آماره آزمون
آزمون معنی داری
نماد متغیر
0203820
***3033
CSR
***
3.32200
3033
B/SIZE
03.0830
***3033
B/ IND
02.3300
***3033
ACIND
02.0323
***3033
LEV
03.0023
***3033
SIZE
3.33023
***3033
ROA
***
00.2200
3033
AGE

 -5-5نتايج آزمون فرضيه هاي تحقيق
به منظور بررسی آزمون فرضیه ها ،نخست به پیششرطهای برازش مدل پرداخته میشود .نتایج مندرج در جدول شماره ()0
نشان میدهد مقدار معناداری آماره  3/333 Fبوده و حاکی از برازش مناسب مدل و معنی داری کل رگرسیون میباشد .از سویی،
مقدار ضریب تعیین تعدیلشده  3/23بوده و به عبارتی ،حدود  23درصد از متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین شدهاند
.همچنین ،آماره دوربینواتسون با مقدار  8/82و قرار گرفتن آن بین بازه  0/2الی  8/2نشان از عدم وجود خودهمبستگی مرتبه بین
خطاهای مدل میباشد.
نتایج جدول شماره ( )0نشان میدهد که متغیر اندازه هیئت مدیره (متغیر  ) B SIZE itبا سطح معنیداری ( )303333دارای
رابطه مثبت و معنی دار با گزارشگری مسئولیت اجتماعی میباشد .لذا فرضیه فرعی اول مورد پذیرش قرار گرفت.
همچنین نتایج جدول شماره ( )0نشان میدهد که متغیر استقالل هیئت مدیره (متغیر  )B.INDitبا سطح معنیداری
( )303382دارای رابطه مثبت و معنی دار با گزارشگری مسئولیت اجتماعی میباشد .لذا فرضیه فرعی دوم مورد پذیرش قرار گرفت.
در نهایت نتایج جدول شماره ( )0نشان میدهد که متغیر استقالل کمیته حسابرسی (متغیر  )AC IND itبا سطح معنیداری
( )303300دارای رابطه مثبت و معنی دار با گزارشگری مسئولیت اجتماعی میباشد .لذا فرضیه فرعی سوم مورد پذیرش قرار گرفت.

)1- Panel Least Squares (PLS
)2- Fixed Effects (FE
)3- Random Effects (RE
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جدول شماره ( :)4نتايج آزمون رگرسیون فرضیه اصلی اول

متغیر

ضریب

انحراف معیار

آماره تی

معناداری

Variable

Coefficient

Std/ Error

t-Statistic

Prob

اندازه هئیت مدیره
استقالل هیئت مدیره
استقالل کمیته حسابرسی
AC.IND
اهرم مالی
LEV
شرکت
اندازه
SIZE
سود آوری
ROA
عمر شرکت
AGE
ضریب ثابت
C
آماره ( Fمعنی داری کل رگرسیون)
معناداری آماره F

3/200022
3/23002
3/000000
3/038
3/80000
3/03308
3/00022
0/208233

3/000203
3/02208
3/23220
3/80238
3/0038
3/00003
3/2300
3/003330

0/020222
0/82032
8/202003
3/08002
0/000000
-8/003822
0/002002
8/20320
323/8002
3/3

B.SIZE
B.IND

ضریب تعیین 𝑅8
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره دوربین واتسون
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3***/3
3***/82
3***/00
3/3232
3***/8
3**/032
3***/332
3/**000

3/230023
3/232332
8/822033

 .6نتيجهگيري و پيشنهادات
این مقاله نقش مکانیزم های نظام راهبری را که شامل اندازه هیئت مدیره ،استقالل هیئت مدیره و استقالل کمیته حسابرسی
را بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی ،در میان شرکت های معتبر در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است .به دنبال مرور
مقاله ها در مورد مکانیزم های نظام راهبری ،افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی ،یک چارچوب براساس نظریه کارگزاری و نظریه
وابستگی منابع گسترش پیدا کرده است.
طی این چارچوب سه فرضیه گسترش و آزمایش شده اند و نتایج آن ها به شرح زیر بیان گردیده اند.
نتایج آزمون فرضیه اول پﮋوهش نشان داد که بین اندازه هیئت مدیره و گزارشگری مسئولیت اجتماعی رابطه مثبت و معنی دار
وجود دارد و با شواهد موجود در پﮋوهش های بهار مقدم و همکاران ( ،)0038لی سان و همکارن ( ،)8302سان ،یای و لین
( ،) 8308او ،چانگ و مارتینو ( ،)8300همخوانی دارد اما با یافته های پﮋوهش های گرمسیری و همکاران (  ، )0032همخوانی
ندارد .به عبارت دیگر ،شرکت های با هیئت مدیره بزرگ شامل مدیرانی با مهارت ها و تﺠربیات گوناگون ،می توانند کارایی انتقال
اطالعات را بهبود بخشند .درنتیﺠه شرکت هایی که هیئت مدیره کوچکتری دارند ،در مقایسه با سایر شرکت ها ،به مراتب کمترین
افشاگری را از اطالعات مربوط به مسئولیت اجتماعی در صورت های مالی خود انﺠام می دهند.از نتایج فرضیه اول می توان به این
نتیﺠه رسید که اندازه هیئت مدیره ،قوی ترین تاثیر را بر گزارشگری مسئولیت اجتماعی دارد.ازطرفی نظریه وابستگی چنین عنوان
میکند که هیئت مدیره های بزرگتر تنوع پذیری بیشتری را از منابع حیاتی و ارتباط با محیط خارجی شرکت ارئه میدهند که
وابستگی ها را کاهش و دسترسی به منابع را افزایش می دهند که نتیﺠه آن منﺠربه اثر بخشی و بهبود توانایی تصمیم گیری
میشود .بزرگی هیئت مدیره شرکت رابطه مستقیمی با افزایش توانایی و افزایش سطح رقابت شرکت با سایرین را دارد و محیط
فعالیت شرکت را گسترش میدهد و از طرفی اگر تعداد اعضای هیئت مدیره بیش از هشت نفر باشد باعث عدم هماهنگی در
تصمیم گیری های اقتصادی شرکت می شود که برای مدیر ارشد کنترل هیئت مدیره بزرگی با این تعداد عضو بسیار دشوار خواهد
بود .در مقابل اگر هیئت مدیره کوچیکتر باشد ،مدیر ارشد می تواند برآیند بهتری داشته باشد.
نتایج آزمون فرضیه دوم پﮋوهش نشان داد که بین استقالل هیئت مدیره و گزارشگری مسئولیت اجتماعی رابطه مثبت و معنی
دار وجود دارد و با شواهد موجود در پﮋوهش های رزمﺠویی و همکاران ( ،)0030بهار مقدم و همکاران ( ،)0038استاک چزینی
( ،)8302لی سان و همکارن ( ،)8302عثمان و همکارانش ( ،)8300خان ،متکین و سیدیکی ( ،)8300سان ،یای و لین ( ،) 8308او،
چانگ و مارتینو ( )8300همخوانی دارد اما با یافته های شیانگ لیو و چن ژانگ ( ،)8300مران جوری و علی خانی (،)0030
پﮋوهش های گرمسیری و همکاران (  ، )0032بهادوری و سالرکا ( )8302همخوانی ندارد .به عبارت دیگر ،هرچه تعداد اعضای
غیرموظﻒ هیئت مدیره افزایش یابد ،اثربخشی هیئت مدیره کاهش،هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و
مالکان افزایش می یابد و منﺠر به عملکرد ضعیﻒ تر مسئولیت اجتماعی می شود .به بیان ساده تر هرچه استقالل هیئت مدیره
کمتر باشد نظارت بر عملکرد مدیران اجرایی کاهش خواهد یافت ونمیتوانند مدیران اجرایی را ملزم به رعایت افشای مسئولیت
اجتماعی برای شرکت کنند یکی از دالیل مهم ذینفعان برای سرمایه گذاری در شرکت ها و همچنین رضایت مندی سهامداران
وجود رعایت استاندارد است و هرچه استقالل هیئت مدیره و افشای داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت ها بیشتر باشه باعث جلب

نظر سرمایه گذاران و سهامداران میشود .وجود هیئت مدیره مستقل بر نظارت و عملکرد مدیران اجرایی و اقدام به افشای داوطلبانه
مسئولیت اجتماعی باعث افزایش ارزش در شرکتها و همچنین باعث کاهش شکافهای مالیاتی و شفافیت این موارد میباشند.
نتایج آزمون فرضیه سوم پﮋوهش نشان داد که بین استقالل کمیته حسابرسی و گزارشگری مسئولیت اجتماعی رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد و با شواهد موجود در پﮋوهشهای بهار مقدم و همکاران ( ،)0038آپوهامی و تاشاکر ( ،)8300لی سان و
همکارن ( ،)8302سان ،یای و لین ( ،)8308او ،چانگ و مارتینو ( ،)8300رویایی و ابراهیمی ( )0030همخوانی دارد اما با یافته های
پﮋوهش های شیانگ لیو و چن ژانگ ( ،)8300عثمان و همکارانش ( )8300همخوانی ندارد .به عبارت دیگر ،نتایج پﮋوهش های
مختلﻒ نشان میدهد که حسابرسان داخلی در هر دو جنبۀ راهبردی و نظارتی حاکمیت شرکتی مشارکت می کنند .ایفای هر دو
نقش مذکور درنهایت منﺠر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد بهتر سرمایۀ فکری می شود.می توان اشاره نمود که هر چه
اعضای غیر مستقل کمیته حسابرسی بیشتر باشند باعث افشای خوب مسئولیت اجتماعی می شود و برعکس عدم وجود کمیته
مستقل حسابرسی یا عدم استقالل کمیته مذبور باعث عدم افشای یا افشای نادرست مسئولیت اجتماعی در شرکت ها می شود .با
وجود کمیته حسابرسی مستقل یا حسابرس مستقل در شرکت ها و نظارت و کنترل بر فعالیت و تصمیمات مدیران ،شرکت ها را
ملزم به اقدام برای افشای داوطبانه مسئولیت اجتماعی می کنند.

 -7پيشنهادها
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 -0به مدیران بنگاه های تﺠارى پیشنهاد میگردد از طریق افشاى بیشتر اطالعات گزارشگری مسئولیت اجتماعی و حاکمیت
شرکتی در واحدهاى تحت کنترل خود ،موجبات بهبود ارزش شرکت را فراهم آورند.
 -8به سرمایهگذاران پیشنهاد میگردد که ضمن رتبه بندى شرکت هاى هدف برای سرمایه گذاری ،بر اساس میزان افشاى
اطالعات مربوط به گزارشگری مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی ،در شرکت هایی اقدام به فعالیت هاى مالی و
سرمایهگذارى نمایند که واحد تﺠاری مذکور ،از نظر افشاى اینگونه اطالعات ،در سطح باالیی باشد ،زیرا به تبع این امر ،در
اینگونه واحد ها ،ارزش شرکت در سطح مطلوبی خواهد بود که این امر میتواند تضمین کننده انﺠام فعالیت هاى
سرمایهگذارى موفق و کارآمد باشد.
 -0با توجه به تأثیر مثبت ویﮋگیهای استقالل ،اندازه اعضای کمیته حسابرسی بر افشای مسئولیت اجتماعی ،به قانون گذاران
پیشنهاد میگردد که واحد کمیته حسابرسی شرکت ها را با اعضای بیشتر (  2نفر) که دارای تخصص در امور مالی و مستقل
از شرکت هستند ،تشکیل دهند.
 -0به فعاالن بازار بورس اوراق بهادار و مراجع استانداردگذارى پیشنهاد میگردد که از طریق تدوین و الزم االجرا نمودن
استاندارد هاى الزم در جهت افشاى اطالعات مربوط به مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی ،موجبات بهبود ارزش شرکت
هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.
 -2باتوجه به نتایج پﮋوهش حاضر و اهمیت موضوع افشا به سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی و مراجعی که درارتباط
با استانداردگذاری فعالیت می کنند پیشنهاد می گردد چهارچوب مدونی جهت شاخص های قابل اجرا نظام راهبری در
موسسات مختلﻒ تدوین نمایند.
 -2به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد میگردد جهت شرکت هایی که افشای اختیاری متغیرهای بررسی شده در این تحقیق را در
دستور کار خود قرار دهند ،تشویق هایی در نظر بگیرد.
 -0به اداره ثبت شرکت ها پیشنهاد می گردد قبل از صدور مﺠوز و ثبت شرکت هایی که ضریب آلودگی باالیی دارند (مانند
شرکت های دارویی و شیمیایی و امثالهم) از نظر اقلیم و محل فعالیت ،شرکت مورد بررسی قرار گیرد.
 -2به پﮋوهشگران دانشگاهی پیشنهاد میگردد که به بررسی تأثیر عملکرد مسئولیت اجتماعی و افشاى حاکمیت شرکتی بر
ارزش شرکتهاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تحت تأثیر سایر عوامل محتمل پرداخته و یافتهها را با
یافتههاى پﮋوهش فعلی مقایسه نمایند.
 -3به سرمایه گذاران و فعاالن بازار سرمایه و سهامداران پیشنهاد میگردد که سرمایه گذاری و کسب سود سراغ شرکت هایی
بروند که دارای ه یئت مدیره مستقل و کارآمد و خوشنامی باشند زیرا این هیئت مدیره مستقل باعث شفافیت در عملکرد و
تصمیات مدیران اجرایی می شوند و همچنین باعث افزایش کیفیت سود و کاهش شکاف های مالیاتی می شوند.
 -03به مدیران و صاحبان شرکتها و کسب و کارها پیشنهاد میگردد که برای افشای درست و مناسب و کیفیت خوب اطالعات
مسئولیت اجتماعی سراغ موسسات حسابرسی بزرگ و معتبر بروند.
 -00به مدیران شرکت ها و صاحبان کسب و کارها پیشنهاد میگردد که برای افشای درست مسئولیت اجتماعی حتما واحد
حسابرسی مستقل و یا کمیته حسابرسی مستقل داشته باشند.
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 -08به سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نهاد نظارتی پیشنهاد می گردد با توجه به ضرائب اهمیت افشای شاخص های
مسئولیت اجتماعی ،افشای این اطالعات را در قالب گزارش های نمونه و اولیه الزامی نماید .می توان در قالب این گزارش
ها صرفا در مراحل اولیه تعدادی از شاخص های مهم تر را الزامی نمود.
 -00به سازمان بورس اوراق بهادار تهران پشنهاد می گردد اقدام به رتبه بندی شرکت ها با توجه به سطح افشای شاخص های
مسئولیت اجتماعی نماید.
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چکـیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه ساختار دارائی و اندازه با ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
است .همچنین نقش تعدیل کنندگی ساختار سرمایه نیز در نظر گرفته شده است .شرکت های مورد بررسی در تحقیق
حاضر شامل  411شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی تحقیق شامل دوره  1ساله  4033تا
 4031می باشد .برای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .یافته های پژوهش حاضر به طور
خالصه نشان می دهد ،در بین شرکت های مورد بررسی ،رابطه معکوس و معناداری بین سه عامل ساختار دارائی ،ساختار
سرمایه ،اندازه و ارزش شرکت برقرار است .از طرف دیگر ،ساختار سرمایه بر رابطه ساختار دارائی و ارزش شرکت تاثیر
مثبت و معناداری دارد .ولی بر رابطه بین اندازه و ارزش شرکت تاثیر منفی و معناداری دارد .همچنین ساختار سرمایه بر
رابطه بین ساختار دارائی ،اندازه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،تاثیر مثبت و معناداری
دارد.
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سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)16تابستان (تیر) 1011

ساختار سرمایه نخستین بار توسط مودیگلیانی و میلر 4در سال  4311مطرح گردید ،شامل بدهی و حقوق صاحبان سهام است
که شرکت ها به وسیله آن به تامین مالی بلند مدت برای دارایی های خود می پردازند .در واقع ساختار سرمایه ،تامین مالی بلند
مدت شرکت می باشد که به وسیله بدهی های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام نشان داده می شود و ساختار مالی شامل بدهی
های کوتاه مدت ،بدهی های بلند مدت و حقوق صاحبان سهام است .بنابراین ساختار سرمایه بخشی از ساختار مالی را تشکیل می
دهد .با توجه به اینکه تامین منابع مالی مورد نیاز برای رشد شرکت همواره با محدودیت همراه است ،می توان گفت ،هدف اصلی
تصمیمات ساختار سرمایه حداکثر نمودن ارزش بازار شرکت از طریق ترکیب مناسب منابع وجوه بلند مدت می باشد .این ترکیب که
ساختار بهینه سرمایه نام دارد ،متوسط هزینه سرمایه شرکت را به حداقل می رساند .در ادبیات مالی ،اهرم مبین آن بخش از هزینه
های ثابت شرکت است که متضمن ریسک بوده و منجر به افزایش بازده خواهد گردید (پورزمانی و جمشیدی .)4031 ،ساختار
دارایی ها ،همان ترکیب دارایی های کوتاه مدت و بلند مدت است که از لحاظ قابلیت وثیقه گذاری بررسی شده است .نظریه های
1
متعددی اشاره دارند که نوع داراییهای تحت تملک شرکت در ساختار تامین مالی شرکت می تواند تاثیر گذار باشد .نردن و کمپن
نشان دادند داراییهای بلند مدت (اموال ،ماشین آالت و تجهیزات ) محرک مهمی برای راهکار وثیقه گذاری است و داراییهای کوتاه
مدت (موجودی کاال و حساب های دریافتنی) اهمیت کمتری دارند .در ضمن داراییهای درخور وثیقه گذاری برای شرکت هایی که
از بدهیهای بانکی استفاده می کنند ،اهمیت بیشتری دارد .شرکت ها برای تأمین منابع مالی ضروری خود همواره با محدودیت
های مالی مواجه هستند که شدت آن با توجه به شرایط و محیط های اقتصادی و سیاسی ،اندازه بنگاه و نوع صنعت با یکدیگر
کامالٌ متفاوت است .داراییهای وثیقه شدنی ،امکان تامین مالی را برای شرکت های با محدودیت مالی تسهیل می کند .با وجود
داراییهای ثابت بیشتر ،ریسک اعطای اعتبار کاهش می یابد و افزایش ارزش داراییهای وثیقه ای به افزایش معناداری در توان تامین
مالی شرکت منجر می شود ،به ویژه زمانی که شرکت ها با محدودیت مالی روبرو شوند ،راهکار وثیقه گذاری به بهبود شرایط و
تسهیل در تامین اعتبار شرکت ها منجر می شود ( باالکریشانان و دیگران ( 0)1341 ،چانگ و دیگران1)1333 ،
ارزش شرکت ،مالک اندازه گیری موفقیت مدیریت شرکت است و مدیریت را قادر می سازد تا اعتبار شرکت را از دیدگاه
سرمایه گذاران و سهامداران افزایش دهد .اگر نیازهای سرمایه گذاران و سهامداران برآورده شود ،این امر تاثیر مثبتی بر ارزش
شرکت خواهد داشت .برای رسیدن به هدف افزایش ارزش شرکت ،شرکت باید در تصمیم گیری محتاط باشد و مراقب تاثیر این
تصمیمات بر روی قیمت سهام باشد .از دیدگاه مدیریت ،ارزش شرکت شاخصی برای سرمایه گذار جهت بررسی عملکرد گذشته و
چشم انداز آینده شرکت است .براندن بورگر و استوارت(  1)4331معتقدند که ارزش شرکت هایی که به عموم عرضه نشده اند معادل
مبلغی است که در صورت فروش توسط خریدار پرداخت خواهد شد و در صورتیکه به عموم عرضه گردد ،ارزش آن می تواند معادل
قیمت سهام در بازار سرمایه باشد .افزایش قیمت سهام بر ارزش شرکت موثر است که موجب می گردد سهامدار بازده بیشتری
بدست بیاورد .هنگامی که قیمت سهام افزایش پیدا می کند ،رفاه سهامداران نیز افزایش پیدا می کند .صالح و دیگران( 1)1341طی
پژوهشی دریافتند که عوامل متعددی بر ارزش شرکت تاثیرگذار هستند که عبارتند از  :ساختار دارایی ،اندازه شرکت ،رشد شرکت و
تصمیمات سرمایه گذاری .در گذشته در خصوص فاکتورهای موثر بر ارزش شرکت مطالعات بسیاری انجام شده است.
اوالً :ارزش شرکت بر ساختار دارایی تاثیر می گذارد .داراییها سرمایه های یک شرکت در دوره معین است .بر اساس معیار
زمان ،دو نوع دارایی وجود دارد :دارایی های جاری و دارایی های ثابت .نسبت این داراییها ارزش ساختار دارایی شرکت را مشخص
می کند .وضعیت داراییهای شرکت ممکن است خط و مشی های مالی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد .شرکت هایی که در ساختار
دارایی خود داراییهای جاری بیشتری دارند ،برای انجام فعالیت های مالی خود از بدهی استفاده می کنند ،در حالیکه شرکت هایی
که دارایی های ثابت بیشتری دارند ،تمایل دارند از سرمایه خود جهت فعالیت های مالی خود استفاده کنند .شرکتی که دارایی
مناسبی برای تامین وثیقه وام دارد ،از سیستم بانکی وام دریافت می کند که این امر موجب می گردد به راحتی به منابع مالی دست
یابد که این امر خود موجب افزایش ارزش شرکت می گردد( ستیادهارما و ماچالی2)1342 ،
دوماٌ :ارزش شرکت بر اندازه شرکت موثر است .طبق پژوهش انجام شده توسط بریلی و مایرز ،1شرکت های بزرگ سهام
زیادی دارد ،اما سهام را تحت کنترل گروه خاصی قرار می دهد .از سوی دیگر سهام مربوط به یک شرکت کوچک ،در حوزه
کوچکی توزیع می گردد .یک شرکت بزرگ تمایل دارد برای حفظ روند رشد فروش شرکت ،در فروش سهام خود ریسک کند.
1 - Modigliani & Miller
2 - Norden & Kampen
3 - Balakrishanan, k et all
4- Chang, C et all
5- Brandenburger A, Sruart JHW
6 - Saleh H et all
7 - Setiadharma & Machali M
8- Brealey & Mayers
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مجموع داراییهای متعلق به یک شرکت نشان دهنده اندازه شرکت است .یک شرکت با اندازه بزرگ به راحتی توانایی جذب منابع
نقدی داخلی و خارجی را دارد که این خود بر ارزش شرکت تاثیر گذار است.
سوماٌ  :ارزش شرکت تحت تاثیر ساختار سرمایه قرار می گیرد .منابع مالی نقش مهمی را در تجارت بازی می کنند.اغلب
مشکالتی که موجب رد درخواست وام شرکت می گردد ،ناشی از منابع محدود و مشکالت مالی است .خط و مشی های مالی یک
موضوع مهم است که به عنوان شاخصی جهت تعیین نسبت وام به حقوق صاحبان سهام اسنفاده می گردد .اولین کاری که باید
توسط مدیریت انجام گیرد ،افزایش ارزش شرکت از طریق دقت در ایجاد یک ساختار سرمایه مناسب است .قبل از اینکه شرکت
ساختار سرمایه را بررسی نماید ،باید درک درستی از اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه داشته باشد .ساختار سرمایه مطلوب آن
است که موجب حداکثری قیمت سهام گردد .وام های بیش از اندازه ممکن است مانع توسعه و پیشرفت شرکت گردد و باعث گردد
سرمایه گذار قبل از انجام سرمایه گذاری در شرکت بیشتر تفکر نماید .ساختار سرمایه یک موضوع جدی و مهم برای یک شرکت
است ،به خاطر اینکه کیفیت ساختار سرمایه ،ممکن است بر ارزش و وضعیت مالی شرکت تاثیر گذار باشد (.ستیادهارما و ماچالی،
.)1342

 -2ادبیات تحقیق
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بحث ساختار سرمایه به چگونگی ترکیب منابع تامین مالی شرکت ،ار قبیل  :بدهی های کوتاه مدت  ،اوراق قرضه ،بدهی های
بلند مدت ،سهام ممتاز و سهامن عادی اشاره دارد(وکیلی فرد .)4011 ،در بررسی ساختار سرمایه شرکت ها تالش می شود تا
ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفاده آنها در تامین مالی فعالیت ها و سرمایه گذاری های مورد نیاز ،تبیین شود( برونن.4)1331 ،
همچنین ،می توان گفت که هدف از تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشینه سازی
ثروت سهامداران آن است(نوو .) 4014 ،از آنجا که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی می شود(باقرزاده،)4011 ،
انتخاب ساختار سرمایه مطلوب کاهش هزینه سرمایه شرکت و افزایش ارزش بازار آن می گردد .ارزش شرکت ها از ضروریات
برنامه ریزی برای مدیران و سرمایه گذاران است .ارزشگذاری نمایشگر چگونگی تاثیر استراتژی و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام
شرکت هاست .ارزش شرکت برای سهامداران ،سرمایه گذاران ،مدیران ،اعتبار دهندگان و سایر ذینفعان شرکت در ارزیابی آن در
برآورد ریسک و بازدهی سرمایه گذاری و قیمت سهام اهمیت بسزایی دارد( پورزمانی و خریدار .)4033 ،اندازه شرکت در مطالعات
متعدد نمایانگر جنبه های مختلفی از شرکت است .اندازه شرکت می تواند نمایانگر اهرم باشد .اندازه شرکت می تواند نمایانگر
برتری رقابتی باشد .از آنجائیکه سهم بیشتر بازار نیاز به تولید و فروش بیشتر دارد ،لذا داشتن منابع مالی کافی و اندازه بزرگتر می
تواند شرکت ها را در تولید بیشتر و صرف هزینه های تولید و بازاریابی بیشتر یاری کند تا بتواند مزیت های رقابتی ایجاد کند .اندازه
شرکت می تواند نمایانگر توانایی مدیریت و کیفیت طرح های حسابداری باشد .توسعه اندازه شرکت نشانگر مدیریت قوی است که
با استفاده از طرح های حسابداری سعی در افزایش منابع اقتصادی شرکت داشته باشد ( پارسائیان .)4014 ،اندازه شرکت می تواند
نمایانگر کارایی اطالعاتی باشد .معموالً شرکت های بزرگتر نوجه بیشتری از تحلیلگران و سرمایه گذاران می باشند .به همین جهت
اطالعات حسابداری فرایند کارآتری در شرکت های بزرگتر دارند .باالخره اندازه شرکت می تواند نمایانگر میزان ریسک کلی شرکت
باشد .توان مالی بیشتر می توان سبب کاهش ریسک کلی شرکت گردد ،زیرا شرکت های بزرگتر در معرض ایمنی عمومی بیشتری
می باشند ،زیرا ا نظر تحلیلگران مالی ،شناخته شده تر هستند ( موسس.1)4312 ،
در صورتی که شرکت ها با محدودیت های مالی مواجه باشند ،توانائی مدیریت برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری
کاهش می یابد( آلمیدا و کامپلو .1332 ،هوبارد .0)4331 ،یکی از موادریکه می توان استنباط کرد این است که شرکت ها در مواجهه
با محدودیت های تامین مالی ممکن است به دلیل هزینه های زیاد تامین مالی ،از قبول و انجام پروژه های با ارزش فعلی خالص
مثبت صرف نظر کنند که این کار به کم سرمایه گذاری منجر می شود( وردی .1)1331 ،از این رو ،شرکت ها مبالغ الزم را برای
انجام پروژه های سرمایه گذاری نخواهند توانست تامین کنند .در این وضعیت ،اگر یک شرکت ،حجم مناسبی از دارائیهای وثیقه
ای داشته باشد ،با ایجاد بدهی های جدید ،حجم تامین مالی خود را افزایش می دهد و بدین ترتیب ،محدودیت های مالی ایجاد
شده را تا حدودی برطرف کند و به تبع آن ،نیزان سرمایه گذاری های خود را توسعه دهد(افالطونی ،)1341 ،به عبارت دیگر ،اگر
ارزش دارائیهای وثیقه شدنی کاهش (افزایش) یابد ،توان تامین مالی و به تبع آن میزان سرمایه گذاری های شرکت نیز کاهش

1 - Bronen
2 - Moses
3 - Almeida, H., & Campello, M. Hubbard
4 - Verdi
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(افزایش) می یابد (استیگلیتز و ویس .4)4314 ،کاهش ارزش دارائی های وثیقه ای ،خود موجب افزایش هزینه های تامین مالی
شرکت می گردد(چانگ و دیگران .1333 ،جان .1332 ،مایرز و ماگلوف .1)4311
در گذشته پژوهش هایی در زمینه تاثیر اندازه و ارزش شرکت بر ارزش شرکت و همچنین تاثیر این دو متغیر بر ساختار سرمایه
توسط پژوهشگران داخلی و خارجی انجام گردیده است .در این خصوص به تاثیر متغیری همانند ساختار سرمایه بر روابط ذکر شده
کمتر مورد توجه قرار گرفته است .از این رو در این پژوهش بر آن شدیم تا تاثیر ساختار سرمایه را به عنوان متغیر تعدیل گر بر
رابطه بین ساختار دارایی ،اندازه  ،ارزش شرکت را مورد مطالعه قرار دهیم.
ستیادهارما و ماچالی( ) 1342در پژوهشی به بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر رابطه بین ساختار دارایی و اندازه و ارزش شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اندونزی طی سال های  1343تا  1341پرداختند .نمونه پژوهش آنها تعداد  01شرکت بوده
است .نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش آنها نشان داد در شرکت های فعال در زمینه امالک و مستغالت در بورس اوراق
بهادار اندونزی  :ساختار دارایی بر ارزش شرکت تاثیر دارد .ساختار سرمایه بر رابطه بین ساختار دارایی و ارزش شرکت تاثیر ندارد.
اندازه بر ارزش شرکت تاثیر ندارد و ساختار سرمایه بر رابطه اندازه و ارزش شرکت تاثیر ندارد.
فیل سرائی و دلبری ( )1342با انتخاب  41شرکت تولیدی بورس اوراق بهادار تهران طی سال های  1341تا  1342به بررسی
تاثیر اندازه ،رشد و سودآوری شرکت بر ارزش شرکت با نقش میانجی ساختار سرمایه پرداختند .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل
دادههای پژوهش با استفاده از  ،smartplsنشان داد که اندازه و رشد شرکت ها بر ساختار سرمایه اثر ندارد و سودآوری به صورت
منفی بر ساختار سرمایه تاثیر دارد.
تری راتناواتی و دیگران( ) 1342در پژوهش خود تاثیر درآمد و جریان نقد آزاد را به عنوان متغیر مداخله گر بر رابطه بین ساختار
دارایی ،ساختار سرمایه،مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی خوب به عنوان متغیر های مستقل و عملکرد و ارزش شرکت به عنوان
متغیرهای وابسته در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اندونزی بررسی نمودند .نتایج پژوهش آنها پس از آزمون 14
فرضیه نشان داد که بین ساختار دارایی و حاکمیت شرکتی خوب با درآمد شرکت ،ساختار دارایی با جریان نقد آزاد و ارزش شرکت،
حاکمیت شرکتی خوب ،درآمد شرکت و عملکرد مالی با ارزش شرکت ،حاکمیت شرکتی خوب ،درآمد و جریان نقد آزاد با عملکرد
مالی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین ساختار سرمایه تاثیر منفی و معنی داری بر درآمد و عملکرد شرکت دارد و
تاثیر مدیریت ریسک نیز بر ارزش شرکت منفی و معنی دار بوده است .تاثیر مدیریت ریسک بر درآمد و عملکرد مالی  ،تاثیر ساختار
سرمایه بر جریان نقد آزاد و ارزش شرکت و تاثیر جریان نقد آزاد بر ارزش شرکت و حاکمیت شرکتی خوب و جریان نقد آزاد،
مثبت ،ولی بی معنی بوده است .مدیریت ریسک و ساختار دارایی تاثیری منفی بر جریان نقد آزاد و عملکرد مالی شرکت داشته اند.
سومیاتی و دیگران( )1341پژوهشی با عنوان تعیین ساختار سرمایه و نقش آن در ارزش شرکت انجام دادند .نمونه های
پژوهش مربوط به دوره زمانی  1331تا  1341در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اندونزی بوده است .نتایج
حاصل از تجزیه و تحلیل از طریق مدل اقتصادی و پانل دیتا نشان داد که نقدینگی ،سودآوری ،اندازه و مخارج سرمایه ای تاثیر
قابل مالحظه ای بر ساختار سرمایه دارند .همچنین رابطه معناداری بین ناپایداری سود ،رشد شرکت و ساختار سرمایه مشاهده
نگردید .نتیجه دیگر این پژوهش حاکی از عدم تاثیرپذیری ارزش شرکت از ساختار سرمایه بوده است.
نتایج پژوهش هاتا صالح و دیگران( )1341با موضوع بررسی تاثیر ساختار دارائی ،ساختار سرمایه و ریسک بازار بر رشد،
سودآوری و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اندونزی و با نمونه ای شامل  13شرکت پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار اندونزی پس از آزمون  44فرضیه بیانگر این است که طی سال های  1333تا  ، 1340ساختار دارائی و ساختار سرمایه
تاثیری معنادار بر رشد شرکت های اندونزیائی دارند .همچنین بین ساختار دارائی و ساختار سرمایه با سودآوری ،رابطه معناداری
مشاهده گردید .ساختار دارائی و ساختار سرمایه تاثیر معناداری بر ارزش شرکت دارند .بین رشد و سودآوری با ارزش شرکت ارتباط
معناداری وجود دارد .ولی بر خالف نتایج فوق ،ریسک بازار تاثیری معنادار بر سودآوری و رشد شرکت ندارد .همچنین بازار تاثیر
معناداری بر ارزش شرکت دارد.
الری دشت بیاض و دیگران()4032پژوهشی را تحت عنوان بررسی رابطه محدودیت های مالی ،ساختار دارایی ها و تامین
مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اجرا در آوردند .آنان  411شرکت را طی دوره  44ساله (-4030
 ) 4010بررسی نمودند .یافته های پژوهش آنان نشان می دهد که محدودیت های مالی شرکت ها در رابطه کل دارائی های وثیقه
شدنی با اهرم مالی و اجزای دارائی های وثیقه شدنی(اموال ،ماشین آالت و تجهیزات ،موجودی کاال و حساب های دریافتنی) با
اهرم مالی شرکت ،تاثیر مثبت و معناداری دارد .به عبارت دیگر ،با وجود محدودیت های مالی در شرکت ها ،این رابطه تقویت می
گردد .هم چنین آنان در پژوهش خود نشان دادند که محدودیت مالی در رابطه بین دارایی های کوتاه مدت وثیقه شدنی با اهرم مالی
کوتاه مدت اثر مثبت و معناداری دارد .عالوه بر این اثر تعدیلی محدودیت مالی در اجزای داراییهای کوتاه مدت وثیقه
1 - Stiglitz, J., & Weiss , A.
2 - Chang, C et all & Gan, J . Myers, S. C., & Magluf, N
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شدنی(موجودی کاال و حساب های دریافتنی) با اهرم مالی کوتاه مدت به ترتیب ،نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار و نبود رابطه
است.

 -3فرضیه های پژوهش

 -4جامعهی آماری تحقیق
جامعه آماری این پژوهش ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 4033الی  4031می باشد.
دالیل انتخاب شرکتها از بورس اوراق بهادار تهران به شرح موارد زیر است:
 -4دسترسی به اطالعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آسانتر است.
 -1با توجه به اینکه اطالعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحت بررسی و نظارت قرار میگیرد،
به نظر میرسد اطالعات مندرج در صورتهای مالی این شرکتها از کیفیت بیشتری برخوردار است.
 -0با توجه به الزم االجراء بودن ضوابط ،مقررات و استانـداردهای حسابداری مالی در تهیـهی صورتهای مالی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ،به نظر میرسد اطالعات مندرج در گزارشات مالی این شرکتها
همگنتر بوده و قابلیت مقایسه بیشتری داشته باشند.
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فرضیه ،بیان فرضی رابطهی بین دو یا چند متغیر است .فرضیهها همیشه به صورت جملههای خبری هستند و متغیرها را به
صورت کلی یا اختصاصی به متغیرهای دیگر مربوط میسازند .فرضیهها از مبانی نظری و تحقیقهای پیشین استخراج میشوند (آذر
و مؤمنی .)4012 ،تئوری حسابداری به صورت مستقیم قابل بررسی نیست .بنابراین ،محقق باید فرضیههایی را از درون تئوری
استخراج کند و براساس رد یا عدم رد فرضیه ،به سازگاری تئوری با محیط مورد بررسی بپردازد .بنابراین ،آزمون فرضیهها روشی
برای رد یا عدم رد یک تئوری تلقی میشوند .پس از طرح پرسش و انجام مطالعات مقدماتی درباره جوابهای ممکن برای پاسخ به
پرسشهای مطرح شده ،فرضیات زیر تدوین شده است:
 بین ساختار سرمایه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بین اندازه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. بین ساختار دارائی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. ساختار سرمایه بررابطه بین ساختار دارائی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. ساختار سرمایه بر رابطه بین اندازه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد. -ساختار سرمایه بر رابطه بین ساختار دارائی ،اندازه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

 -5ابزار و روش های آماری
داده های این پژوهش مبتنی بر ارقام و اطالعات صورتهای مالی شرکتها تهیه شده است .در این پژوهش برای جمع آوری
داده ها و اطالعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.

 -6تجزیه و تحلیل دادهها
آزمون مورد استفاده در این پژوهش به دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تقسیم می شود ،در بخش آمار توصیفی از
شاخص هایی همچون میانگین استفاده میشود .در بخش آمار استنباطی برای بیان وجود یا عدم وجود ارتباط بین متغیر مستقل و
متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون چند متغیره خطی استفاده خواهد شد .همچنین جهت آزمون فرضیه ها و در نهایت تجزیه و تحلیل
داده ها از نرم افزار اکسل و همچنین نرم افزار آماری  SPSSو  Eviewsاستفاده خواهد شد.

 -7مدل پژوهش و نحوه اندازهگیری آن
 =α0عرض از مبدا
 β1و  β2و  β3و  =β4ضرائب رگرسیون

 = εخطای مدل

FV=𝑎0 + 𝐶𝑆𝛽1 + €
FV=𝑎0 + 𝐴𝑆𝛽2 + €
FV=𝑎0 + 𝐹𝑆𝛽3 +€
FV=𝑎0 + 𝐶𝑆𝛽1 + 𝐴𝑆𝛽2 +( 𝐶𝑆 × 𝐴𝑆) 𝛽3 +€
FV=𝑎0 + 𝐶𝑆𝛽1 + 𝐹𝑆𝛽2 + (𝐶𝑆 × 𝐹𝑆)𝛽3 +€
FV=𝑎0 + 𝐹𝑆𝛽1 + 𝐴𝑆𝛽2 + 𝐶𝑆𝛽3 + (𝐹𝑆 × 𝐶𝑆)𝛽4 + (𝐴𝑆 × 𝐶𝑆)𝛽5 + €
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ساختار سرمایه ( : )CSچگونگی ترکیب منابع تامین مالی شرکت ،از قبیل بدهیهای کوتاه مدت ،اوراق قرضه ،بدهیهای بلند
مدت ،سهام ممتاز و سهام عادی را گویند(وکیلی فرد .)4034 ،نماینده ساختار سرمایه نسبت مجموع بدهیها به حقوق صاحبان سهام
است که نشان دهنده توانائی سرمایه شرکت در بازپرداخت بدهیها می باشد(.سیتادهارما و ماچالی.)1342 ،
ساختار دارایی ( : )ASمیزان تعادل در دارائی های جاری و غیر جاری شرکت است .ساختار دارائی ارزش وثیقه گذاری دارائیها
را نشان می دهد .نمایند ساختار دارائی از طریق نسبت دارائیهای ثابت به مجموع دارائیها اندازه گیری می گردد که نشان می دهد
چه میزان از دارائیها قابلیت وثیقه گذاری جهت استقراض دارند(.سیتادهارما و ماچالی .)1342 ،در این پژوهش بر اساس پژوهش

سیتادهارما و ماچالی  ،جهت اندازه گیری ساختار دارایی از نسبت داراییهای ثابت به مجموع داراییها محاسبه می گردد.

سال پنجم ،شماره ( 7پیاپی ،)16تابستان (تیر) 1011

اندازه شرکت ( :)FSاندازه شرکت یکی از عوامل مهم تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت می باشد .اندازه شرکت یکی از
فاکتورهای درونی شرکت است که ساختار مالی و سودآوری شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد (.مران جوری ،محمد.)4011 ،
اندازه شرکت را می توان از طریق شاخص های مختلفی همچون ک ل دارائیها و فروش بیان کرد .نماینده اندازه شرکت در این
پژوهش ،لگاریتم طبیعی دارائیهای شرکت می باشد( .سیتادهارما و ماچالی.)1342 ،
ارزش شرکت ( :)FVدرک سرمایه گذار از میزان موفقیت شرکت است که اغلب با قیمت سهام وابسته است .زمانیکه قیمت
سهام شرکت افزایش می یابد ،ارزش شرکت افزایش می یابد .ارزش باالی شرکت نه تنها اعتبار عملکرد شرکت را نشان می دهد،
بلکه چشم انداز آینده شرکت را نیز افزایش می دهد .نماینده ارزش شرکت در این پژوهش شاخص کیوتوبین می باشد (میرزایی و
دیگران (.)4031

 -8یافته های پژوهش
 -1-8آمار توصیفی
در این تحقیق ،ابتدا بـا استفاده از دادههای خـام ،مقدار متغیرهای تحقیق محاسبه شـده و سپس آمارههای توصیفی متغیرهای
مستقل و وابستهی تحقیق که شامل میانگین ،میانه ،حداکثر ،حداقل و انحراف معیار دادههای تحقیق است محاسبه و در جدول (-1
 )1ارائه شده است .مقادیر مذکور شمایی کلی از وضعیت توزیع دادههای تحقیق ارائه میکنند .نتایج ارائه شده نشان میدهد که
میانگین و انحراف معیار متغیر های تحقیق را نشان میدهد عدد مربوط به انحراف معیار بیانگر درصد پراکندگی دادههای این متغیر
حول میانگین است .سایر متغیرهای تحقیق نیز به همین صورت قابل تفسیر هستند.
جدول ( )1آمارههای توصیفی متغیرهای مستقل و وابستهی تحقیق
ساختار دارایی
ساختار سرمایه
ارزش شرکت
نام متغیر
38111332
38114313
48141212
میانگین
38323333
18413333
28413333
حداکثر
-38313333
38333333
38433333
حداقل
38413112
38103131
38131121
انحراف معیار
48341133
48101013
183011131
چولگی
08131011
18113121
08414100
کشیدگی

اندازه شرکت
40833213
43840333
43812333
48010423
38111301
18313010

در این تحقیق ارزش شرکت که از طریق شاخص کیوتوبین اندازه گیری می گردد که با توجه به جدول باال ارزش شرکت ها
به طور میانگین  48141می باشد ،همچنین برای برآورد ساختار دارایی که از طریق نسبت داراییهای ثابت به مجموع داراییها استفاده
شده است  ،بنابراین بیان میشود که ساختار دارایی با توجه به نتایج تحقیق این مقدار برابر با حدود  38110است .از نتایج جدول می
توان اینطور استنباط نمود که با توجه به چولگی و کشیدگی نرمال متغیرهای تحقیق ،این متغیرها از تقارن برخوردار هستند.

 -2-8ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها
به منظور پی بردن به رابطه بین تغییرات دو یا چند متغیر که همزمان اندازه گیری شده اند،تحلیل رابطه همزمانی مورد استفاده
قرار میگیرد .برای پی بردن به میزان رابطه شاخصهای همبستگی بکار برده میشود .مقدار این وابستگی را میتوان بصورت یک
عدد بیان نمود ،در صورتیکه ارتباطی خطی بین دو متغیر وجود داشته باشد ،به نحوی که با افزایش یک متغیر ،مقدار متغیر دیگر
نیز افزایش یابد ،این همبستگی را به صورت مستقیم و مثبت معرفی میکنند و در صورتیکه ارتباط خطی بین دو متغیر به نحوی
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باشد که با افزایش یک متغیر ،مقدار متغیر دیگر نیز کاهش یابد ،همبستگی دو متغیر غیرمستقیم خواهد بود .همچنین این ارتباط را
میتوان به صورت مثبت و منفی نیز معرفی نمود .الزم به ذکر است ،مقدار ضریب همبستگی میتواند بین+4و  -4تغییر کند .به
نحوی که مقدار ضریب همبستگی +4مؤید همبستگی کامل و مستقیم متغیرهاست ،در حالی که ضریب همبستگی -4نشانگر
همبستگی غیرمستقیم و کامل دو متغیر است و ضریب همبستگی صفر ،عدم ارتباط بین دو متغیر را نشان میدهد.
جدول ( . )2ضریب همبستگی بین متغیرها
متغیرها

ارزش شرکت

ارزش شرکت

4

ساختار سرمایه

-18413111
*383111
-48021110
*383111
-48231423
*383111

ساختار سرمایه
ساختار دارایی
اندازه شرکت

ساختار دارایی

اندازه شرکت

4
-18341102
*383302
-18301133
*383301

4
-38114011
381413

4

 -9آزمونهای پیشفرض رگرسیون
 -1-9آزمون همخطی متغیرهای مدل رگرسیونی
هم خطی وضعیتی است که نشان می دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است .اگر هم خطی در
یک معادله رگرسیون باال باشد بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن است با وجود باال
بودن  R2مدل دارای اعتبار باالیی نباشد .به عبارت دیگر با وجود آنکه مدل خوب به نظر می رسد ولی دارای متغیرهای مستقل
معنی داری نمی باشد و این متغیرها بر یکدیگر تاثیر می گذارند .بدین منظور آزمونهای تولرانس ( )Toleranceو عامل تورم
واریانس ( )VIFبرای سنجش وضعیت همخطی مورد استفاده قرار میگیرد .در این آزمونها ضریب عامل تلورانس نباید از یک
بیشتر باشد (نزدیک به صفر) و از طرفی عامل تورم واریانس نیز معکوس تولرانس بوده و باید کمتر از  43باشد بطوریکه هر چه قدر
مقدار این دو آزمون افزایش یابد باعث می شود که واریانس ضرایب رگرسیون افزایش یافته و رگرسیون را برای پیش بینی نامناسب
میسازد.
متغیرها
ساختار سرمایه
ساختار دارایی
اندازه شرکت

جدول ( : )3آزمون هم خطی
تلورانس
38344011
38342311
38333012
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*سطح خطای  3831درصد

تورم واریانس
48310201
48341111
48341133

همانطور که نتایج حاصل از آزمون هم خطی نشان میدهد عامل واریانس و تلرانس متغیر های وارد شده به مدل نزدیک به
یک می باشد یعنی  VIFکلیه متغیرها بیشتر از یک و کمتر از 43است و تولرانس نیز نزدیک به یک می باشد بنابراین بین
متغیرهای مستقل مدل رگرسیونی ،هم خطی وجود ندارد ،از این رو مشکلی برای اجرای رگرسیون ندارد.

 -2-9آزمون ثابت بودن واریانس جمله خطا
یکی از مفروضات معادله رگرسیون ،ثابت بودن واریانس خطاها میباشد ،که به عنوان فرض همسانی واریانس شناخته میشود.
در صورتیکه خطاها ،واریانس ثابتی نداشته باشند گفته میشود واریانس ناهمسانی وجود دارد .یکی از آزمونهای تشخیص
ناهمسانی واریانس آزمون بروش-پاگان-گادفری می باشد که راجع به ثابت بودن یا متغیر بودن واریانس جمله خطا است .از اینرو
برای بررسی اینکه آیا واریانس ثابت است یا خیر؟ فرض ذیل تدوین میگردد .باید توجه داشت که اگر مدل ما دچار ناهمسانی
واریانس است باید از روش حداقل مربعات تعمیم یافته ( )GLSاستفاده شود در غیر این صورت از روش حداقل مربعات ثابت
( )OLSیافته استفاده شود.
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جدول ( )4آزمون بروش-پاگان-گادفری (واریانس همسانی یا ناهمسانی)
مدل 4
مدل 1

آماره F

سطح معنیداری

48141111
18211241

381111
384103

عدم وجود ناهمسانی واریانس
عدم وجود ناهمسانی واریانس

بررسی نتایج حاصل از چهار مدل تحقیق ،آزمون ناهمسانی واریانس فرضیات نشان میدهد سطح معنیداری مقدار آماره در
سطح خطای  1درصد معنیدار نمیباشد و یا به عبارت دیگر مقادیر آماره  Fبه دست آمده از مدلها از مقادیر مربوط به آماره جدول
کوچکتتر میباشد بنابراین فرضیه  H0مبنی بر همسانی واریانس جمالت خطا رد نمیگردد .یعنی دادهها از واریانس همسانی
برخوردار میباشند .بنابراین می توان از روش حداقل مربعات ثابت  OLSبرای هر  1آزمون فرضیات استفاده کرد.

 -3-9آزمون فرضیات روش حداقل مربعات ثابت (فرضیه اول تا سوم )
در این آزمون ابتدا تاثیر ساختار دارایی و اندازه شرکت بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی
میشود.بررسی ارتباط بین متغیرها با استفاده از تکنیک پانل دیتا و نرم افزار  Eviewsبه شرح جدول زیر می باشد:
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FV=𝑎0 + 𝐶𝑆𝛽1 + €
FV=𝑎0 + 𝐴𝑆𝛽2 + €
FV=𝑎0 + 𝐹𝑆𝛽3 +€

در جدول زیر فرضیه اول و دوم و سوم مورد بررسی قرار می گیرد:
جدول ( )5نتایج آزمون مدل اول رگرسیونی تحقیق
آماره تی
ضریب
متغیرها
18441302
18034111
عرض از مبدأ
-18121011
-38121111
ساختار سرمایه
-48331402
-38111321
ساختار دارایی
-18444114
-38303341
اندازه شرکت
38341214
ضریب تعیین
38344230
ضریب تعیین تعدیل شده
08323021
آماره F
38332333
سطح معناداری آمارهF
48111312
آماره دوربین واتسون

سطح معناداری
383333
383431
383034
383113

در جدول فوق ضریب تعیین مدل که نشان دهنده توصیف تغییرات ارزش شرکت ها توسط متغیرهای مستقل پژوهش است .
مقدار آماره دوربین واتسون ( )4810که استاندارد ( 481تا  ) 181باشد که بیانگر عدم خودهمبستگی میان متغیرهای مستقل پژوهش
است .همچنین بررسی نتایج معنیداری مدل رگرسیونی برازش شده نشان میدهد سطح معنیداری مقدار آماره  )38332( Fکوچکتر
از  1درصد و معنیدار است ( .)sig > 3831از این رو آزمون فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفت.
 -4سطح معناداری مربوط به متغیرساختار سرمایه شرکت و ارزش شرکت وعالمت ضریب بتا ( ،)-3812رابطه منفی و
معناداری را بین سرمایه شرکت و ارزش شرکت تایید میکند .فرضیه اول مورد تایید قرا گرفت.
 -1سطح معناداری مربوط به متغیر اندازه شرکت وعالمت ضریب بتا ( ،)-38033رابطه منفی و معناداری را بین اندازه شرکت
و ارزش شرکت تایید میکند .فرضیه دوم مورد تایید قرا گرفت.
 -0سطح معناداری مربوط به متغیر ساختار دارایی وعالمت ضریب بتا ( )-38111شواهد حاکی از رابطه معنادار بین این
متغیرساختار دارایی و ارزش شرکت است ،که رابطه منفی و معناداری را بین ساختار دارایی و ارزش شرکت را تایید
میکند ،از این رو آزمون فرضیه سوم تاثیر ساختار دارایی بر ارزش شرکت مورد تایید قرار گرفت.

 -4-9آزمون فرضیات روش حداقل مربعات ثابت (فرضیه چهارم تا ششم )
در قسمت دوم آزمون تاثیر ساختار سرمایه بر رابطه ساختار دارایی و ارزش شرکت و همچنین تاثیر ساختار سرمایه بر رابطه
اندازه شرکت و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود.

FV=𝑎0 + 𝐶𝑆𝛽1 + 𝐴𝑆𝛽2 +( 𝐶𝑆 × 𝐴𝑆) 𝛽3 +€
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FV=𝑎0 + 𝐶𝑆𝛽1 + 𝐹𝑆𝛽2 + (𝐶𝑆 × 𝐹𝑆)𝛽3 +€
جدول ( )6نتایج آزمون مدل دوم رگرسیونی تحقیق
آماره تی
ضریب
متغیرها
08111111
48011000
عرض از مبدأ
18111213
38011412
ساختار سرمایه
08222103
38143114
اندازه شرکت
ساختار سرمایه * ساختار دارایی
1811112
38111102
ساختار سرمایه * اندازه شرکت
-08201411
-38111014
3811001
ضریب تعیین
381111121
ضریب تعیین تعدیل شده
1812311
آماره F
383304
سطح معناداری آمارهF
48211121
آماره دوربین واتسون

سطح معناداری
383333
383013
383401
383424
383331

FV=𝑎0 + 𝐹𝑆𝛽1 + 𝐴𝑆𝛽2 + 𝐶𝑆𝛽3 + (𝐹𝑆 × 𝐶𝑆)𝛽4 + (𝐴𝑆 × 𝐶𝑆)𝛽5 + €

جدول ( )7آزمون فرضیات روش حداقل مربعات ثابت (فرضیه ششم )
سطح معناداری
آماره تی
ضریب
متغیرها
383333
18101442
18013432
عرض از مبدأ
383341
08111143
18323412
ساختار سرمایه
383111
-48131433
-38131413
ساختار دارایی
383401
18120103
38443114
اندازه شرکت
383424
18101111
38131412
ساختار سرمایه* ساختار دارایی
383331
-08201411
-38111014
ساختار سرمایه* اندازه شرکت
38401333
ضریب تعیین
38411131
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره F
18031031
سطح معناداری آمارهF
38333323
48112011
آماره دوربین واتسون
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در جدول شماره( )1ضریب تعیین مدل برابر با  3811است که نشان دهنده توصیف  3811از تغییرات ارزش شرکت ها توسط
متغیرهای مستقل پژوهش است  .مقدار آماره دوربین واتسون ( )4811بیانگر عدم خودهمبستگی میان متغیرهای مستقل پژوهش
است .بررسی نتایج معنیداری مدل رگرسیونی برازش شده نشان میدهد سطح معنیداری مقدار آماره  )383304( Fکوچکتر از 1
درصد و معنیدار است ( .)sig > 3831از این رو آزمون فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفت.
فرضیه چهارم :در این آزمون متغیر ساختار سرمایه بعنوان متغیر تعدیل کننده آورده شده است ،نتایج آزمون نشان میدهد که
تاثیر ساختار سرمایه با ساختار دارایی بر ارزش شرکت معنادار است ،سطح معناداری کمتر از  1درصد وعالمت ضریب بتا (،)38131
که رابطه مثبت و معناداری را تایید میکند .از این رو آزمون فرضیه مورد تایید قرار گرفت.
فرضیه پنجم  :همچنین نتایج آزمون نشان میدهد ک ه تاثیر ساختار سرمایه با اندازه شرکت بر ارزش شرکت معنادار است،
سطح معناداری وعالمت ضریب بتا ( ،)-38111رابطه منفی و معناداری را بین اندازه شرکت و ارزش شرکت تایید میکند.

در جدول شماره ( )2ضریب تعیین مدل برابر با  3840است که نشان دهنده توصیف  3840از تغییرات ارزش شرکت ها توسط
متغیرهای مستقل پژوهش است  .مقدار آماره دوربین واتسون ( )4811بیانگر عدم خودهمبستگی میان متغیرهای مستقل پژوهش
است .بررسی نتایج معنیداری مدل رگرسیونی برازش شده نشان میدهد سطح معنیداری مقدار آماره  )38333323( Fکوچکتر از 1
درصد و معنیدار است ( .)sig > 3831از این رو آزمون فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفت.
فرضیه ششم :در این آزمون متغیر ساختار سرمایه بعنوان متغیر تعدیل کننده آورده شده است ،نتایج آزمون نشان میدهد که
تاثیر ساختار سرمایه با ساختار دارایی بر ارزش شرکت معنادار است ،سطح معناداری کمتر از  1درصد وعالمت ضریب بتا (،)38131
که رابطه مثبت و معناداری را تایید میکند .از این رو آزمون فرضیه مورد تایید قرار گرفت .همچنین نتایج آزمون نشان میدهد که
33

تاثیر ساختار سرمایه با اندازه شرکت بر ارزش شرکت معنادار است ،سطح معناداری وعالمت ضریب بتا ( ،)-38111رابطه منفی و
معناداری را بین اندازه شرکت و ارزش شرکت تایید میکند.
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در این پژوهش به بررسی اثرات ساختار سرمایه بر رابطه بین اندازه ،ساختار دارائی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران پرداخته شد .برای آزمون فرضیههای تحقیق از اطالعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران در فاصله زمانی سالهای  4033تا  4031استفاده شده است و نمونه نهایی متشکل از  411شرکت بوده است.
در فرضیه اول پژوهش به بررسی ارتباط ساختار سرمایه و ارزش شرکت پرداخته شد .نتایج حاصل از این فرضیه بیانگر رابطه
منفی و معنادار میان این دو متغیر بوده است .این موضوع نشان می دهد نسبت بدهیها به حقوق صاحبان سهام تصویری کلی از
میزان ریسکی بودن سرمایه گذاری در شرکت را نشان می دهد .معموالً سرمایه گذاری در شرکتی که عمده تامین مالی آن از
طریق بدهی های مختلف انجام می شود ،چون تقریباً اهرم باالئی دارد ،ریسک بیشتری را با خود به همراه خواهد داشت که این
موجب می گردد سهامداران کمتر به خرید و فروش اینگونه سهام در بازار مبادرت ورزند .از دالیل دیگر می توان به این موضوع
اشاره نمود که ممکن است تالش های مدیریت در جهت افزایش ارزش واحد تجاری از طریق ساختار بهینه سرمایه موفق نبوده
است .با توجه به اینکه تصمیمات ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده و ریسک سهامداران تاثیر گذار بوده و ارزش بازار سهام نیز
ممکن است به تبع تصمیمات ساختار سرمایه تحت تاثیر قرار گیرد .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه همسو با نتایج پژوهشگرانی
همچون  :هاتا صالح و دیگران( ،)1341اناب چادری و سامن چادری( ،)1343سومیاتی و مانی هوروک( )1341آگاروال و
پادهان( ،)1342نظیر و دیگران( ،)1341رضائی و پیری( )4033مبنی بر عدم تاثیر پذیری ارزش شرکت از ساختار سرمایه بوده و بر
خالف نتایج پژوهشگرانی مانند  :آگاروال و پادهان( ،)1342رودریگز و کالدیرا ( ،)1341رحیمیان و دیگران( )4031مبنی بر تاثیر
پذیری ارزش شرکت از ساختار سرمایه بوده است.
در فرضیه دوم پژوهش به بررسی ارتباط بین ساختار دارائی و ارزش شرکت پرداخته شد .نتایج حاصل از ارتباط ساختار دارائی و
ارزش شرکت نشان داد ارتباط منفی و معناداری بین این دو متغیر وجود دارد که این موضوع نشان می دهد سرمایه گذاران در
بورس اوراق بهادار تهران به دارائیهایی همچون زمین بیشتر به عنوان دارائی ثابت می نگرند .در استاندارد حسابداری مالی شماره
 41در خصوص زمین اینگونه بیان شده که  :زمین به عنوان دارایی غیر جاری محسوب می شود که در کوتاه مدت به فروش نمی
رسد و معموالً با مالکیت همراه است .زمانی که زمین به طرف دیگری فروخته می شود ،دیگر به عنوان دارئی ثابت محسوب نمی
شود ،بلکه به عنوان دارائی جاری محسوب می گردد .تنها در این حالت است که خبری خوب برای سرمایه گذاران به شمار می آید،
زیر انتظار می رود که قی مت سهام و ارزش شرکت با بازده سود حاصل از فروش دارائی افزایش یابد.این یافته ،بسیاری از نتایج
اندیشمندان این حوزه را نقض می نماید .در واقع یافته این تحقیق نشان می دهد که زمانی که شرکت های بورس اوراق بهادار
تهران دارائی های ثابت زیادی همچون زمین و ساختمان و  ...را نگهداری می نمایند ،ارزش شرکت از دیدگاه سهامداران افزایش
نمی یابد .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه با نتایج پژوهش سیتادهارما و ماچالی ( ،)1342هاتا صالح و دیگران( )1341و تری
راتناواتی و دیگران( )1342مطابقت دارد .آنها در پژوهش خود دریافتند که ساختار دارائی برارزش شرکت تاثیر دارد .به عبارت دیگر
وجود داراییهای ثابت در صورتهای مالی شرکت ،بر ارزش شرکت ها از دیدگاه سرمایه گذاران موثر است .بر خالف نتایج پژوهش
انجام شده توسط پژوهشگران باال ،اوکلو و دیگران( )1341در پژوهش خود دریافتند که ساختار دارائی بر سودآوری شرکت های
فعال در صنعت نوشیدنی نیجریه ای ندارد.
یافته های حاصل از آزمون فرضیه سوم مشخص شده است که اندازه بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران تاثیر منفی معنی داری دارد .این امر به آن معنا است با افزایش اندازه شرکت ،ارزش شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران کاهش می یابد .به عبارت دیگر علیرغم اینکه مجموع داراییهای متعلق به یک شرکت که نشان دهنده
ارزش شرکت است و شرکت های بزرگ را به راحتی قادر به جذب منابع نقدی داخلی و خارجی می کند ،این امر تاثیری بر ارزش
شرکت از دیدگاه سرمایه گذاران نداشته است .همچنین می توان اینچنین بیان نمود اگر چه شرکت های بزرگ دارای سرمایه های
بزرگ بازار هستند ،ولی طی سالهای مورد پژوهش سرمایه گذاران عالقمند به شرکت هایی با مقیاس بزرگ نبودند .نتایج حاصل از
آزمون این فرضیه با نتایج پژوهشگرانی همچون  :سیتادهارما و ماچالی( ،)1342جاوید و محمدی ( )4031مطابقت دارد که حاکی
عدم تاثیر پذیری ارزش از اندازه شرکت می باشد .بر خالف پژوهش های انجام شده توسط محققین پیش گفته ،نتایج پژوهش
آگاروال و پادهان( ،)1342موکراس و دیگران( ،)1341فیل سرائی و دلبری ( )1342مبنی بر تاثیر پذیری ارزش شرکت از اندازه
شرکت مطابقت دارد.
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در فرضیه چهارم پژوهش به بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر رابطه بین ساختار دارائی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد .نتایج بدست آمده برای این فرضیه نشان می دهد ساختار سرمایه بر رابطه بین ساختار دارائی
و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر مثبت و معناداری دارد .در حقیقت نتایج این فرضیه نشان می
دهد که به واسطه وجود ساختار سرمایه که به چگونگی ترکیب منابع تامین مالی شرکت از قبیل بدهیهای کوتاه مدت ،اوراق قرضه
و  ...اشاره دارد ،ساختار دارائی که همان وجود دارائیهای ثابت می باشد معنی پیدا کرده و باعث افزایش ارزش شرکت می گردد.
نتایج حاصل از آزمون این فرضیه بر خالف پژوهش انجام شده توسط سیتادهارما و ماچالی ( )1342می باشد که نشان دادند ساختار
سرمایه بر رابطه بین ساختار دارائی و ارزش شرکت تاثیری ندارد.
در فرضیه پنجم پژوهش به بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر رابطه بین اندازه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران پرداخته شد .نتایج بدست آمده برای این فرضیه نشان می دهد ساختار سرمایه بر رابطه بین اندازه و ارزش شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر منفی و معناداری دارد .نتیجه این فرضیه بیانگر این موضوع است که سیاست ساختار
سرمایه و تالش برای بهینه سازی آن نمی تواند ارزش سهام شرکت را افزایش دهد و بر روی تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر گذار
باشد .به عبارت دیگر ساختار سرمایه قادر نیست بر رابطه بین اندازه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تاثیر گذار باشد .نتایج پژوهش انجام شده توسط ستیادهارما و ماچالی( )1342بیانگر عدم تاثیر گذاری ساختار سرمایه بر رابطه بین
اندازه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اندونزی بوده که در صنعت امالک و ساختمان فعال بوده اند.
در فرضیه ششم پژوهش به بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر رابطه بین ساختار دارائی ،اندازه و ارزش شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد .نتایج بدست آمده برای این فرضیه نشان می دهد ساختار سرمایه بر رابطه بین ساختار
دارائ ی ،اندازه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر مثبت و معناداری دارد .این بدان معناست که
ساختار سرمایه موجب بهبود رابطه ساختار دارائی ،اندازه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می گردد.
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تأثیر منابع تأمین مالی و عدم تقارن اطالعاتی بر سیاست تقسیم سود در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شهناز صاحبی

همراه1

تاریخ دریافت0055/50/50 :
تاریخ پذیرش0055/50/50 :
کد مقاله04000 :

چکـیده
سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است؛ زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداختهای نقدی
عمده شرکتها و یکی از مهمترین گزینهها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار میرود .هدف این پژوهش ،منابع تأمین
مالی و عدم تقارن اطالعاتی بر سیاست تقسیم سود میباشد .برای سنجش منابع تأمین مالی از اهرم مالی و سررسید
بدهی استفاده شده است .همچنین عدم تقارن اطالعاتی از تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به دست آمده
است .در این تحقیق سه فرضیه طراحی گردید و با انتخاب  10شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران برای دوره زمانی  0ساله  0814الی  ،0800آزمون شدند .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده¬های تحقیق
به روش پانل (دادههای تابلویی) نشان میدهند ضمن اینکه بین منابع تامین مالی و عدم تقارن اطالعاتی با سیاست
تقسیم سود رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :منابع تأمین مالی ،عدم تقارن اطالعاتی ،تقسیم سود.

 -1کارشناس ارشد حسابداری بانکدار بانک کشاورزی شعبه همدان sh.sahebi@yahoo.com
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 -1مقدمه
0

0

8

0

از جمله گروههای اصلی استفادهکننده از اطالعات مالی شرکتها؛ سهامداران و سرمایهگذاران هستند .خطمشی تقسیم سود
به عنوان یکی از اطالعات اثرگذار در بازار سرمایه ،0برای سرمایهگذاران اهمیت خاصی دارد ،زیرا اغلب سرمایهگذاران با استفاده از
4
آن اقدام به اخذ تصمیمات مورد نظر خود مینمایند .به منظور افزایش قدرت پیشبینی 6سرمایهگذاران و کاهش ریسک شرکت،
شناسایی عوامل مؤثر بر خط مشی تقسیم سود میتواند بسیار مفید و حائز اهمیت باشد.

 -2مبانی نظری
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هیئت استانداردهای حسابداری مالی 1در بیانیه مفهومی شماره ( )0هدف گزارشگری مالی را به این صورت بیان میکند:
«گزارشگری مالی باید اطالعاتی را که سرمایهگذاران فعلی و بالقوه ،اعتباردهندگان 0و سایر استفادهکنندگان برای تصمیمگیری
درباره سرمایهگذاری ،تأمین مالی 05و تصمیمات مشابه الزم دارند ،را فراهم آورد» .یکی از اقالم حسابداری که در گزارشهای مالی
(صورت سود و زیان) 00تهیه و ارائه میشود «سود خالص» 00است .سود نه تنها عاملی برای تدوین سیاستهای تقسیم سود است،
بلکه عاملی برای پیشبینی و از همه مهمتر راهنمایی برای سرمایهگذاری و تصمیمگیری به شمار میآید .سیاست تقسیم سود یکی
از چالشیترین مباحث مدیریت مالی 08است .تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم ،قابل بحث است و عاملی اثرگذار بر
سرمایهگذاریهای آتی شرکتها میباشد .تقسیم سود از یک طرف موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی
میشود و از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند ،از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن
ثروت 00،همواره باید بین عالیق مختلف آنان و فرصتهای سودآور 00سرمایهگذاری یک تعادل برقرار کنند .بنابراین تصمیمات
تقسیم سود که از سوی مدیران اتخاذ میشود بسیار حساس و دارای اهمیت است( .مهرانی؛ تاالنه)0844 ،
برای اکثر مردم ،بخصوص سهامداران شرکتهای پذیرفته شده در بورس ،این سؤال مطرح است که چگونه میتوان عواملی را
که بر سود تقسیمی تأثیر میگذارند ،مشخص کرد تا قادر شوند سهام شرکتها را با یکدیگر مقایسه و در نهایت ،سهام مورد نظر
خود را با اطمینان بیشتری خریداری کنند؟ (اسدی؛ عزیزی بصیر)0814 ،
دریافتکنند ولی سهامداران عمده 06مایل هستند که سود در شرکت نگهداری و صرف توسعه گردد تا در نتیجه قیمت سهام04
شرکت از این طریق افزایش یابد .انتظار این است ،شرکتهایی که اکثر سهام آنها را مدیران و سهامداران عمده خریداری
نمودهاند ،تقسیم سود کمتری داشته باشند و سود خود را در فرصتهای سرمایهگذاری 01به کار گیرند و شرکتهایی که سهام آنها
را سرمایهگذاران فردی خریداری نمودهاند سود تقسیمی بیشتری را مدنظر داشته باشند( .صادقی؛ بهادری)0811 ،
نظریه عدم تقارن اطالعاتی 00،موضوعی مهم و بحثبرانگیز در حسابداری مالی 05است که به طور معمول در بازار اوراق بهادار
رخ میدهد .براساس این نظریه ،عدم تقارن اطالعاتی به شکافهای اطالعاتی 00،کیفیت ،00گزارشگری 08،قابل فهم بودن00،
ادراکی 00و ارزش تقسیم میشود .هرچه دامنه مطرح شده بیشتر باشد ،سطح شکاف ارزش و به دنبال آن فاصله بین قیمت
مبادالتی 06اوراق بهادار شرکتها از ارزش ذاتی 04آنها بیشتر خواهد بود که این امر ،به تصمیمگیریهای نامناسب اقتصادی و مالی
توسط سرمایهگذاران منجر خواهد شد .عدم تقارن اطالعاتی زمانی به وجود میآید که یک طرف از قرارداد یا معامله از اطالعات
بیشتری آگاهی داشته باشد؛ مشروط بر اینکه از این اطالعات در زمان برقراری اطالع ارتباط با طرف دیگر به طور مؤثر استفاده
1 Financial Information
2 Stockholders
3 Investors
4 Dividend Policy
5 Capital Market
6 Forecast
7 Firm Risk
)8 Financial Accounting Standards Board (FASB
9 Creditors
10 Financing
11 Profit and Loss Statement
12 Net profit
13 Financial Management
14 Wealth
15 Profitable Opportunities
16 Major Shareholders
17 Stock Prices
18 Investment Opportunities
19 Information Asymmetry
20 Financial Accounting
21 Information Gap
22 Quality Gap
23 Reporting Gap
24 Understanding Gap
25 Perceptual Gap
26 Transaction Price
27 Intrinsic Value
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کند .آگاهی بیشتر ،عمدتاً باعث ایجاد منافع اقتصادی 0برای طرف برخوردار از اطالعات بیشتر است .برخی از سرمایهگذاران شامل
افراد درون سازمانی مانند مدیران ،تحلیلگران 0آنها و مؤسسههای که از این افراد اطالعات دریافت میکنند به اخبار محرمانه
دسترسی دارند .هر چه اطالعات محرمانه 0بیشتر باشد ،دامنه تفاوت قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایهگذاران
افزایش مییابد و در نتیجه بازده سرمایهگذارانی کاهش مییابد که به این گونه اطالعات دسترسی ندارند( .قربانی؛ عدیلی0800 ،

8

 -3فرضیههای تحقیق
فرضیه اول :بین منابع تأمین مالی و سیاست تقسیم سود رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین عدم تقارن اطالعاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معنیداری وجود دارد.

 -4روش تحقیق

 -5جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق با توجه به موضوع ،نوع اطالعات مورد نیاز و کاربرد آن دربرگیرنده کلیه شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی  0ساله از سال مالی  0814الی  0800است .نمونههای مورد مطالعه در این تحقیق با
استفاده از روش حذف سیستماتیک و براساس معیارهای زیر انتخاب شدهاند:
 .0جزء بانکها ،موسسات مالی ،سرمایهگذاری و لیزینگ نباشند.
 .0برای رعایت قابلیت مقایسهپذیری ،سال مالی شرکت منتهی به  00اسفندماه هر سال باشد.
 .8شرکت طی سالهای مالی  0814الی  0800تغییر سال مالی نداده باشد.
 .0شرکت تا پایان سال  0814در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد و طی سالهای  0814الی  0800از
بورس اوراق بهادار تهران نیز خارج نشده باشد.
 .0صورتهای مالی شرکتهای فوق در دسترس باشند.

رديف
0
0
8
0
0
6
4

جدول  -1روند انتخاب نمونه
شرح
تعداد کل شرکتها تا پایان سال 00
تعداد شرکتهایی که سال مالی آنها  00اسفند نیست.
تعداد شرکتهایی که مالی هستند.
تعداد شرکتهایی که تغییرسال مالی دادهاند.
تعداد شرکتهایی که از یک سال قبل و بعد  0814فعال بودهاند.
تعداد شرکتهایی که در دوره زمانی فعال نبودهاند.
تعداد شرکتهایی که اطالعات آنها در دسترس نیستند.
تعداد شرکتهای منتخب
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در این پژوهش اطالعات دوره مالی از صورتهای مالی و گزارشات شرکتها به دست آمده است؛ بدین صورت که دادههای
مربوط به شرکتهای عضو نمونه تحقیق طی سالهای مالی  0814الی  0800از منابعی چون نرمافزار رهآورد نوین و تدبیر پرداز،
سایت بورس اوراق بهادار و ...استخراج و به صفحه گسترده  Excelمنتقل شد .همچنین برای پردازش اطالعات از نرمافزار SPSS
استفاده شده است .در این پژوهش به منظور آزمون فرضیههای پژوهش از روش پانل (دادههای تابلویی) و از آزمونهای لیمر
(چاو) 0و هاسمن 6استفاده شده است .ضمناً در این تحقیق برای هر یک از ضرایب جزئی رگرسیون از آزمون  -tاستیودنت و برای
معنیداری مدل رگرسیونی از آماره فیشر ( )Fدر سطح  %00اطمینان ( %0خطا) استفاده شده است.

تعداد نمونه
004
()00
()00
()041
()005
()00
()05
10

با توجه به معیارهای فوق ،از بین  004شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 10 ،شرکت در دوره زمانی -0800
 0814به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب گردیدهاند.

Economic Benefits
Analysts
Secrecy News
Confidential Information
Chow Test
Hausman Test

1
2
3
4
5
6
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 -6مدلهای تحقیق
 -1-6مدل اول پژوهش
به منظور تحلیل فرضیه اول از معادله رگرسیونی ( )0استفاده شده است.
فرضیه اول« :بین منابع تأمین مالی و سیاست تقسیم سود رابطه معنیداری وجود دارد».
𝑡𝐷𝑃𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝐸𝐵𝑇 𝑀𝐴𝑇𝑈𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑇𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,
معادله ()0
که در آن:

 :DPi,tسود تقسیمی شرکت  iدر سال t
𝑡 :𝐷𝐸𝐵𝑇 𝑀𝐴𝑇𝑈𝑖,سررسید بدهی شرکت  iدر سال t
𝑡 :𝐿𝐸𝑉𝑖,اهرم مالی شرکت  iدر سال t
 :PROFITi,tسودآوری شرکت  iدر سال t
 :RISK i,tریسک سهام شرکت  iدر سال t

 :𝛽1 , 𝛽2 , 𝛽3 , 𝛽4ضرایب مدل رگرسیون
 :𝛽0عرض از مبدا
𝑡 :𝜀𝑖,جزء اخالل مدل رگرسیون( .شاهتیموری اردستانی و
همکاران)0508 ،

 -2-6مدل دوم پژوهش
سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)16تابستان (تیر) 1011

به منظور تحلیل فرضیه سوم از معادله رگرسیونی ( )8استفاده شده است.
فرضیه دوم« :بین عدم تقارن اطالعاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معنیداری وجود دارد».
𝑡𝐷𝑃𝑖,𝑡 = 𝛾0 + 𝛾1 𝐼𝐴𝑖,𝑡 + 𝛾2 𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑇𝑖,𝑡 + 𝛾3 𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,
معادله ()8
که در آن:
 :DPi,tسود تقسیمی شرکت  iدر سال t
𝑡 :𝐼𝐴𝑖,عدم تقارن اطالعاتی شرکت  iدر سال t
𝑡 :𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑇𝑖,سودآوری شرکت  iدر سال t
𝑡 :𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖,ریسک سهام شرکت  iدر سال t

 :𝛾1 , 𝛾2 , 𝛾3ضرایب مدل رگرسیون
 :𝛾0عرض از مبدا
𝑡 : 𝜀𝑖,جزء اخالل مدل رگرسیون( .وجتک)0500 ،

 -7متغیرهای تحقیق
 -1-7متغیر وابسته
در این پژوهش نسبت سود تقسیمی شرکتها با استفاده از رابطه ( )0سنجیده میشود.
رابطه ()0

𝑡𝐷𝑃𝑆𝑖,
𝑡𝐸𝑃𝑆𝑖,

= 𝑡𝐷𝐼𝑉𝑖,

𝑡 :𝐷𝐼𝑉𝑖,بیانگر درصد سود سهامی است که شرکت بین سهامداران توزیع مینماید.
𝑡 :𝐷𝑃𝑆𝑖,سود تقسیمی هر سهم
𝑡 :𝐸𝑃𝑆𝑖,سود هر سهم( .ستایش؛ ذوالفقاری)0805 ،

 -2-7متغیرهای مستقل
منابع تامین مالی :در این پژوهش معیارهای سنجش منابع تأمین مالی عبارتند از اهرم مالی و سررسید بدهی.
اهرم مالی :اهرم مالی از نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام محاسبه میشود( .ستایش؛ ذوالفقاری)0805 ،
سررسید بدهی :سررسید بدهی از نسبت بدهی بلندمدت به کل بدهیها محاسبه میشود( .حاجیها؛ اخالقی)0805 ،
عدم تقارن اطالعاتی :در این تحقیق برای سنجش عدم تقارن اطالعاتی بین سرمایهگذاران از الگوی زیر استفاده میشود که
برای تعیین دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام طراحی شده است.
این الگو به صورت معادله ( )0است.
معادله ()0
(𝐴𝑃𝑖,𝑡 − 𝐵𝑃𝑖,𝑡 ) × 100
= 𝑡𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑖,
(𝐴𝑃𝑖,𝑡 + 𝐵𝑃𝑖,𝑡 ) ÷ 2

که در آن:
𝑡 :𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑖,دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
𝑡 :𝐴𝑃𝑖,میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت  iدر دوره t
𝑡 :𝐵𝑃𝑖,میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت  iدر دوره ( tقربانی؛ عدیلی)0800 ،
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 -3-7متغیرهای کنترلی
سودآوری :سودآوری شرکت از نسبت سود ویژه پس از کسر مالیات به حقوق صاحبان سهام به دست میآید( .ستایش؛
ذوالفقاری)0805 ،
ریسک :برای محاسبه ریسک سهام از معادله زیر استفاده میشود.
معادله ()0
) 𝑡𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖,𝑡 , 𝑟𝑀,
) 𝑡𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑀,

= 𝑡𝛽𝑖,

که در آن:
𝑡 :𝑟𝑖,بازده سهام  iدر دورهt
𝑡 :𝑟𝑀,شاخص بازار  Mبین ماههای t-12تا t
𝑡 :𝛽𝑖,بتای محاسبه شده سهام  iدر ماه ( tراعی؛ تلنگی)0818 ،

 -8آزمون فرضیههای تحقیق
سود آوری
اهرم مالی
سود تقسیمی
عدم تقارن اطالعاتی

06/80
00/80
5/00
4/00

براساس نتایج جدول فوق مقادیر میانگین متغیرهای تحقیق به جز بتا و سررسید بدهی ،سودآوری ،اهرم مالی ،سود تقسیمی و
عدم تقارن اطالعاتی به ترتیب برابر با  5/00 ،0/50 ،01/16 ،و  0/60کمتر از دو برابر مقادیر انحراف معیار متغیرهای فوق بوده و
از این رو احتمال وجود توزیع غیر نرمال را برای متغیرهای فوق به جز بتا و سررسید بدهی ضعیف نشان میدهد.

 -1-8آزمون فرضیه اول
فرضیه اول و معادله رگرسیونی آن به صورت زیر میباشد:
بین منابع تامین مالی و سیاست تقسیم سود رابطه معنیداری وجود ندارد𝐻0 :.
بین منابع تامین مالی و سیاست تقسیم سود رابطه معنیداری وجود دارد𝐻1 :.
𝑡𝐷𝑃𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝐸𝐵𝑇 𝑀𝐴𝑇𝑈𝑖,𝑡 + 𝛽2 𝐿𝐸𝑉𝑖,𝑡 + 𝛽3 𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑇𝑖,𝑡 + 𝛽4 𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,
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جدول  -2داده های مرتبط با فرضیات
-00/40
00/88
01/16
-0/04
0/40
0/50
-5/66
5/80
5/00
5/5
5/04
0/60

جدول  -3ماتريس همبستگي متقابل دادهها
متغیر
سود تقسیمی
سطح معناداری
سررسید بدهی
سطح معناداری
اهرم مالی
سطح معناداری
سود آوری
سطح معناداری
ریسک
سطح معناداری

سود تقسیمي
0
-----------

سررسید بدهي
---------------------

اهرم مالي
---------------

سود آوری
---------------

ريسک
---------

-5/00
5/5

0
-----------

---------------

---------------

---------

-5/0
5/5

5/06
5/5550

0
--------

---------------

---------

-5/00
5/5

5/50
5/00

-5/50
5/60

0
--------

---------

-5/88
5/5

5/01
5/5

5/0
5/50

5/00
5/5

0
-----

براساس نتایج جدول فوق ،مقدار ضریب همبستگی پیرسون میان متغیرهای تحقیق به جز ضرائب همبستگی میان سودآوری با
اهرم مالی و سررسید بدهی همگی در سطح  00درصد اطمینان معنادار شدهاند .از این رو با توجه به اینکه مقادیر ضرائب همگی
کمتر از  5/4است ،احتمال وجود همخطی میان متغیرهای مستقل بسیار ضعیف میباشد.
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جدول  -4آزمون لیمر (چاو)
شرح
آزمون لیمر (چاو)

آماره F
0/08

سطح معناداری
5/5550

نتیجه آزمون
تایید میگردد

براساس نتایج جدول فوق ،آماره  Fبا مقدار  0/08در سطح  00درصد معنادار شده؛ از این رو آزمون لیمر (چاو) مبنی بر قابلیت
انجام رگرسیون پنل دیتا تایید میگردد.
جدول  -5آزمون هاسمن
شرح
آزمون هاسمن

آماره کای دو
0/10

سطح معناداری
5/5

نتیجه آزمون
تایید میشود

براساس نتایج جدول فوق ،آماره کای دو با مقدار  0/10در سطح  00درصد معنادار شده؛ از این رو فرضیه اثرات ثابت تایید شده
و مدل رگرسیون پنل دیتا با روش اثرات ثابت انجام خواهد شد.
جدول  -6نتايج رگرسیون پنل ديتا
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شرح
سررسید بدهی
اهرم مالی
سودآوری
ریسک

مقدار آماره t
-1/60
-1/14
-8/06
-0/10

سطح معناداری
5/5
5/5
5/5550
5/550

ضريب تعیین

پارامتر برآورد شده
-5/04
-5/56
-5/550
-5/50
5/01

ضريب تعیین تعديل شده

آماره F

0/00

سطح معناداری آماره F

آماره دوربین واتسون

0/10

عامل تورم واريانس
0/56
0/50
0/00
0/00
5/84
5/5

براساس نتایج جدول فوق ،ضرائب متغیرهای فرضیه دوم شامل سررسید بدهی ،اهرم مالی ،سودآوری و ریسک به ترتیب برابر
با  -5/550 ،-5/56 ،-5/04و  -5/50در سطح اطمینان  00درصد معنادار شدهاند .همچنین مقادیر عامل تورم واریانس متغیرها
همگی کمتر از عدد  0بوده که بیانگر عدم وجود همخطی میان متغیرهای مستقل میباشد .براساس نتایج جدول فوق ضریب تعیین
برابر با  5/01بوده و به معنی آن است که  01درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده شده است .همچنین
آماره  Fبا مقدار  0/00در سطح  5/50معنادار شده که به معنی خوبی مدل برآورد شده میباشد .مقدار آماره دوربین واتسون نیز
برابر  0/10است که نشاندهنده عدم وجود ارتباط معنادار میان جمالت اختالل مدل میباشد .ضرایب سررسید بدهی و اهرم مالی
به ترتیب با مقادیر  -5/04و  -5/56در سطح اطمینان  00معنادار شدهاند؛ بنابراین فرضیه دوم مبنی بر اینکه بین منابع تامین مالی
و سیاست تقسیم سود در شرکتهای منتخب بورسی در دوره زمانی  0814-0800رابطه معناداری وجود دارد تایید میگردد .همچنین
عالمت این ضریب نشان میدهد که با افزایش هر واحد از منابع تامین مالی و اهرم مالی ،تقسیم سود به ترتیب با مقادیر  5/04و
 5/56کاهش مییابد.

 -2-8آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم و معادله رگرسیونی آن به صورت زیر میباشد:
بین عدم تقاون اطالعاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معنی داری وجود ندارد𝐻0 :.
بین عدم تقاون اطالعاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معنی داری وجود دارد𝐻1 :.
𝑡𝐷𝑃𝑖,𝑡 = 𝛾0 + 𝛾1 𝐼𝐴𝑖,𝑡 + 𝛾2 𝑃𝑅𝑂𝐹𝐼𝑇𝑖,𝑡 + 𝛾3 𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,

براساس نتایج جدول  ،4مقدار ضریب همبستگی پیرسون میان متغیرهای تحقیق همگی در سطح  00درصد اطمینان معنادار
شدهاند .از این رو با توجه به اینکه مقادیر ضرائب همگی کمتر از  5/4است ،احتمال وجود همخطی میان متغیرهای مستقل بسیار
ضعیف میباشد.
براساس نتایج جدول  1آماره  Fبا مقدار  0/04در سطح  00درصد معنادار شده؛ از این رو آزمون لیمر (چاو) مبنی بر قابلیت
انجام رگرسیون پنل دیتا تایید میگردد.
براساس نتایج جدول  ،0آماره کای دو با مقدار  1/00در سطح  00درصد معنادار شده؛ از این رو فرضیه اثرات ثابت تایید شده و
مدل رگرسیون پنل دیتا با روش اثرات ثابت انجام خواهد شد.
00

جدول  -7ماتريس همبستگي متقابل دادهها
متغیر
سود تقسیمی
سطح معناداری
عدم تقارن اطالعاتی

سود تقسیمي
0
----------

عدم تقارن اطالعاتي
---------------------

سودآوری
---------------

ريسک
---------

-5/86
5/5

0
-----------

---------------

---------

-5/00
5/5

5/86
5/5

0
--------

-----

-5/88
5/5

5/80
5/5

5/00
5/5

سطح معناداری
سودآوری
سطح معناداری
ریسک
سطح معناداری

0
-----

جدول  -8آزمون لیمر (چاو)
آماره F
0/04

شرح
آزمون لیمر (چاو)

سطح معناداری
5/550

نتیجه آزمون
تایید میگردد

آماره کای دو
1/00

شرح
آزمون هاسمن

سطح معناداری
5/5

نتیجه آزمون
تایید می شود

جدول  -11نتايج رگرسیون پنل ديتا
مقدار آماره t
-0/6
-0/00
-8/66

شرح
عدم تقارن اطالعاتی
سودآوری
ریسک

پارامتر برآورد شده
-5/56
-5/550
-5/08
5/80

ضريب تعیین تعديل شده

آماره F

0/0

سطح معناداری آماره F

آماره دوربین واتسون

0/1

ضريب تعیین

سطح معناداری
5/5
5/550
5/5558

عامل تورم واريانس
0/00
0/80
0/80
5/80
5/5
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جدول  -9آزمون هاسمن

براساس نتایج جدول  ،05ضرائب متغیرهای فرضیه سوم شامل عدم تقارن اطالعاتی ،سودآوری و ریسک به ترتیب برابر با
 -5/550 ،-5/56و  -5/08در سطح اطمینان  00درصد معنادار شدهاند .همچنین مقادیر عامل تورم واریانس متغیرها همگی کمتر
از عدد  0بوده که بیانگر عدم وجود همخطی میان متغیرهای مستقل میباشد .براساس نتایج جدول فوق ،ضریب تعیین برابر با
 5/80بوده و به معنی آن است که  80درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل توضیح داده شده است .همچنین آماره
 Fبا مقدار  0/0در سطح  5/50معنادار شده که به معنی خوبی مدل برآورد شده میباشد .مقدار آماره دوربین واتسون نیز برابر 0/1
است که نشاندهنده عدم وجود ارتباط معنادار میان جمالت اختالل مدل میباشد .ضریب عدم تقارن اطالعتی با مقدار  -5/56در
سطح اطمینان  00معنادار شده است؛ بنابراین فرضیه سوم مبنی بر اینکه بین عدم تقارن اطالعاتی و سیاست تقسیم سود در
شرکتهای منتخب بورسی در دوره زمانی  0814-0800رابطه معناداری وجود دارد تایید میگردد .همچنین عالمت این ضریب نشان
میدهد که با افزایش هر واحد عدم تقارن اطالعاتی 5/56 ،تقسیم سود کاهش مییابد.

 -9نتیجهگیری و پیشنهادها
 -0شرکتهایی که نسبت بدهی زیادی به حقوق صاحبان سهام دارند برای تأمین وجوه مورد نیاز به منظور پرداخت بهره و
اصل بدهی در سر رسید ،ممکن است در صد بیشتری از سود را در شرکت حفظ کنند و سود کمتری بین سهامداران توزیعکنند .با
توجه به نتایج حاصل از فرضیه اولمبنی بر این« :بین منابع تامین مالی و سیاست تقسیم سود رابطه معنیداری وجود دارد» که
مورد تأيید قرار گرفت پیشنهاد میگردد:
مدیران شرکتها ،سهامداران ،دولت و سایر استفادهکنندگان به خاطر روند خصوصی شدن شرکتهای دولتی ،نتایج پژوهش
حاضر را مدنظر قرار دهند.
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 به موجب اهمیت روزافزون اطالعات در بازارهای مالی و همچنین کاهش عدم تقارن اطالعاتی میان استفادهکنندگان و با-0
 «بین عدم تقارن اطالعاتی و سیاست تقسیم سود رابطه معنیداری:توجه به نتایج حاصل از بررسی فرضیه دوم مبنی بر این
وجود دارد» که مورد تأيید قرار گرفت نشاندهنده این نکته هستند که وجود عدم تقارن اطالعاتی زیاد بین مدیران و
استفادهکنندگان از صورتهای مالی حاکی از این خواهد بود که شرکتها تمایلی به تقسیم سود بیشتر نداشته و سود بیشتری را
: لذا پیشنهاد میگردد.میان سهامداران خود توزیع نخواهند کرد
مدیران شرکتها در برنامهریزیهای خود برای تقسیم سود به این نکته توجه نمایند که انباشت وجه نقد بدون بازده موجب
.کاهش کارایی و در نهایت کاهش ارزش شرکت خواهد شد
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بررسی تاثیر نسبت نقدینگی بر مدیریت سود واقعی؛
مورد مطالعه :شرکتهای پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رضا

سوری1

تاریخ دریافت89/12/21 :
تاریخ پذیرش89/11/19 :
کد مقاله25941 :

چکـیده
نقدینگی و سود مهم ترین متغیرهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اند .هدف از تحقیق
حاضر بررسی و مطالعه ارتباط و تاثیر نسبت نقدینگی بر مدیریت سود واقعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران است .تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی-همبستگی است .برای انجام
تحقیق  1فرضیه تدوین شد .برای انجام این تحقیق از رگرسیون با نرم افزارهای ایویز  1و اس پی اس اس  29استفاده
شد .این موضوع در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی  2985تا  2989با نمونه ای
 295تایی بررسی شد .یافتهها نشان داد که بین نسبت جاری و نسبت آنی با مدیریت سود واقعی رابطه معناداری وجود
دارد.

واژگـان کلـیدی :نسبت جاری ،نسبت آنی ،مدیریت سود واقعی

 -1کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نراقrezasuri1367@gmail.com ،
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 -1مقدمه
هدف صورتهای مالی ،ارائه اطالعاتی درباره وضعیت ،عملکرد و انعطاف پذیری مالی است که برای استفاده کنندگان
صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی ،مفید واقع شود .بنابراین میتوان گفت در صورت دستکاری صورتهای مالی ،هدف
و فلسفه وجودی صورتهای مالی خدشه وارد میشود .به عالوه وجود بسترهایی چون تضاد منافع و عدم تقارن اطالعاتی سبب
توسعه این موضوع می شود(دستگیر و حسینی .)2981 ،دستکاری صورتهای مالی توسط مدیر برای رسیدن به اهداف خاص مدیرت
سود نامیده می شود که در تئوری های اثباتی بر اساس  9فرض طرح های پاداش ،قراردادهای بدهی و هزینه های سیاسی صورت
می گیرد .در هریک از این  9فرض هدف مدی ر رسیدن به هدف مورد نظر را مد نظر دارد که در همه آنها سود از ودوره ای به دوره
ای انتقال می یابد که سبب مشکالت نمایندگی می شود (اسکات .)1112 ،2اثرهای نقدینگی بر مشکالت نمایندگی(حتی با جود
اثرهای مبهم و دوپهلو) ،محرکی است در این خصوص که پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین نسبت های نقدینگی و مدیریت سود
واقعی بپردازد .به دلیل این که مشکالت نمایندگی توانایی تحریف گزارشگری مالی را دارد ،پژوهش حاضر به آزمون جنبه هایی از
گزارشگری مالی می پردازد که ممکن است به دلیل اغوای انگیزه های مدیران ،به تحریف عملکرد اقتصادی از طریق سودهای
گزارش شده منجر شود .نسبت های نقدینگی شامل دو نسبت جاری و آنی هستند .این دو متغیر با سود رابطه زیادی دارند به گونه
ای که سود را با این دو متغیر تا حد زیادی می توان تغییر داد .حال مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که تاثیر نسبت های
نقدینگی بر مدیریت سود واقعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چیست.
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 -2پیشینه تحقیق
قائمی و همکاران( )2988پژوهشی با عنوان تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر کنترل های داخلی و مدیریت سود انجام
دادند .نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که بین هر دو ویژگی کمیته حسابرسی (اندازه کمیته حسابرسی و تخصص
کمیته حسابرسی) با ضعف در کنترل های داخلی و مدیریت سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد اما بین اندازه کمیته حسابرسی
و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد.
حمیدیان و همکاران ( )2988پژوهشی با عنوان پایداری مالکیت نهادی راهکاری مناسب جهت کنترل مدیریت سود واقعی
انجام دادند .نتایج پژوهش در فرضیه اول نشان داد که مدیریت سود واقعی تأثیر مخربی بر عملکرد دوره آتی شرکت ها داشته
است؛ و همچنین متغیرهای مدل ورشکستگی ، zشرکت های زیان ده و نسبت اهرم مالی تأثیر معناداری بر عملکرد آتی شرکت ها
دارند .نتایج یافته ها در فرضیه دوم پژوهش نشان از آن دارد که پایداری مالکیت نهادی می تواند راهکار مناسبی برای کنترل
اعمال مدیریت سود واقعی شرکت ها باشد .همچنین متغیرهای توان عملیاتی ،نرخ رشد فروش ،اندازه شرکت و نرخ بازده کل
دارایی ها تأثیر معناداری بر مدیریت سود واقعی شرکت ها دارد.
حاجی ها و فیض آبادی( )2981پژوهشی با عنوان رابطه بین نسبت های نقدینگی و سودآوری و توان پرداخت تعهدات انجام
دادند .نتایج نشان می دهد که چرخه تبدیل وجه نقد با نسبت حاشیه سود خالص رابطه معنادار دارد و با نسبت های بازده حقوق
صاحبان سهام ،بازده دارایی ها و نسبت های بدهی رابطه معنادار ندارند .همچنین نسبت جاری و سریع با بازده حقوق صاحبان
سهام و نسبت حاشیه سود خالص رابطه معنادار وجود ندارد.
جیانگ 1و همکاران( )1111پژوهشی با عنوان سهامداران عمده چندگانه و مدیریت سود انجام دادند .برای تحلیل از رگرسیون
چند متغیره استفاده شد .مدل جونز ،جونز تعدیل شده و جونز مبتنی بر عملکرد برای محاسبه مدیریت سود استفاده شد .فرضیه -2
الف) شرکتهایی با سهامداران عمده چندگانه نسبت به شرکتهایی با سهامداران کنترلی انفرادی سطوح باالتری از مدیریت سود را
دارند .تحقیق دارای فرضیه های زیر بود :فرضیه -2ب) حضور سهامداران عمده چندگانه بر فعالیت های مدیریت سود شرکت تأثیر
منفی معناداری دارد .فرضیه -1الف) رابطه مثبت بین سهامداران عمده چندگانه و مدیریت سود در شرکتهای با سهامداران عمده
یکنواخت نسبت به شرکتهای با سهامداران عمده متفاوت بیشتر است .فرضیه -1ب) تأثیر منفی سهامداران عمده چندگانه بر
مدیریت سود در شرکتهای با سهامداران عمده متفاوت بیشتر است .فرضیه -9الف) نسبت تعداد سهامداران عمده و سهامداران
نسبی دیگر سهامداران عمده به سهامدار کنترلی بر فعالیت های مدیریت سود تأثیر مثبتی دارد .فرضیه -9ب) نسبت تعداد
سهامداران عمده و مالکیت نسبی دیگر سهامداران عمده به سهامدار کنترلی بر مدیریت سود تأثیر منفی دارد .یافته های ناشی از
تحلیل مدل رگرسیونی نشان داد که :شرکتهایی با سهامداران عمده چندگانه نسبت به شرکتهایی با سهامداران کنترلی انفرادی
سطوح باالتری از مدیریت سود را دارند .رابطه مثبت بین سهامداران عمده چندگانه و مدیریت سود در شرکتهای با سهامداران عمده

1. Scott
2 . Jiang
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یکنواخت نسبت به شرکتهای با سهامداران عمده متفاوت بیشتر است .نسبت تعداد سهامداران عمده و سهامداران نسبی دیگر
سهامداران عمده به سهامدار کنترلی بر فعالیت های مدیریت سود تأثیر مثبتی دارد.
میکائیل و دیگران ( )1121به بررسی رابطه اهرم و نقدینگی با مدیریت سود در بانک های تجاری ایاالت متحده پرداختند.
یافتهها نشان داد که بین اهرم و نقدینگی با مدیریت سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

 -3روش تحقیق
این تحقیق از نوع کاربردی و از نوع کمی و همچنین توصیفی-همبستگی می باشد .کاربردی به این دلیل که در بورس اوراق
بهادار تهران و موسسات آموزشی کاربرد دارد و همبستگی به این دلیل رابطه بین چند متغیر مالی را بررسی می کند و کمی به این
دلیل که از داده های عددی و تحلیل های آماری برای نتیجه گیری استفاده می نماید.

 -1-3جامعه و نمونه تحقیق

 -4فرضیه های تحقیق
-

H 0 :   0

 H1 :   0

به نظر می رسد نسبت جاری بر مدیریت سود واقعی تاثیر دارد.
به نظر می رسد نسبت آنی بر مدیریت سود واقعی تاثیر دارد.

 -5تشریح متغیرهای مدل تحقیق
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جامعه آماری مورد نظر این پژوهش به شرح ذیل انتخاب میگردد :شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال
 2985تا سال  2989که شامل  941شرکت میباشد .نمونه به صورت غربال گری و با شرایط زیر انتخاب می شود:
 -2هلدینگ ها ،موسسات مالی ،بانک ها ،بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری به علت ماهیت متفاوت فعالیتهایشان کنار
گذاشته شدند.
 -1اطالعات مورد نیاز برای استفاده در آزمون ها باید در دسترس باشد.
 -9وقفه معامالتی بیش از  5ماه نداشته باشند.
 -5جهت یکنواختی دوره زمانی ،سال مالی آنها منتهی به  18اسفند باشد.
 -4پس از اعمال محدودیت های فوق تعداد به  295رسید که در طی دوره  4ساله برابر با (121شرکت-سال) می شود.

برای هریک از فرضیه ها از مدل هایی به شرح زیر استفاده می شود:
مدل رگرسیونی تحقیق (برای فرضیه  2از مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی و برای فرضیه  1مدیریت سود
مبتنی بر اقالم تعهدی)
i ,t

 

HHI   SIZE   GROWTH   NOA   LITIGATION
  LEV   BETA   BIG8   GDP   ROA  
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جدول  -1متغیرهای تحقیق
نوع

متغیر اصلی

تعریف عملیاتی

نماد
جریان نقدی عملیات غیر عادی
R_CFO

مدیریت سود
واقعی
()RM

هزینه های محصول غیر عادی
R_PROD

_R_DISC
EXP
RM

هزینه های اختیاری غیر عادی

جزء باقیمانده  9مدل باال را استاندارد کرده و با هم جمع می کنیم.
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نوع
مستقل

کنترلی

نماد

متغیر اصلی
نسبت نقدینگی
نسبت جاری
اندازه
رشد
خالص دارایی
عملیاتی
اهرم عملیاتی
بتا

BETA

اندازه حسابرس

BIG8

HHI
SIZE
GROWTH

تغییر تولید
ناخالص ملی
بازده دارایی

NOA
LEV

ΔGDP

تعریف عملیاتی
دارایی جاری تقسیم بر بدهی جاری
دارایی جاری منهای موجودی کاال تقسیم بر بدهی جاری
لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت در پایان سال
نسبت ارزش دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام
حقوق سهامدار منهای وجه نقد و اوراق قابل معامله به عالوه کل بدهی سال قبل
تقسیم بر فروش سال قبل
بدهی بلند مدت تقسیم بر کل دارایی ها
شاخص ریسک سیستماتیک
اگر حسابرس سازمان حسابرسی و موسسات بزرگ باشد  2و در غیر اینصورت
صفر
تغییر در درصد تولید ناخالص ملی
سود خالص تقسیم بر دارایی

ROA
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 -6آزمون مفروضات رگرسیون برای بررسی فرضیه های تحقیق
میزان اعتبار مدل های برآورد شده به میزان برقراری پیش فرضهای الزم برای برآورد مدل است مهمترین این پیش فرضها
عبارتند از:
 -2نرمال بودن باقیماندهها
 -1همسانی واریانس
 -9عدم خود همبستگی باقیماندهها
 -5وجود ارتباط خطی و نداشتن نقاط پرت و تاثیر گذار
 -4عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل
در این تحقیق با ازمونها و نمودارهای تشخیصی برقراری پیش فرضها بررسی گردیده است روشهای به کار رفته برای بررسی
و کنترل پیش فرضهای باال به ترتیب شماره پیش فرضها آزمونها و نمودارهای زیر بوده است.
 -2آزمون کلموگوروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن باقیمانده ها :نرمال بودن باقیمانده های مدل رگرسیونی یکی از
فرضهایی رگرسیونی است که نشان دهنده اعتبار آزمونهای رگرسیونی است در ادامه با استفاده از آزمون کلموگروف -اسمیرنف
نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته بررسی شده است .زیرا نرمال بودن متغیرهای وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل
(تفاوت مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی) می انجامد .پس الزم است نرمال بودن متغیر وابسته قبل از برآورد پارامترها کنترل شود و
در صورت برقرار نبودن این شرط راه حل مناسبی برای نرمال نمودن آنها (از جمله تبدیل نمودن آن) اتخاذ نمود .فرض صفر و
فرض مقابل در این آزمون به صورت زیر نوشته میشود.
دادهها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی میکند  H 0 :
دادهها برای متغیر وابسته از توزیع نرمال پیروی نمیکند
جدول : 1آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق
بیشترین تفاوت
پارامترهای نرمال
کلموگروف
تعداد
انحراف
منفی
مثبت
قدرمطلق
میانگین
 اسمیرنفمعیار
مقدار Z

متغیرها
RM

643

-0/03

0/69

0/19

0/19

-0/12

0/91


H 1 :

مقدار
احتمال
0/378

مقادیر احتمال برای متغیر وابسته  RMبیشتر از  1/14است ،بنابراین فرض صفر برای این دو متغیر رد نمیشود یعنی توزیع
آنها نرمال است.
 -1نمودار باقیمانده در مقابل مقادیر برآورد شده ( نداشتن الگو در این نمودار نشان از همسانی واریانس است)
نمودارهای پراکنش باقیمانده در مقابل مقادیر برآورد شده جهت تشخیص همسانی واریانس

01

نمودارهای باقیمانده در مقابل مقادیر برآورد
شده حاوی اطالعات بسیار مهمی است از جمله
اینکه نداشتن الگوی منظم در پراکندگی این نقاط
میتواند موید همسانی واریانس که یکی از پیش
فرضهای مدلبندی رگرسیونی است می باشد .در
نمودار زیر به این نکته توجه شده است و تقریبا
پراکندگی در این نمودار تصادفی بوده و الگومند
نیست.

نمودار :2نمودار پراکنش مدیریت سود واقعی

 -1-6تحلیل پانلی
زمانی2

گردآوری شدهاند یعنی دادههای جمع آوری شده برای مقاطع مختلف ( در
در تحلیل پانلی ،دادهها به صورت مقطعی-
اینجا شرکتها) در طی زمان می باشد .در دادههایی که بدین صورت جمع آوری می شوند ،استقالل مشاهدات حفظ نمی گردد زیرا
از هر شرکت در سالهای مختلف چندین مشاهده تکرار شده است که این مشاهدات به هم وابسته اند ( زیرا متعلق به یک شرکت
هستند) .برای تحلیل این نوع دادهها از تحلیل پانلی استفاده میگردد.
در مباحث تحلیل پانلی سه نوع مدل بدون اثرات ثابت 3با اثرات ثابت و با اثرات تصادفی وجود دارد که از آزمونهای
مختلف برای تشخیص مدل مناسب استفاده میشود .در ادامه به طور خالصه به این آزمونها اشاره شده است:

سال پنجم ،شماره ( 2پیاپی ،)16تابستان (تیر) 1711

 -9آزمون دوربین-واتسون (مقادیر نزدیک به  1نشانگر عدم خودهمبستگی است)
در مدل اول مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  1391است مقادیر نزدیک به  1حاکی از عدم خودهمبستگی باقیمانده ها که
یکی دیگر از فروض رگرسیون است را نشان میدهد( .بنابراین خودهمبستگی بین باقیمانده ها وجود ندارد).
در مدل دوم هم مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  1351است.
 -5نمودارهای پراکنش وجود ارتباط خطی و نداشتن نقاط پرت و تاثیر گذار را هم بررسی می کند.
 -4مقادیر ( VIFعامل افزایش واریانس) شاخصی برای بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل است این شاخص در مورد
فرضیات مختلف برآورد ارایه شده است همه این مقادیر کمتر از  21بوده است.
برای مدل اول مقادیر ( VIFعامل افزایش واریانس) شاخصی برای بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل است در
صورتیکه مقدار آن باالتر از  21باشد احتمال وجود همخطی بین متغیرهای مستقل وجود دارد .میزان این شاخص برای متغیرها در
بیشترین مقدار برابر با  2/51است.
در مدل دوم مقادیر  VIFدر بیشترین مقدار برابر با  2/11است.

 -2-6فرآیند انتخاب مدل مناسب
فرآیند انتخاب مدل مناسب به شرح زیر است:
مرحله اول :وجود اثرات در مقابل مدل بدون اثرات آزمون میگردد ( آزمون لیمر یا چاو).
در این مرحله آزمون فرض به شرح زیر است:
مدل ادغام شده مناسب است

H0 :

مدل با اثرات مناسب است  H 1 :
در صورتیکه مقدار احتمال برای آزمون باال کمتر از  1/14باشد فرض صفر در سطح  84درصد اطمینان رد میگردد یعنی مدل
با اثرات ثابت یا تصادفی مناسب است و در غیر این صورت فرض صفر در سطح  84درصد اطمینان رد نمیشود یعنی مدل ادغام
شده مناسب است.
مرحله دوم :مدل با اثرات تصادفی در مقابل مدل با اثرات ثابت آزمون میگردد ( آزمون هاسمن).
در صورتی که مدل مورد استفاده ،مدل با اثرات باشد ،سوال بعدی این است که آیا مدل با اثرات ثابت مناسب است یا مدل با
اثرات تصادفی؟ برای پاسخ به این سوال مدل با اثرات تصادفی در مقابل مدل با اثرات ثابت با استفاده از آزمون هاسمن آزمون شده
است.
فرض صفر و فرض مقابل در این آزمون به شرح زیر است.
1 Cross section-time series

01

مدل با اثرات تصادفی مناسب است  H 0 :

مدل با اثرات ثابت مناسب است  H 1 :
در صورتیکه مقدار احتمال برای آزمون باال کمتر از  1/14باشد فرض صفر در سطح  84درصد اطمینان رد شده یعنی مدل با
اثرات ثابت مناسب است) و در غیر این صورت فرض صفر در سطح  84درصد اطمینان رد نمیشود یعنی مدل با اثرات تصادفی
مناسب است.
در نهایت از بین سه مدل بدون اثرات 3مدل با اثرات ثابت و مدل با اثرات تصادفی مناسبترین مدل انتخاب شده و در
مورد معناداری هر کدام از متغیرهای مستقل و کنترلی بحث خواهد گردید.

 -3-6انتخاب مدل
همانگونه که پیشتر گفته شد ابتدا مدل مناسب را ازمیان مدلها ( مدل ادغام شده 3مدل با اثرات ثابت و یا مدل با اثرات
تصادفی) انتخاب میگردد نتایج آزمون چاو و هاسمن برای تشخیص مدل مناسب در جدول زیر ارایه شده است:

مدلها
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مدل
اول
مدل
دوم

آزمون اثرات

جدول :2آزمون چاو و آزمون هاسمن برای انتخاب مدل مناسب
آزمون هاسمن
آزمون چاو یا لیمر
درجه
مقدار کای
درجه آزادی مقدار احتمال
مقدار
آزادی
-دو

مقدار F

2/20

130,444

0/000

مقدار کای  -دو
مقدار F
مقدار کای  -دو

290/11

130

0/000

1/45

130,437

0/003

206/67

130

0/000

نتیجه

مقدار
احتمال

54/86

9

0/000

مدل با اثرات
ثابت

31/67

9

0/000

مدل با اثرات
ثابت

مقدار احتمال آزمون چاو در مدلهای اول دوم باال کمتر از  1/14است بنابراین مدل مورد استفاده دارای اثرات جداگانهای برای
شرکتها هستند .همه موارد مقدار  1/111است .مقدار احتمال برای آزمون هاسمن برای مدلهای اول و دوم به ترتیب برابر با 1/111
و  1/111است یعنی مدلها ،مدل با اثرات ثابت است.

 -7آزمون فرضیه ها
 -1-7برازش مدل اول:
پانلی2

استفاده شده است .مدل مفروض به صورت زیر است:
در این بخش برای بررسی و برآورد مدل کلی از تحلیل
RM     HHI   SIZE   GROWTH   NOA
  LEV   BETA   BIG8   GDP   ROA  
فرض صفر و فرض مقابل در این مدل به صورت زیر است:
i ,t 1

i ,t

i ,t

4

i ,t

9

i ,t

3

i ,t

8

i ,t

i ,t

2

7

i ,t

1

6

0

i ,t

i ,t

5

H 0 : 1   2  ...   9  0

H 1 :  i  0 i  1,2,3,...,9

مدل معنیداری وجود ندارد.
مدل معنیداری وجود دارد.

H0 :

H 1 :

در جدول زیر نتایج تحلیل پانلی آورده شده است :
در جدول زیر مدل با اثرات ثابت برآورد شده است مقدار احتمال معنیداری  Fبرابر با  1/111است .این مقدار کمتر از 1/14
است بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  84درصد رد میشود یعنی در سطح اطمینان  84درصد مدل معنی داری وجود دارد.
میزان ضریب تعیین برابر با  1/41است یعنی در حدود  41درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترل بیان
میگردد.

1 Panel Analysis

02

عنوان متغیر
نسبت جاری
اندازه
رشد
خالص دارایی
عملیاتی
اهرم عملیاتی
بتا
اندازه حسابرس
تغییر تولید
ناخالص ملی
بازده دارایی

جدول :3برآورد و آزمون پارامترهای مدل اول
مقدار احتمال
مقدار t
مقدار ضرایب

نتیجه
معنادار و منفی
معنادار و مثبت
معنادار و مثبت
بیمعنی

پارامترها
مقدار ثابت

-0/588

-2/69

0/007

HHI

0/440

5/89

0/000

Size

0/040

2/61

0/009

1/18

Growth

-0/002

-0/85

0/397
0/764

بیمعنی

1/06

NOA

-0/002

-0/30

Lev

0/076

2/50

0/013

Beta

-0/009

-1/20

0/232

BIG8

0/018

1/10

0/273

معنادار و مثبت
بیمعنی
بیمعنی

1/13
1/13

∆GDP

0/002

1/24

0/215

بیمعنی

1/18

0/741

9/39

0/000

Roa

ضریب تعیین

0/56

1/18
1/42

1/03

1/17
0/000
2/32

مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  1/91است مقادیر نزدیک به  1حاکی از عدم خودهمبستگی باقیمانده ها که یکی دیگر از
فروض رگرسیون است را نشان میدهد( .بنابراین خودهمبستگی بین باقیمانده ها وجود ندارد).
مقادیر  ( VIFعامل افزایش واریانس) شاخصی برای بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل است در صورتیکه مقدار آن
باالتر از  21باشد احتمال وجود همخطی بین متغیرهای مستقل وجود دارد .میزان این شاخص برای متغیرها در بیشترین مقدار برابر
با  2/51است.
برای برآورد ضرایب میتوان فرضهای زیر را با استفاده از آمارههای  - tجزئی انجام داد.
H 0 :  0  0

فرض صفر و فرض مقابل برای عرض از مبدا یا مقدار ثابت به صورت مقابل است:
H 1 :  0  0
و برای میزان ارتباط متغیرهای مستقل و کنترلی به صورت مقابل نوشته میشود:

و مقدار آماره آزمون به صورت مقابل محاسبه میگردد:

i  0,1,2,3,...,9

 H 0 : 1  0

 H 1 : 1  0
H 0 :  9  0

H 1 :  9  0
i  0
S i
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مقدار F

4/08

معنادار و مثبت
مقدار احتمال F
دوربین واتسون

VIF

t i 

توزیع آماره باال برای نمونه های بزرگ توزیع نرمال
استاندارد است بنابراین ناحیه رد و عدم رد به صورت مقابل
خواهد بود.
نحوه داوری به این صورت است که اگر مقدار  tدر
ناحیه رد قرار گیرد فرض صفر رد میشود.
در جدول باال رابطه بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته مشخص شده است رابطه مثبت و معنادار به این مفهوم است که با
افزایش متغیر مستقل 3متغیر وابسته نیز افزایش می یابد در حالیکه در ارتباط منفی معنادار با افزایش متغیر مستقل 3متغیر وابسته
کاهش می یابد در ارتباط بی معنی هم رابطه ای بین متغیر مستقل و وابسته وجود ندارد.
مقدار آماره  tبرای  HHIبرابر با ( 4/98معنادار و مثبت) ،برای  Sizeبرابر با ( 1/12معنادار و مثبت ) 3برای  Growthبرابر با
( -1/94بیمعنی) ،برای  NOAبرابر با ( -1/91بیمعنی) ،برای  LEVبرابر با ( 1/41معنادار و مثبت) ،برای  Betaبرابر با -2/11
(بیمعنی) ،برای  BIG8برابر با ( 2/21بیمعنی) ،برای  ∆GDPبرابر با ( 2/15بیمعنی) و برای  Roaبرابر با ( 8/98معنادار و
مثبت) است مقدار آماره  tبرای عرض از مبدا برابر با  -1/18است که در سطح اطمینان  84درصد در ناحیه رد فرض صفر قرار دارد
یعنی عرض از مبدا معنادار است.
05

 -2-7مدل دوم
مدل مفروض به صورت زیر است:

HHI   SIZE   GROWTH   NOA
BETA   BIG8   GDP   ROA  

i ,t 1

i ,t

i ,t

4

i ,t

9

i ,t

3

i ,t

8

i ,t

2

i ,t

7

i ,t

6

1

 
0

i ,t

LEV i,t  

RM
5



فرض صفر و فرض مقابل در این مدل به صورت زیر است:
H 0 : 1   2  ...   4  0

H 1 :  i  0 i  1,2,3,4

مدل معنیداری وجود ندارد.
مدل معنیداری وجود دارد.

H0 :

H 1 :
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در جدول زیر نتایج تحلیل پانلی آورده شده است:
در جدول زیر مدل با اثرات ثابت برآورد شده است مقدار احتمال معنیداری  Fبرابر با  1/111است .این مقدار کمتر از 1/14
است بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  84درصد رد میشود یعنی در سطح اطمینان  84درصد مدل معنی داری وجود دارد.
میزان ضریب تعیین برابر با  1/92است یعنی در حدود  92درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترل بیان
میگردد.
مقدار آماره دوربین واتسون برابر با  1/51است مقادیر  VIFدر بیشترین مقدار برابر با  2/11است.

عنوان متغیر
نسبت آنی
اندازه
رشد
خالص دارایی
عملیاتی
اهرم عملیاتی
بتا
اندازه حسابرس
تغییر تولید
ناخالص ملی
بازده دارایی

جدول  -4برآورد و آزمون پارامترهای مدل دوم
مقدار احتمال
مقدار t
مقدار ضرایب

پارامترها
مقدار ثابت

-3/487

-3/12

0/002

HHI

1/596

4/18

0/000

نتیجه
معنادار و منفی
معنادار و مثبت
معنادار و مثبت
بیمعنی

1/18
1/06
1/14

VIF
1/19

Size

0/273

3/48

0/001

Growth

-0/001

-0/10

0/924

NOA

-0/046

-1/38

0/168

بیمعنی

Lev

-0/303

-1/96

0/050

Beta

-0/025

-0/65

0/515

BIG8

0/090

1/07

0/287

معنادار و منفی
بیمعنی
بیمعنی

1/13

∆GDP

0/014

2/11

0/035

معنادار و مثبت

1/18

Roa

-0/384

-0/95

0/340

مقدار F
ضریب تعیین

1/82
0/37

بیمعنی
مقدار احتمال F
دوربین واتسون

1/42

1/03

1/17
0/000
2/40

مقدار آماره  tبرای  HHIبرابر با ( 5/29معنادار و مثبت) ،برای  Sizeبرابر با ( 9/59معنادار و مثبت) ،برای  Growthبرابر با
( -1/21بیمعنی) ،برای  NOAبرابر با ( -2/99بیمعنی) ،برای  LEVبرابر با ( -2/81معنادار و منفی) ،برای  Betaبرابر با -1/14
(بیمعنی) ،برای  BIG8برابر با ( 2/12بیمعنی) ،برای  ∆GDPبرابر با ( 1/22معنادار و مثبت) و برای  Roaبرابر با -1/84
(بیمعنی) است مقدار آماره  tبرای عرض از مبدا برابر با  -9/21است که در سطح اطمینان  84درصد در ناحیه رد فرض صفر قرار
دارد یعنی عرض از مبدا معنادار است.

 -8بحث و نتیجه گیری
نقدینگی و سود مهم ترین متغیرهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اند .نقدینگی وابسته به
دارایی ها و بدهی های جار ی است .دارایی ها و بدهی های جاری در یک سال و یا یک چرخه عملیاتی هر کدام که کوتاه تر است
به وجه نقد نبدیل می شوند .لذا تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری معیار خوبی برای نقدینگی است .سود نیز جز فعالیت
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حمیدیان ،محسن ،جنت مکان ،حسین ،فالح ،هاجر ،)2988( ،پایداری مالکیت نهادی راهکاری مناسب جهت کنترل مدیریت
سود واقعی ،فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) ،پاییز ،دوره ،21
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های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی).242-212 3)28(4 3
دستگیر ،محسن ،حسینی ،احسان ،2981 ،مروری جامع بر مدیریت سود (بخش اول) ،نشریه پاییز مطالعات حسابداری و
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قائمی ،فاطمه ،مرادی ،زهرا ،علوی ،غالم حسین ،)2988( ،تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر کنترل های داخلی و
مدیریت سود ،فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) ،تابستان ،دوره
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های جاری و ساالنه شرکت است که از نقدینگی تاثیر پذیر است .هدف از تحقیق حاضر بررسی و مطالعه ارتباط و تاثیر نسبت
نقدینگی بر مدیریت سود واقعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود .در فرضیه اول مقدار آماره  tبرای
نسبت جاری برابر با ( 4/98معنادار و مثبت) ،برای اندازه شرکت برابر با ( 1/12معنادار و مثبت) ،برای رشد برابر با ( -1/94بیمعنی)،
برای خالص دارایی عملیاتی برابر با ( -1/91بیمعنی) ،برای اهرم برابر با ( 1/41معنادار و مثبت) ،برای بتا برابر با ( -2/11بیمعنی)،
برای اندازه حسابرس برابر با ( 2/21بیمعنی) ،برای تغییر تولید ناخالص ملی برابر با ( 2/15بیمعنی) و برای بازده دارایی برابر با
( 8/98معنادار و مثبت) است مقدار آماره  tبرای عرض از مبدا برابر با  -1/18است که در سطح اطمینان  84درصد در ناحیه رد
فرض صفر قرار دارد یعنی عرض از مبدا معنادار است .در فرضیه دوم مقدار آماره  tبرای نسبت آنی برابر با ( 5/29معنادار و مثبت)،
برای اندازه برابر با ( 9/59معنادار و مثبت) 3برای رشد برابر با ( -1/21بیمعنی) ،برای خالص دارایی عملیاتی برابر با -2/99
(بیمعنی) ،برای اهرم برابر با ( -2/81معنادار و منفی) ،برای بتا برابر با ( -1/14بیمعنی) ،برای اندازه حسابرس برابر با 2/12
(بیمعنی) ،برای تغییر تولید ناخالص ملی برابر با ( 1/22معنادار و مثبت) و برای بازده دارایی برابر با ( -1/84بیمعنی) است مقدار
آماره  tبرای عرض از مبدا برابر با  -9/21است که در سطح اطمینان  84درصد در ناحیه رد فرض صفر قرار دارد یعنی عرض از
مبدا معنادار است.
با توجه به یافته های پژوهش ،پیشنهاد می شود سرمایه گذاران و افراد فعال در بازار سرمایه ،به هنگام تصمیم گیری به میزان
نسبت های نقدینگی موجود در صنایعی که شرکت های مورد نظر در آنها مشغول به فعالیت می باشند ،توجه داشته باشند؛ زیرا به
نظر می رسد ،نقدینگی عاملی موثر در مدیریت سود می باشد.
با توجه به نتایج این پژوهش و پرسشهایی که طی انجام آن برای پژوهشگر مطرح شد ،جهت تکمیل این پژوهش و انجام
مطالعات بیشتر در حوزههای مرتبط با این پژوهش ،پیشنهادات زیر برای انجام مطالعات آتی ارائه میشود:
این پژوهش به تفکیک برای صنایع مختلف موجود در بورس اوراق بهادار تهران به منظور کنترل تأثیر صنعت انجام شود.
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Liquidity and earning are the most important financial variable in listed companies in Tehran
Stock Exchange. Purpose of this research is survey and study of relationship between liquidity
ratio on real earnings management in listed companies in Tehran Stock Exchange. The research
from the viewpoint of purpose is practical and from the viewpoint of execution method is
descriptive-correlation. For this research 2 hypotheses is compiled. To conduct this research, we
use regression models via Eviews 6 and SPSS 18 statistical software. This subject surveyed in
Tehran Stock Exchange listed companies 134 since 2015-2019. Finding show that there are
significant relationship between current ratio and liquid ratio with real earnings management.
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