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چکـیده
طرح مسئله :از آن جائی که مقایسه رویکردهای مختلف فقر ،برای سیاستهای معطوف به فقر الزم است ،لذا در این
تحقیق به مطالعه تطبیقی سه نظریه عوامل فردی ،عوامل محیطی و فرهنگی و عوامل ساختاری پیرامون فقر پرداخته شده
است.
روش :روش مورد استفاده در این تحقیق شیوه تحلیل محتوا مبتنی بر رویکرد تطبیقی است ،بهگونهای که با بررسی آراء و
اندیشههای مختلف پیرامون فقر و رویکردهای آن در اسناد و مدارک موجود ،به بررسی تفاوتها و تقارنها در آراء پرداخته
شده است.
یافتهها :نظریه فردگرایی ریشه در ارزشهای آمریکائی و باور نظام بازار آزاد دارد و افراد را مسئول فقر خود میداند .عوامل
محیطی و فرهنگی نیز ،بازگوکننده تأثیر محیط سکونت افراد در موفقیّت یا فقر است .بر اساس این نظریه ،فقر نتیجهی
بیلیاقتی فردی نیست ،بلکه حاصل فضای اجتماعی و فرهنگی بزرگتری است که کودکان فقیر در آن رشد مییابند.
ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نیز از جمله عوامل توضیحدهنده فقر به شمار میروند .در زمینه عوامل ساختاری این
استدالل وجود دارد که سرمایهداری شرایطی را ایجاد میکند که به افزایش فقر میانجامد.

واژگـان کلـیدی :فقر ،عوامل فردی ،عوامل محیطی و فرهنگی و عوامل ساختاری
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 -1مقدمه
اگرچه فقر به لحاظ عینی پدیدهای قابل درک و شناخته شده است ،امّا مباحث نظری متفاوت پیرامون آن ،به لحاظ اقتصادی و
اجتماعی ،از چنان پیچیدگی برخوردار است که درک و فهم مضامین فقر را مشکل ساخته است .در این مقاله سعی گردیده با بررسی
آراء و اندیشههای پیرامون فقر و علل آن و رویکردهای مواجه با فقر ،زمینههای الزم برای سیاستهای معطوف به فقر فراهم گردد،
چراکه پدیدارشناسی فقر تنها با شناخت نظریهها و عوامل پدیدآورنده آن امکانپذیر است.

 -2نظریههای فقر
طی سالهای گذشته ،اندیشههای متفاوت پیرامون فقر ،سیاستهای رفاهی دولتها را نسبت به کاهش فقر تحت تأثیر قرار
داده است .رانک ،)2001(1معتقد است که درک علل واقعی فقر از اهمیت زیادی در روشن ساختن اندیشههای ما پیرامون فقر
برخوردار است .به عقیده رانک ،ادراک ما در مورد علل فقر را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود :عوامل فردی ،عوامل محیطی
و فرهنگی ،عوامل ساختاری
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 -1-2عوامل فردی
اولین نظریه فقر_نظریه فرد گرایی فقر_ افراد را مسئول فقر خود میداند .بطور نمونه نظریه پردازان محافظه کار سیاسی ،افراد
را مقصّ ر اصلی در فقر و مشکالت ناشی از آن می دانند و معتقدند که این افراد ،با کارِ سخت تر و انتخاب های بهتر می توانند از
دام فقر فرار کنند .دیگر شاخه های نظریه فردگرایی فقر ،فقر را ناشی از ویژگی های ژنتیکی ،از قبیل هوش می دانند که البته این
فرضیه رد شده است .باور فقرِ ناشی از کمبودهای فردی از سابقه ای دیرینه برخوردار است ،دکترین مذهبی که ثروت را با رحمت
خداوندی برابر می انگارد و هسته اصلی بسیاری از فرقه های مذهبی را تشکیل می دهد ،نابینائی ،زمین گیری یا نقص های فردی
را به عنوان تنبیه ای از سوی خداوند برای افراد یا والدین عاصی آن ها می پندارد(Weber, 2001).
نظریه فردگرایی ریشه در ارزشهای آمریکائی و باور نظام بازار آزاد دارد_ نظامی با اندیشه ایجاد فرصت برای همه_ .این
نظریه ،بیشتر بر کارِ سخت و مسئولیت پذیری افراد در قبال نیازهای اساسی ،مانند :غذا ،مسکن و مراقبت های سالمت تاکید
میکند(Rank, 2004).
2
از دیرباز آمریکا مهد فرصت تصور می شده است ،جائیکه افراد با فرصت های بسیار برای دستیابی به رویای آمریکائی و
موفقیّت روبرو هستند .استدالل رویای آمریکایی آنست که استعداد ،کارِ سخت و راستی عامل موفقیّت و فقر فردی ناشی از ضعف
افراد و فقدان انگیزه است .به هرحال شواهد اندکی وجود دارد که از این ادّعا حمایت میکند).(Rank, 2004; Merton, 1957
این مطالعات نشان می دهند که فقرا گرایش به کارِ سخت دارند و مسئولیت پذیری فرد ،این باور اجتماعی و نگرش منفی را که
فرد علّت فقر است ،رد میکند(Rank, 2004; Schwartz, 2000).
نظریه داروینیسم اجتماعی 3نیز تجربه فقر یا موفقیت افراد را ناشی از توانائی ها و قابلیّت های زیستی افراد میداند .داروینیسم
اجتماعی بسط یافته اندیشه انتخاب طبیعی و تکامل زیستی انسان هاست .اسپنسر و ویلیام سامنر ،0از نظریه انتخاب طبیعی چارلز
داروین 5برای استدالل علّت اولیه فقر در جامعه استفاده نموده اند .آن ها معتقدند که زندگی اجتماعی تجربه رقابت میان افراد ،با
ویژگی ها و توانائی های متفاوت است) .(Hurst, 2004; James, 2006به عقیده آن ها افرادِ با توانائی های بهتر ،قادرند بهتر
زندگی کنند تا افراد ضعیفی که بتدریج از بین خواهند رفت .آن ها دولت را از دخالت در فقر افراد منع می کنند ،زیرا براین باورند که
وضعیّت فقر آن ها سرنوشت طبیعی آن ها است(Hurst. 2004; James, 2006).
لِستر وارد ،6برخالف داروینیسم اجتماعی به عوامل متفاوت قابلیت های فردیِ افزایش دهنده فقر توجه میکند .(Calhoun et
) al, 2002; Wallace & Wolf, 1999وارد معتقد است تا زمانی که افراد ،دولت و نهادها در خط سیر بهبود جامعه مداخله
نکنند ،جامعه خوب خواهد بود .او ضعف نظام اجتماعی را ناشی از ضعف در جامعه میداند .به هر حال اسپنسر از ساختار اجتماعیِ
بسط یافته از اقتصاد بازار آزاد و چگونگی تأثیر پذیری جامعه از توسعه فردی چشم پوشی میکند(Calhoun et al, 2002; .
)Hurst, 2004
1 Rank
2 American Dream
3 Social Darwinism
4 Spencer and William Sumner
5 Charles Darwin
6 Lester Ward
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کاربرد معاصری از ایدئولوژی اسپنسر وجود دارد .ایدئولوژی اسپنسر منعکس کننده باورهای فقر و سیاستهای رفاهی
است) .(Hurst, 2004نظریه اسپنسر محافظه کارانه و تعیین کننده سیاستهای ملّی و تامین وجوه برنامه های رفاهی است.
محافظه کاری نمی تواند خود را با مباحث عمومی مساوات ،آزادی ،مسئولیت اجتماعی و رفاه عمومی تطبیق دهد ،بلکه دارائی های
خصوصی ،سود و بازار آزاد را به سمت خود می کشد.

 -2-2عوامل محیطی و فرهنگی
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مفاهیم فرهنگِ فقر و انزوای اجتماعی چارچوبی را برای توضیح چگونگی ایجاد فقر و ماندگاری آن در برخی محیط ها و گروه
ها فراهم میکند .عوامل محیطی و فرهنگی ،بازگوکننده تأثیر محیط سکونت افراد در موفقیّت یا فقر است .اسکار لوئیس ،1اولین
شخصی بود که اصطالح "فرهنگ فقر" را مطرح کرد .او تالش نمود تا فقر و ویژگی های آن را به صورت یک فرهنگ و یا به
صورت یک"خرده فرهنگ "2توضیح دهد .از نظر او فقر نتیجهی بیلیاقتی فردی نیست ،بلکه حاصل فضای اجتماعی و فرهنگی
بزرگتری است که کودکان فقیر در آن اجتماعی می شوند(McIntyre, 2002; Lewis, 1966).
نظریه فرهنگِ فقر براین فرض استوار شده که فقرا و ثروتمندان از الگوهای ارزشی ،باورها و نُرم های رفتاری متفاوت
برخوردارند .براساس نظریه مذکور علّت فقرِ فقرا رفتارهای معیّنی است که آن ها در ارتباط با فقر یاد می گیرند .لوئیس معتقد است
که فقرا سخت مطالعه کردن و طرح ریزی برای آینده را یاد نمی گیرند و در مقابل رفتارهای جنسی پر خطر کرده و غیر عقالئی
پول خرج می کنند .به عقیده او فرهنگِ فقر ،نسل به نسل منتقل می شود .چرا که جوانان از همان سنین اولیه می آموزند که
آرزوی زندگی به تر و خواستن چیزهای بیشتر ،کامالً بیهوده است .در عوض آن ها با روحیه تقدیرگرایانه تسلیم زندگی فقیرانه خود
می شوند(.گیدنز)1796 ،
لوئیس ،به جوانب مثبت و سودمندی های فقر واقف بود و بر آن صحّه می گذاشت .او معتقد بود بدون فرهنگ فقر ،شخص
فقیر به سختی می تواند در ش رایطی که برای او وجود دارد ،به زندگی ادامه دهد .در واقع لوئیس برای فرهنگ فقر دو کارکرد قائل
بود .اوّل آنکه افراد به واسطه این فرهنگ ،خود را با شرایط عینیِ فقر سازگار می کنند و دوّم آنکه به کمک این فرهنگ ،در مقابل
فرادستی و تحقیر طبقات ،از خود واکنش و مقاومت نشان می دهند .موری_7همانطور که نش اشاره کرده است_ ،فرضیه
ی"فرهنگِ فقر" را در نظریه ی خود بسط و گسترش داده و از این طریق سیاست های حمایتی دولتهای رفاه را مورد انتقاد قرار
می دهد .او معتقد است سیاست های حمایتی ،از قبیل مستمری های رفاهی ،باعت اتکاء بیش از اندازه فقرا به این قبیل کمک ها و
در نتیجه زائل شدن انگیزه کار و پیشرفت در این قشر می شود .در واقع این شیوه حمایتی ،فرهنگی را تحت عنوان "فرهنگ
وابستگی" در میان این قشر بسط داده و مسئولیت پذیری و انگیزه کار را کاهش می دهد .همچنین زمینه را برای بازتولید فقر مهیّا
می سازد .موری مانند لوئیس بر بازتولید فقر بواسطه رفتار فقرا تاکید داشته و در این راستا از منظر"نظریه انتخاب عقالئی "0بحث
سواری مجانیِ فقرا از امکانات حمایتی را مطرح می کند .او معتقد است در نتیجه وابستگی به حمایت های دولتی ،خانواده ها در
فرهنگِ فقری پرورش مییابند ،که در آن هیچ نوع اخالق مسئولیت پذیری در قبال کار و خانواده وجود ندارد(.نش)1730 ،
مطالعات ویلسون1939(5و ،)1996پیرامون نقش انزوای اجتماعی و فرهنگی ،سرمشق مفهوم جدیدی با عنوان فرهنگِ"فقرای
محالّت خاص "6گردید .او در سال  ،1993درکتاب "افول اهمیّت نژاد" ،به این نکته اشاره می کند که در چند دهه اخیر ،تبعیض
نژادی در آمریکا به عنوان عامل تعیین کننده فقر اهمیّت خود را از دست داده و این عوامل اقتصادی هستند که تعیین کننده می
باشند .او در پاسخ به ادعاهای موردی و براساس پژوهش گسترده ای که در شهر شیکاگو انجام شده است ،شرایط موجود در مناطق
فقیر نشین را به عنوان یک پدیده اقتصادی و اجتماعی تبیین می کند .ویلسون در بررسی های خود عوامل اقتصادی و اجتماعی را
در ارتباط با امکانات فضای منطقه ای محالّت فقیر نشین تحلیل می کند .در واقع خروج سیاهان و سفید پوستان طبقه متوسط از
این محالّت ،منجر به فروپاشی اجتماعی این محالّت شده است .او از تعبیر"فقرای محالّت خاص "9برای توضیح محرومیّت
چندگانه موجود در مناطق استفاده میکند .بررسی های ویلسون به جهت اهمّیتی که برای عوامل فضائی و منطقه ای قائل شده
است ،می تواند به نوعی"چرخش فضائی "3تعبیر گردد.

1 Oscar Lewis
2 Subculture
3 Murry
4 Rational Choice Theory
5 Wilson
6 Poor Ghetto
7 Poor Ghetto
8 Spatial Turn

3

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)11زمستان  ،1011جلد یک

فرهنگِ"فقرای محالّت خاص" ،اثر انزوای اجتماعی و شیوع رفتار منحرف میان زیرطبقه ها را توضیح می دهد .به عقیده
ویلسون ،زیرطبقه ها از لحاظ اجتماعی از رفتار عادی و نُرم ،منزوی شده اند و در فقدان فرصت های اقتصادی به رفتارهای منفی
اجتماعی متمایل می گردند .این رفتارهای منحرف خروج زیر طبقه ها از وضعیت فقر را مشکل میکند.
نظریه فرصت 1در واکنش به فرهنگِ فقر شکل گرفته است .نظریه فرصتِ فقر ،علّت فقر مردم را محدودیّت در سرمایه انسانی
و دستیابی آن ها به فرصت ها در مقایسه با ثروتمندان میداند.
براساس نظریه فرصتِ فقر ،نظام اجتماعی به گونه ای ساخت یافته که به موفقیّت برخی گروه ها بیشتر توجه میکند.
مرتون ،)1959(2معتقد است که نظام اجتماعی آمریکا به گونه ای ساخت یافته که گروه های معیّنی را در دستیابی به منابع ،محدود
میکند .او بر این باور است که اگرچه ساختار اجتماعیِ ایاالت متحده فرصت هایی را برای مردم در راستای دستیابی به رویاهای
آمریکایی فراهم میکند ،ولی گروه های محروم از مزایای اجتماعی ،دارای محدودیّت منابع اقتصادی جهت دستیابی به اهدافشان
هستند .گانز ،)1991(7رانک( )2000و ماندل و شرام ،)2007(0نیز به این دلیل که نظریه فرهنگِ فقر ،فقرا را بیشتر مسئول فقر
خویش میداند تا نیروهای اجتماعی ،مورد انتقاد قرار داده اند .به عقیده گانز( )1991و رانک( ،)2000نظریه مقصر پنداشتن قربانی_5
مورد استفاده سیاستمداران_ اغلب بر نواقص فقرا متمرکز است تا علّت اولیه فقر.
دارلینگ )2002(6و رانک( ،)2000معتقدند که سرمایه انسانی بیشترین تأثیر را بر فقر یا موفقیّت افراد دارد .ادبیات موضوع نشان
می دهد که سرمایه انسانی بطور معنی داری درآمد افراد را متاثّر میکند و پی آمد فقدان سرمایه انسانی می تواند افراد را با خطر
فقر مواجه سازد .به عقیده رانک( )2000و دارلینگ( ،)2002افراد با سرمایه انسانیِ باالتر ،در بازار کار رقابت پذیرترند تا آن هایی که
فاقد سرمایه انسانی هستند.

 -3-2عوامل ساختاری
ساختارهای اقتصادی و اجتماعی از جمله عوامل توضیحدهنده فقر به شمار میروند .در زمینه عوامل ساختاری این استدالل
وجود دارد که سرمایهداری شرایطی را ایجاد میکند که به افزایش فقر میانجامد.
بیگلی ،)2000(9ساختار اقتصادی را فارغ از تالش های فردی ،مانند مهارت و کارِ سخت بررسی کرده و معتقد است ساختار
اقتصادی اباالت متحده آمریکا توجیه کننده میلیون ها فقیر این کشور است.
بویژه دیویس و مورِس_)1905( 3دو نظریه پرداز کارکردگرا_ معتقدند که نظریههای بازار کار و محرومیّت اجتماعی ،علّت
ساختاریِ فقر را بیشتر روشن می کنند .نظریه کارکردگرا ،فقر را کارکردِ سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی برای جامعه و بویژه طبقه
متوسط و ثروتمند میداند(Davis & Moores, 1945; Gans, 1972, 1995) .
این نظریه به توضیح فقر در میان مردم یا گروه های معیّن ،براساس دستمزدهای کارگران می پردازد .دیویس و مورِس،
کارکردِ برخی مقوله ها ،چون مهارت و دانش را مهمّ ارزیابی می کنند .به عقیده آن ها کارکردها و موقعیّت های معیّنی در جامعه
وجود دارد که برای اثربخشی بیشتر ،نیازمند مهارت و دانش است .آن ها بر این باورند که تبدیل استعداد اشخاص به مهارت و
دانش ،مستلزم گذراندن دوره های آموزشی است و افرادِ تحت آموزش در این دوره ها ،باید هزینه فرصت آن را بپردازند .لذا مردم
باید از طریق مشوّق هایی چون دستمزدها یا امتیازات باالتر تشویق شوند تا به پرداخت هزینه فرصت تمایل پیدا کنند .در
غیراینصورت جامعه هزینه آن را خواهد پرداخت .در این حالت ،دستمزد نیروی کار ،متناسب با هزینه آموزش و هزینه فرصت
پرداختی خواهد بود(Davis & Moores, 1945; Hurst, 2004) .
دیویس و مورِس( ،)1905همچنین استدالل می کنند که وجود فقر و نابرابریِ اقتصادی ،ناشی از تفاوت در دستمزدهای نیروی
کار است .عمده ترین انتقاد وارد بر نظریه کارکردگرایِ دیویس و مورِس ،اینست که چگونه ضرورتِ کارکردی وظیفه جامعه است.
اگرچه ضرورتِ کارکردی برای تشویق مردم ،در راستای توسعه استعداد و مهارت هایشان مهمّ است ،اما تفاوت گسترده میان
دستمزد یک مدیر و کارگر عادی محکوم است(Gusky, 2001; Hurst, 2004).
نظریههای بازار کاری که برای توضیح دالیل عمده فقر استفاده می شوند ،بر درآمد و نابرابری های درآمدی متمرکز
هستند(Hurst, 2004).
1 Opportunity Theory
2 Merton
3 Gans
4 Mandell and Schram
5 Blaming-the-Victim Ideology
6 Darling
7 Beeghley
8 Davis & Moores

0

تفاوت در عوامل اجتماعی چون جنسیّت و نژاد است .دارلینگ( )2002و آلکایر ،)2009(5نیز نشان می دهند که تفاوت در سرمایه
انسانی تا اندازه ای علّت شکاف درآمدی است .برخی مفسّران اجتماعی ،مانند فیشر ،)1992(6نابرابری را نتیجه ساخت های عادی
می دانند که توسط سیاست ها و نهادهای اجتماعی ایجاد و حمایت شده اند .عالوه براین ویژگی های جمعیّت شناختیِ معیّن ،مانند:
نژاد ،جنسیّت ،ازکارافتادگی ،ساختار و بُعد خانوار ،محل سکونت و سن ،عوامل مهمی هستند که می توانند خطر ابتال به فقر را
افزایش و یا کاهش دهند .بطورکلی نرخ فقر در میان خانواده های تک سرپرست ،زنان ،اقلیّت ها و خانوارهای پرجمعیت بیشتر
است(Rank, 2004).
مارکس( ،)1972نشان می دهد که رشدِ صنعتی سازی ،آسیب پذیری اقتصادیِ نیروی کار را در نظام سرمایه داری ،بطور معنی
داری افزایش داده است .در این زمینه ،عقاید استثماری و محرومیّت اجتماعی دو مفهومی هستند که در کشورهای صنعتی برای
توضیح علل اولیّه فقر مورد استفاده قرار گرفته اند(Bessie, 1995).
پس از استفاده مفهوم استثمار در انقالب صنعتی ،در چند دهه گذشته نظریه محرومیّت اجتماعی جایگزین استثمار گردیده و به
عنوان علّت اصلی فقر در کشورهای صنعتی مطرح گردید.
بِسی( ،)1995نشان می دهد که تجربه و تکرار استثمار ،متقابالً با محرومیّت اجتماعی ،به افزایش فقر می انجامد .بهرحال بِسی
نشان می دهد که تجربه محرومیّت اجتماعی ممکن است استثمار کارگران در بازار کار را تقویت کند.
مارکس مفهوم استثمار را برای توضیح علّت اصلی فقر کارگران در انقالب صنعتی استفاده می کند(Gusky, 2001; .
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مارکس ،)1972( 1معتقد است که هر کاالیی(شامل نیروی کار) ارزش مبادله ای دارد و ارزش کاال به نسبت نیروی کار
بکارگرفته شده در آن تولید است .همان قانون عمومی که قیمت کاالها را نسبت به دستمزد یا قیمت نیروی کار تنظیم میکند.
یکی از ضعف های نظریه مارکس اینست که با نیروی کار همانند یک هنجار خیالی رفتار میکند .به هر حال ،در اقتصاد پولی،
سرمایه دار ،توزیع نظام پاداش را کنترل میکند و پاداش بیشتری را برای خود در نظر می گیرد(Calhoun et al, 2002) .
نظریه نئوکالسیک بازار کار فرض میکند که بازار نسبتاً باز و آزاد است و در آن افراد می توانند برای کسب موقعیّت ها و
همچنین موقعیّت های وابسته به توانائی ها ،تالش و یادگیری ،با یکدیگر رقابت کنند .به عقیده هرست و گراسکی ،2نظریههای
نئوکالسیک بازار کار چنین استدالل می کنند که به مردم به نسبت مشارکتشان در جامعه پاداش داده می شود .عالوه بر این آن ها
استدالل می کنند که آموزشِ افراد ،یادگیری ،مهارت و هوش ،اجزاء بسیار مهمّ بهره وری در جامعه بازار آزاد هستند .هرچقدر افراد
در بازار آزاد بیشتر مشارکت کنند ،پاداش بیشتری نیز دریافت خواهند کرد .به عقیده آن ها عرضه و تقاضای متفاوتِ موقعیت ها در
جامعه بازار آزاد ،علّت نابرابری درآمدی است و به همین علّت برخی افراد فقر را تجربه می کنند.
نظریه نئوکالسیک بازار کار ،مورد انتقاد نظریه بازار کارِ دوگانه است .نظریه پردازان بازار کارِ دوگانه بر این باورند که بازار آزاد
نمی تواند آنطور که مدّنظر نظریه پردازان نئوکالسیکی است کار کند .نظریه پردازان بازارِ دوگانه ،معتقدند که عوامل دیگری در
جامعه رقابتی وجود دارد که بیشتر موقعیّت های فردی و درآمدهای جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد .آن ها نشان می دهند که
برنامه های آموزش و یادگیری ،اغلب در کاهش نابرابری و فقر شکست می خورند .عالوه بر این استدالل می کنند که تبعیض
اقلیّتی در بازار کار ،عملکردِ موثر بازار آزاد را متاثر می کند(منفی) .این نظریه پردازان همچنین اضافه می کنند که ناهمگونی زیاد
میان کارگران ،بیانگرِ ناکارآمدی مدل بازار کار است .فیگارت و پاور)2002(7و همچنین کان و بالو ،)2000(0نشان می دهند که
ویژگی های معیّن شناسایی شده در بازار کار ،علّت انحراف از قانون عمومی تعیین قیمت نیروی کار است.
مالحظه مهمّ ،برتری جنسیّتی و نژاد در قیمت نیروی کار است .هِرست( ،)2000اثبات می کند که اختالف درآمد افراد ،ناشی از

)Hurst, 2004

انقالب صنعتی توسط کارل مارکس و از طریق اصطالح استثمار کارگران توضیح داده شده است .در طی انقالب صنعتی،
تقاضای زیادی برای نیروی کار فقرا وجود داشت .به عقیده مارکس سرمایه داران عوامل تولید را مال خود می دانستند ،در حالیکه
کارگران نیروی انسانی خود را به سرمایه داران اجاره می دادند .او تاکید می کند که وضعیّت فقرِ کارگران ،ناشی از استثمار آن ها از
سوی سرمایه دارن است .مارکس معتقد است که اگرچه کارگران هسته اصلی تولید هر صنعتی را شکل می دهند ،اما بسیار کم(و یا
اصالً) پاداش دریافت می کنند .مارکس معتقد است ،سود سرمایه داران مشتق از سودهای مازاد 9تولید کارگران و مقدار سود سرمایه
داران به نسبت تولیدات مازاد ایجاد شده توسط کارگران است) .(Gusky, 2001; Hurst, 2004به عقیده او سرمایه داران ثروت
1 Marx
2 Hurst & Gruskey
3 Figart & Power
4 Kahn & Blau
5 Alkire
6 Fischer
7 Accumulated Surplus
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و مازاد بیشتری را از طریق استثمار کارگران یا ناانسانی 1شدن (از خود بیگانگی) آن ها انباشت می کنند .مارکس( ،)1972ناانسانی
شدن کارگران را از طریق مفاهیمی چون "کارگر به سطح یک کاال نزول می کند" و یا اینکه "بدبختی کارگر با قدرت و اندازه
تولید او نسبت معکوس دارد" توضیح می دهد(همانطور که کالهون و دیگران ،)2002(2اشاره کرده اند).
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مارکس معتقد است ،سرمایهداری ارزش کارگر را تا حدّ یک کاال پایین می آورد .هر چقدر کاالیی که کارگر تولید میکند
عظیم تر باشد ،میزان از خود بیگانگی نسبت به کاالی تولید شده نیز بیشتر می شود.کارگری که تولید کننده جزئی کوچک از
کاالست نسبت به کلّ کاال و محصول نهایی احساس وابستگی نمیکند .در گذشته ،فرد از ابتدا تا انتهای تولید حضور داشت و
محصول نهایی را متعلّق به خود می دانست ،ولی در نظام سرمایهداری وقتی کاال عینیّت می یابد دیگر از دست کارگر خارج می
شود .عینیّت یافتگی به عنوان یکی از ابعاد از خود بیگانگی است .کارگر هر چقدر بیشتر کار میکند ارزش کارش پایین تر می آید.
در واقع انسان به تدریج از وجود نوعیِ خود بیگانه می شود وخالقیّت و اندیشه اش را از دست می دهد .انسان ها از نظر مارکس با
کار به شناخت از طبیعت می رسند که نظام سرمایهداری این شناخت را مخدوش کرده است .این نظام فاصله ابزار تولید از کارگر را
بیشتر میکند و منجر به از خود بیگانگی بیشتر می شود.
به عقیده مارکس کیفیّت زندگی کارگران فقیر به علّت استثمار سرمایه داران یا از خودبیگانگی کارگران است .او بر چهار بُعد
اصلی استثمار یا از خود بیگانگی تاکید می کند .یک کارگر :از تولید ،از خود ،از خوی انسانی و از فرآیندهای تولید ،بیگانه می شود.
مارکس تاکید می کند که نیروی انسانی کارگران متفاوت از آن هاست ،زیرا بخشی از طبیعت آن ها نیست .او معتقد است که
همواره میان طبقه سوداگر(سرمایه داران) و طبقه کارگر(کارگران) در جامعه تنازع پایدار وجود دارد(Hurst, 2004) .
در دهه های گذشته ،توسعه تکنولوژیک انقالب صنعتی باعث شده تا کارگران استثمار را به جای محرومیّت اجتماعی تجربه
کنند .انقالب تکنولوژیکی بر دانش به عنوان رکن اشتغال تاکید بیشتری می کند(Hurst, 2004; Bessie, 1995) .
به عقیده بِسی ،مفهوم محرومیّت اجتماعی ،بیگانگی گروه های معیّن در یک جامعه است .درحالیکه اکثریّت مردم از فرصت
های اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی قابل توجه برخوردارند .در حوزه حقوق اشتغال ،مردم وقتی بیکار می شوند ،محروم می گردند.
این نوع محرومیّت(اقتصادی) وابسته به فقر است .برای مثال ،بیکاری زمانی اتفاق می افتد که شخص از بازار کار محروم شده
است .وقتی شخص از بازار کار محروم می شود ،از دستیابی به درآمد خوب و منظم محروم می گردد .در همین حالت وقتی شخص
از دسترسی های برابر به دارائی یا اعتبار یا پایگاه طبقه ای یا آموزش یا استانداردهای زندگی یا اشتغال منع می شود ،وضعیّت او
ضعیف تر شده و به سمت فقر سوق می یابد .از سوی دیگر تجربه بیکاری نیز می تواند به از دست دادن طبقه اجتماعی فرد
بینجامد(Bessie, 1995).

 -3نتیجه گیری
به طور کلی با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت ،نظریه فردگرایی ریشه در ارزشهای آمریکائی و باور نظام بازار آزاد
دارد و افراد را مسئول فقر خود میداند .عوامل محیطی و فرهنگی نیز بازگوکننده تأثیر محیط سکونت افراد در موفقیّت یا فقر است.
براساس این نظریه ،فقر نتیجهی بیلیاقتی فردی نیست ،بلکه حاصل فضای اجتماعی و فرهنگی بزرگتری است که کودکان فقیر
در آن اجتماعی می شوند .ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نیز از جمله عوامل توضیحدهنده فقر به شمار میروند .در زمینه عوامل
ساختاری این استدالل وجود دارد که سرمایهداری شرایطی را ایجاد میکند که به افزایش فقر میانجامد.
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چکـیده
اﻋﺘﻤاد ﺑهﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ ازﺣد یﮏ ویﮋﮔﯽ شخصﯿﺘﯽ اﺳت که مﯽتﻮاﻧد ﺑه ﺻﻮرت اریﺐ رفﺘاري و داشﺘﻦ اﻋﺘقادات ﻏﯿر واﻗﻌﯽ
(مﺜﺒت) در راﺑﻄه ﺑا ﻫـر یﮏ از ﺟﻨﺒهﻫاي یﮏ پﯿﺸامد در شرایﻂ ﻋدم اﻃﻤﯿﻨان تﻌریﻒ شﻮد .مدیراﻧﯽ که داراي اﻋﺘﻤادﺑهﻧﻔﺲ
ﺑاال ﻫسﺘﻨد اکﺜرا ﻧسﺒت ﺑه تصﻤﯿﻤات خﻮد و ﻧﺘایﺞ آنﻫا ﻋﻠﯽ الخصﻮص در زمﯿﻨه تصﻤﯿﻤات ﺳرمایهﮔذاري ﺑسﯿار خﻮشﺑﯿﻦ
ﻫسﺘﻨد .ﻫزیﻨه ﺳرمایه از اﻫﻤﯿت ﺑاالیﯽ ﺑراي مدیران شرکتﻫا ﺑرخﻮردار اﺳت ،چرا که یکﯽ از ﻋﻨاﺻر اﺳاﺳﯽ در اتخاذ
تصﻤﯿﻤات ﺳرمایهﮔذاري مﯽﺑاشد و ﺑا کاﻫﺶ آن ،ارزش افزوده اﻗﺘصادي شرکتﻫا افزایﺶ مﯽیاﺑد  .ﻫدف ایﻦ پﮋوﻫﺶ
مﻄالﻌهي ﺑررﺳﯽ تاثﯿر ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران و مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه مﯽﺑاشد .ﺑازده زماﻧﯽ در ایﻦ
پﮋوﻫﺶ محدود ﺑه ﺳالﻫاي  2989 -2982مﯽﺑاشد،پﮋوﻫﺶ اﻧجام شده از ﻧظر ﻧﻮع ﻫدف ﺟزء پﮋوﻫﺶﻫاي کارﺑردي
اﺳت و روش پﮋوﻫﺶ از ﻧظر ماﻫﯿت و محﺘﻮایﯽ ﻫﻤﺒسﺘگﯽ مﯽﺑاشد .اﻧجام پﮋوﻫﺶ در چارچﻮب اﺳﺘدالالت ﻗﯿاﺳﯽ-
اﺳﺘقرایﯽ ﺻﻮرت ﮔرفﺘه اﺳت و ﺑراي تجزیه و تحﻠﯿل فرضﯿهﻫا از تحﻠﯿل پاﻧﻠﯽ کﻤﮏ ﮔرفﺘه شده اﺳت .ﻧﺘایﺞ ﺑدﺳت آمده
ﻧﺸان داد که مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه تاثﯿر مﻌکﻮس و مﻌﻨاداري وود دارد ﻫﻤچﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي
مدیران ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه تاثﯿر مﻌکﻮس و مﻌﻨﯽ داري دارد.

واژگـان کلـیدی :ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران  ،مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ و ﻫزیﻨه ﺳرمایه

 -9دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی ناصر خسرو،ساوه،ایران
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ﻫزیﻨه ﺳرمایه یکﯽ از مﻔاﻫﯿم اﺳاﺳﯽ درﺣﻮزه ادﺑﯿات مالﯽ ﺑه شﻤار مﯿرود .ﻫزیﻨه ﺳرمایه در تصﻤﯿﻤات مالﯽ ﻧقﺶ مهﻤﯽ ایﻔا
مﯿکﻨد .مدیران شرکﺘها در راﺳﺘاي تﻌﯿﯿﻦ مﻨاﺑع مالﯽ ،ﺑاید ﻫزیﻨه تامﯿﻦ مﻨاﺑع مالﯽ را مﺸخص و ﻋﻮامل مﻮثر ﺑر آن را تﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤایﻨد .از
مﯿان اﺟزاء تﺸکﯿل دﻫﻨده ﻫزیﻨه ﺳرمایه ،ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺣقﻮق ﺻاﺣﺒان ﺳهام ﺑه ﻋﻨﻮان مهﻤﺘریﻦ ﺟزء محسﻮب مﯽ شﻮد ،زیرا شرکﺘها
درﺻد ﺑاالیﯽ از مﻨاﺑع خﻮد را از ایﻦ محل تامﯿﻦ مﯿکﻨﻨد .ﻧﺘایﺞ مﻄالﻌات مﯿﺸرا )1122( 2ﻧﺸان داد که شرکﺘهایﯽ که در افﺸاي مسئﻮلﯿت
پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ در ﮔزارشهاي خﻮد ﺳرمایه ﮔذاري کرده اﻧد ﻫزیﻨه ﺳرماي ﻫاي ﺑالﻄﺒع پایﯿﻨﺘر از شرکﺘهایﯽ داشﺘه اﻧد که ایﻦ افﺸاﮔري
را اﻧجام ﻧﻤﯽ دادﻧد .از ﻃرفﯽ مدیران ﻋامل شرکﺘها ﺑه ﻃﻮر کﻠﯽ در پروژه ﻫاي مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت شرکت مﯽ کﻨﻨد تا از
ﺳرمایه ﮔذاران در ﺑراﺑر خﻄرات مرﺑﻮط ﺑه ذیﻨﻔﻌان تئﻮري ﻧﻤایﻨدﮔﯽ محافظت کﻨﻨد ﺑرخﯽ از مدیران ﻋامل از مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ
شرکت ﺑراي تقﻮیت رواﺑﻂ تجاري ﺑا شرکاي تجاري و کاﻫﺶ خﻄرات ﻋﻤﻠﯿاتﯽ ﺳرمایه ﮔذاران شرکت اﺳﺘﻔاده مﯽ کﻨﻨد (چﻮﻧگ و
پﻮک .)1128 ، 1ﺑ ا ایﻦ ﺣال  ،اکﺜر مدیران ﻋامل داراي ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي ﻫسﺘﻨد و تﻮاﻧایﯽ ﻫاي خﻮد را ﺑﯿﺶ از ﺣد ارزیاﺑﯽ مﯽ کﻨﻨد و
ایﻦ امر مﻮﺟﺐ مﯽ شﻮد که تصﻤﯿﻤات آﻧها ﻧﺘایﺞ ﻏﯿر واﻗﻌﯽ ایجاد کﻨد ایﻦ مﻮضﻮع ﺑاﻋث شﻮد مدیران ﻋامل خﻄرات مرﺑﻮط ﺑه
ﺳﯿاﺳت ﻫاي شرکت ،تصﻤﯿﻤات اﺳﺘراتﮋیﮏ ﺳرمایه ﮔذاري و اﻧﺘخاب ﮔزارش ﻫاي مالﯽ را دﺳت کم ﺑگﯿرﻧد .اﮔر ﺳرمایه ﮔذاران اﻋﺘﻤاد
ﺑﯿﺶ از ﺣد مدیرﻋامل را ﺑه ﻋﻨﻮان یﮏ ویﮋﮔﯽ مﺜﺒت یا مﻨﻔﯽ تﻠقﯽ کﻨﻨد .اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ از ﺣد مﯽ تﻮاﻧد مﻨﻔﯽ ﻧﺸاﻧه اي از
ریسﮏ تجارت و ریسﮏ اﻃالﻋات ﺑاشد و اﮔر ﺳرمایه ﮔذاران اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ مدیرﻋامل را ﺑه ﻋﻨﻮان ﻧﺸاﻧه اي از افزایﺶ (کاﻫﺶ)
خﻄر کسﺐ و کار و اﻃالﻋات درک کﻨﻨد ،پﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ مﯽ شﻮد که یﮏ راﺑﻄه (مﻨﻔﯽ) مﺜﺒت ﺑﯿﻦ اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ مدیرﻋامل و ﻫزیﻨه
ﺳهام وﺟﻮد داشﺘه ﺑاشد و ﺑﻨاﺑرایﻦ مﯽ تﻮان ﻧقﺶ ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي و مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه را مﻮرد تﻮﺟه ﻗرار داد.

 -2تشریح و بیان مسئله
اﻋﺘﻤاد ﺑهﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ ازﺣد یﮏ ویﮋﮔﯽ شخصﯿﺘﯽ اﺳت که مﯽتﻮاﻧد ﺑه ﺻﻮرت اریﺐ رفﺘاري و داشﺘﻦ اﻋﺘقادات ﻏﯿر واﻗﻌﯽ (مﺜﺒت)
در راﺑﻄه ﺑا ﻫـر یﮏ از ﺟﻨﺒهﻫاي یﮏ پﯿﺸامد در شرایﻂ ﻋدم اﻃﻤﯿﻨان تﻌریﻒ شﻮد .مدیراﻧﯽ که داراي اﻋﺘﻤادﺑهﻧﻔﺲ ﺑاال ﻫسﺘﻨد اکﺜرا
ﻧسﺒت ﺑه تصﻤﯿﻤات خﻮد و ﻧﺘایﺞ آنﻫا ﻋﻠﯽ الخصﻮص در زمﯿﻨه تصﻤﯿﻤات ﺳرمایهﮔذاري ﺑسﯿار خﻮشﺑﯿﻦ ﻫسﺘﻨد(ﺳجادي و ﻫﻤکاران،
 )2998از ﻃرفﯽ مدیران ﺑه شدت ﺑه ﻋﻤﻠکرد شرکت مﺘﻌهد ﻫسﺘﻨد ،چرا که دارایﯽ و ثروت شخصﯽشان  ،شهرت و اشﺘﻐالﺸان ﺑه
مقدار ﺑسﯿار ﺑاالیﯽ ﺑه آن واﺑسﺘه ﻫست .ایﻦ تﻮضـﯿحات اﺳاس تﺄثﯿر اﻋﺘﻤادﺑه ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ ازﺣد مدیریت را ﺑر روي تصﻤﯿﻤات شرکت
فراﻫم مﯽکﻨد(ﮔﯿلﺳﻮن . )1119 ،از ﻃرف دیگر ﻧقﺶ واﺣدﻫاي تجاري در اﺟﺘﻤاع دﺳﺘخﻮش تﻐﯿﯿرات ﺑسﯿار زیادي شده اﺳت .ﺑه
ﮔﻮﻧهاي که اﻧﺘظار مﯽرود واﺣدﻫاي تجاري ﻧه تﻨها ﺑه فکر افزایﺶ ﺳﻮد خﻮد ﺑﻮده ﺑﻠکه ﻧسﺒت ﺑه اﺟﺘﻤاع ﻧﯿز پاﺳخگﻮ و ﺑراي ﺟامﻌهاي
که در تﻌامل ﺑر آن ﻫسﺘﻨد مﻔﯿد ﺑاشﻨد .واﺣد تجاري ﻧﻤﯽتﻮاﻧد از اﺟﺘﻤاع فرار کﻨد و ﺟامﻌه ﻧﯿز ﻧﻤﯽتﻮاﻧد ﺑدون واﺣد تجاري وﺟﻮد داشﺘه
ﺑاشد ،ﺑﻨاﺑرایﻦ ،یﮏ ارتﺒاط دو ﻃرفه ﺑﯿﻦ واﺣد تجاري و اﺟﺘﻤاع وﺟﻮد دارد(ﻋرب ﺻالحﯽ و ﺻادﻗﯽ .)2981،درﺳالﻫاي اخﯿر ﻧظریهﻫاي
ﺑﯿان شده مﺒﻨﯽ ﺑر ایﻦ اﺳت که ،واﺣدﻫاي تجاري زماﻧﯽ مﯽتﻮاﻧﻨد ایجاد ثروت ،اشﺘﻐال و ﻧﻮآوري کﻨﻨد،که اﻧﺘظارات ﺑازار را تﺄمﯿﻦ
ﻧﻤایﻨد ،فﻌالﯿتﻫایﺸان را تقﻮیت کرده و رﻗاﺑﺘﺸان را ﺑهﺒﻮد ﺑخﺸﻨد ،ﺑراي ﺣﻔظ اﺟﺘﻤاﻋﯽ که خﻮد در راه اﻧدازي آن ﻧقﺶ اﺳاﺳﯽ
داشﺘهاﻧد ،ﻫﻤکاري کﻨﻨد و در مقاﺑل ﺟامﻌه ﻧﯿرز ﺑراي فراﻫم کردن شرایﻂ الزم ﺑه مﻨظﻮر کسﺐ ﺑازده تﻮﺳﻂ ﺳرمایه ﮔذاران و ایجاد
اﻃﻤﯿﻨان ﺑراي ذیﻨﻔﻌان از ﻧﺒﻮد فﻌالﯿتﻫاي آرﺑﯿﺘراژ و ﻏﯿرﻋادالﻧه ،ﺑسﺘرﻫاي مﻨاﺳﺐ ﺟهت تﻮﺳﻌه و پﯿﺸرفت واﺣدﻫاي تجاري را فراﻫم
کﻨﻨد(ﺳاﻧدﻫﻮ و ﻫﻤکاران 9)1121،درﻧﺘﯿجه مسئﻮلﯿت شرکت ﻧسﺒت ﺑه اﺟﺘﻤاع ﻫم ﺑراي خﻮد واﺣد تجاري و ﻫم ﺑراي اﺟﺘﻤاع ﺳﻮدمﻨد
مﯽﺑاشد و درک ﺑهﺘر مﻨافع ﺑالقﻮه آن مﯽتﻮاﻧد مﻨجر ﺑه ﺑازدﻫﯽ زیاد ﺳرمایهﮔذاري ﺑراي شرکتﻫا شﻮد .از ﺟﻤﻠه ایﻦ مﻨافع مﯽتﻮان
ﺑه افزایﺶ فروش و وفاداري مﺸﺘریان ،افزایﺶ تﻮاﻧایﯽ در اﺳﺘخدام کارکﻨان ﺟدید و ﺣﻔظ کارکﻨان فﻌﻠﯽ ،افزایﺶ تﻮاﻧایﯽ در ﺟذب
مﻨاﺑع مالﯽ ارزشﻤﻨد اشاره کرد(تسﯿﻨگ و ﻫﻤکاران .)1112 ،ﺑرخﯽ مﻄالﻌات ﻧﺸان مﯽ دﻫد که رفﺘارﻫاي ﺳازماﻧﯽ مﻨﻌکﺲ کﻨﻨده ویﮋﮔﯽ
ﻫاي شخصﯽ مدیران ارشد اﺳت .در ﺟﻨﺒه مﻨﻔﯽ  ،مدیران ﻋامل ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤاد ،تﻤایل دارﻧد که تﻮاﻧایﯽ ﻫاي درآمد زایﯽ خﻮد را ﺑﯿﺶ
از ﺣد ارزیاﺑﯽ کﻨﻨد  ،ﺑﻨاﺑرایﻦ اخﺘالفاتﯽ ﺑﯿﻦ درآمد مﻮرد اﻧﺘظار شرکت ﻫا و درآمد واﻗﻌﯽ ایجاد مﯽ شﻮد(.ﻫﯿرﺑار و یاﻧگ .)1121 ،5آﻗازاد
و ﻫﻤکاران ( )1129ﻧﺸان دادﻧد اﮔر ﺳرمایه ﮔذاران اﻋﺘﻤاد ﺑﯿﺶ از ﺣد مدیرﻋامل را ﻧﺸاﻧه کاﻫﺶ ریسﮏ کسﺐ و کار و اﻃالﻋات
ﺑداﻧﻨد  ،پﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ مﯽ شﻮد که ﺑﯿﻦ اﻋﺘﻤاد ﺑﯿﺶ از ﺣد مدیرﻋامل و ﻫزیﻨه ﺳرمایه خالص راﺑﻄه مﻌکﻮس وﺟﻮد داشﺘه ﺑﺸد .از ﻃرفﯽ
دیگر ﺑا تﻮﺟه ﺑه اولﻮیت پایﯿﻨﯽ که مدیران ﻋامل ﺑا اﻋﺘﻤاد ﺑﯿﺶ از ﺣد ﺑراي پروژه ﻫاي مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت در ﻧظر مﯽ ﮔﯿرﻧد
1 Mishra
2 Cheung, A., Pok
3 Sandhv et al., 2010, 47
4 Hribar and Yang
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 ،پﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ مﯽ شﻮد افزایﺶ مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت ﺑﺘﻮاﻧد ﻧگراﻧﯽ ﺳرمایه ﮔذاران را در مﻮرد اخﺘصاص مﻨاﺑع ﺑراي پروژه ﻫاي
ﻏﯿرواﻗﻌﯽ و خﻄرﻧاک ﺑه دلﯿل اﻋﺘﻤاد ﺑﯿﺶ از ﺣد مدیریﺘﯽ کاﻫﺶ دﻫد .فﻌالﯿﺘهاي مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت ﺑراي ﺟذب ﺳرمایه
ﮔذاران آﮔاه اﺟﺘﻤاﻋﯽ و کاﻫﺶ خﻄرات درک شده ﺳهامداران ،که در کاﻫﺶ ﻫزیﻨه ﺳرمایه مﻨﻌکﺲ شده اﺳت  ،اثﺒات شده اﺳت
(الﻐﻮل و ﻫﻤکاران  .)1122 ،2ﻫﻤچﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠکرد ﺑهﺘر مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت ﺑه ایﻦ مﻌﻨﯽ اﺳت که خﻄرات مرﺑﻮط ﺑه ذیﻨﻔﻌان تﻮﺳﻂ
مدیران ﻋامل کﻤﺘر دﺳت کم ﮔرفﺘه مﯽ شﻮد (کﻠﯽ و ﻫﻤکاران ، )1128 ، 1و اﺣﺘﻤاالً ﻧگراﻧﯽ ﺳرمایه ﮔذاران را در مﻮرد رفﺘارﻫاي
ریسﮏ پذیري ﺑﯿﺶ از ﺣد ﺑه دلﯿل اﻋﺘﻤاد ﺑﯿﺶ از ﺣد مدیرﻋامل که ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه مﻮثر اﺳت ،کاﻫﺶ مﯽ دﻫد .ﺑﻨاﺑرایﻦ مﯽ تﻮان
ﮔﻔت که اﻋﺘﻤاد ﺑﯿﺶ از ﺣد مدیرﻋامل و مﯿزان مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت شرکت ﻫا ﺑا ﻫم آمﯿخﺘه شده اﻧد و ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه شرکت
ﻫا تﺄثﯿر مﻨﻔﯽ مﯽ ﮔذارد(.تسﻨگ)1111 ،
ﺑﻨاﺑرایﻦ در ایﻦ تحقﯿق ایﻦ مﻮضﻮع مﻮرد ﺑررﺳﯽ ﻗرار خﻮاﻫد ﮔرفت که آیا ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران و مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑر
ﻫزیﻨه ﺳرمایه تاثﯿر ﮔذار اﺳت یا خﯿر؟

 -3اهمیت و ضرورت پژوهش
سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)99زمستان  ،9011جلد یک

ﻫزیﻨه ﺳرمایه از اﻫﻤﯿت ﺑاالیﯽ ﺑراي مدیران شرکتﻫا ﺑرخﻮردار اﺳت ،چرا که یکﯽ از ﻋﻨاﺻر اﺳاﺳﯽ در اتخاذ تصﻤﯿﻤات
ﺳرمایهﮔذاري مﯽﺑاشد و ﺑا کاﻫﺶ آن ،ارزش افزوده اﻗﺘصادي شرکتﻫا افزایﺶ مﯽیاﺑد .از آﻧجا که ﻫزیﻨه ﺳرمایه مﺒﻨاي مقایسه در
ارزیاﺑﯽ فرﺻتﻫاي ﺳرمایهﮔذاري ﻗرار مﯽﮔﯿرد ،شرکتﻫا ﻧاﮔزیر از ﺣﻔظ ﻫزیﻨه ﺳرمایه خﻮد در ﺳﻄح مﻌقﻮلﯽ ﻫسﺘﻨد ،چرا که در
ﺻﻮرت ﺑاال ﺑﻮدن ﻫزیﻨه ﺳرمایه ،شرکت ﻧاﮔزیر ﺑه کﻨارﮔذاري ﺑسﯿاري از پروژهﻫاي ﺳرمایهﮔذاري ﺑالقﻮه خﻮد خﻮاﻫد ﮔردید (الهﺑخﺸﯽ
و ﻫﻤکاران .)2989 ،از ﻃرفﯽ در ﺳال اخﯿر افزایﺶ چﺸم ﮔﯿر فﻌالﯿت ﻫاي اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑاﻋث شده تا تحقﯿقاتﯽ در مﻮرد راﺑﻄه ﺑﯿﻦ
مسؤلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکﺘهاو ﻋﻤﻠکرد مالﯽ آن اﻧجام شﻮد.ﺑا تﻮﺟه ﺑه ایﻦ که ﻫزیﻨه ﺳرمایه مﻌﯿار خالﺻه اي از چگﻮﻧگﯽ تصﻤﯿم
ﮔﯿري ﺳرمایه ﮔذاري در مﻮرد تخصﯿص مﻨاﺑع اﺳت ،مﯿزان ارتﺒاط مﯿان ﻫزیﻨه ﺳرمایه و مﻌﯿارﻫاي مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ مﻮید
ایﻦ اﺳت که در زمان تصﻤﯿم ﮔﯿري اﻗﺘصادي چقدر ایﻦ مﻌﯿارﻫا ﺑراي ﺳرمایه ﮔذاران اﻫﻤﯿت دارد(ﺳرافﯿم )1129 ،9ﺑﻨاﺑرایﻦ ﺑررﺳﯽ
راﺑﻄه ي ﺑﯿﻦ مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ و ﻫزیﻨه ي ﺣقﻮق ﺻاﺣﺒان ﺳهام ﺑه مدیران کﻤﮏ مﯽ کﻨد که تﺄثﯿر ﺳرمایه ﮔذاري در
مسئ ﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ را ﺑر ﻫزیﻨه ﻫاي تامﯿﻦ مالﯽ درک کﻨﻨد ،و در ﻧﺘﯿجه پﯿامدﻫاي مهﻤﯽ ﺑراي ﺑرﻧامه ریزي اﺳﺘراتﮋیﮏ دارد.
در واﻗع ﻧرخ ﺑازده مﻮرد اﻧﺘظار ﺳرمایه ﮔذاران مﯿﺘﻮاﻧد کاﻧالﯽ ﺑاشد که از ﻃریق آن ﺑازارﻫاي ﺳرمایه ،شرکﺘها را ﺑه مسئﻮلﯿت پذیري
ﺑﯿﺸﺘر اﺟﺘﻤاﻋﯽ تﺸﻮیق مﯿکﻨﻨد در ﻧﺘﯿجه ﺑررﺳﯽ ایﻦ راﺑﻄه در ﺑازار ﺳرمایه رو ﺑه رشد ایران ﻧﯿز مﯿﺘﻮاﻧد ﺑه ﺳرمایه ﮔذاران در اخذ
تصﻤﯿﻤات اﻗﺘصادي یاري رﺳاﻧد (مﯿﺸرا .)1122 ،ﻫﻤچﻨﯿﻦ پﯿامدﻫاي ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران (ﺑا تﻮﺟه ﺑه تاثﯿر آن ﺑر تصﻤﯿم ﮔﯿري
ﺳهامداران) مﯽ تﻮاﻧد ﺣائز اﻫﻤﯿت ﺑاشد .چﻨاﻧچه ﺳرمایه ﮔذاران ﻧظر مﺜﺒﺘﯽ ﻧسﺒت ﺑه اﻋﺘﻤاد ﺑﯿﺶ از ﺣد مدیرﻋامل داشﺘه ﺑاشﻨد مﻨجر
ﺑه کاﻫﺶ ریسﮏ کسﺐ و کار و اﻃالﻋات مﯽ شﻮد و از ﻃرف دیگر ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﺑﯿﺶ ﺳرمایه ﮔذاري چﻨﯿﻦ مدیراﻧﯽ ،مﯽ تﻮاﻧد خﻄراتﯽ
را مﺘﻮﺟه ﺑازده ﺳرمایه ﮔذاري شرکت کﻨد؛ ﺑﻨاﺑرایﻦ ﺑررﺳﯽ تاثﯿر آن ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه شرکﺘها مﯽ تﻮاﻧد ﺑراي فﻌاالن ﺑازار ﺳرمایه در
اﻧﺘخاب شرکﺘها ﺑراي ﺳرمایه ﮔذاري ﺣائز اﻫﻤﯿت ﺑاشد(ﻫﯿرشﻔﻠر.)1121 ،5

 -4پیشینههای پژوهش
 -1-4پیشینه پژوهشهای داخلی
ﺳﻌادتﻤﻨد و ﻫﻤکاران( )2988ﺑه ﺑررﺳﯽ راﺑﻄه ﺑﯿﻦ ویﮋﮔﯽﻫاي کﻤﯿﺘهﻫاي ﺣساﺑرﺳﯽ و ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺳهام در ﺑﻮرس اوراق ﺑهادار
تهران پرداخﺘﻨد .یافﺘهﻫا ﻧﺸان مﯽدﻫد ﻧﺘایﺞ ایﻦ پﮋوﻫﺶ ﺣاکﯽ از ﺑﯿﻦ اﻧدازه کﻤﯿﺘه ﺣساﺑرﺳﯽ و ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺳهام ﻋادي راﺑﻄه
مﻨﻔﯽ و مﻌﻨﯽداري وﺟﻮد دارد .ﺑه ﻋﺒارت دیگر شرکتﻫایﯽ که تﻌداد اﻋضاي کﻤﯿﺘه آنﻫا ﺑﯿﺸﺘر ﻫسﺘﻨد ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺳهام ﻋادي
کﻤﺘري دارﻧد .ایﻦ یافﺘهﻫا ﻫمچﻨﯿﻦ ﻧﺸان مﯽ دﻫد ﺑﯿﻦ مﯿزان تخصص مالﯽ اﻋضاي کﻤﯿﺘه ﺣساﺑرﺳﯽ و ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺳهام ﻋادي
راﺑﻄه مﻌﻨﯽداري وﺟﻮد ﻧدارد .ﻋالوه ﺑر ایﻦ اﻧدازه شرکت ﻧﯿز ﺑا ﻫزیﻨه ﺳرمایه راﺑﻄه مﻨﻔﯽ و مﻌﻨﯽداري دارد .ﺑه ﻋﺒارت دیگر شرکتﻫا
ي ﺑزرگ ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺳهام ﻋادي کﻤﺘري اﺳت

1 El Ghoul
2 Kelly
3 Serafeim
4 Hershelifer
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ﻏﻔﻮریان شاﮔردي و ﻫﻤکاران( )2989ﺑررﺳﯽ تاثﯿر فرﺻت رشد شرکت ﺑر راﺑﻄه ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیر ﻋامل و ﺑازده ﻏﯿرﻋادي
در شرکتﻫاي پذیرفﺘه شده ﺑﻮرس اوراق ﺑهادار تهران پرداخﺘﻨد .ﻧﺘایﺞ ﻧﺸان داد ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیر ﻋامل و ﺑازده ﻏﯿرﻋادي راﺑﻄه
مﻌﻨاداري وﺟﻮد دارد ،ﻫﻤچﻨﯿﻦ فرﺻت رشد شرکت ﺑر راﺑﻄه ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیر ﻋامل و ﺑازده ﻏﯿرﻋادي تاثﯿر مﻌﻨاداري دارد.
ﻧاﺻریان و ﻫﻤکاران ( )2981ﺑه ﺑررﺳﯽ راﺑﻄه ﺑﯿﻦ ﺑازده ﺳهام و مسئﻮلﯿتﻫاي اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﻃﯽ چرخه ﻋﻤر درشرکت ﻫاي پذیرفﺘه
شده ﺑﻮرس اوراق ﺑهادار تهران پرداخﺘﻨد .ﻧﺘایﺞ ﺣاﺻل از آزمﻮن فرضﯿهﻫا ﻧﺸئان داد که ﺑﯿﻦ ﺑازده ﺳهام و مسئﻮلﯿتﻫاي اﺟﺘﻤاﻋﯽ
شرکت ﻫا در مرﺣﻠه رشد راﺑﻄه مﻌﻨاداري وﺟﻮد دارد ،یﻌﻨﯽ ﺑازده ﺳهام اﺣﺘﻤال ﻗرارﮔرفﺘﻦ در ﻃﺒقهﺑﻨدي شرکتﻫاي ﺑا مسئﻮلﯿت
اﺟﺘﻤاﻋﯽ را در دوره رشد افزایﺶ مﯽدﻫد.
فروﻏﯽ و ﻫﻤکاران( )2981ﺑه ﺑررﺳﯽ تﺄثﯿر اﻃﻤﯿﻨان ﺑﯿﺶ از ﺣد ﺑه ﻋﻨﻮان یکﯽ از تﻮرش ﻫاي رفﺘاري مدیران ﺑر ریسﮏ ﺳقﻮط
آتﯽ ﻗﯿﻤت ﺳهام پرداخﺘﻨد .ﻧﺘایﺞ ﺣاﺻل از ﺑرآورد مدلﻫاي پﮋوﻫﺶ ﮔﻮیاي آن اﺳت که اﻃﻤﯿﻨان ﺑﯿﺶ از ﺣد مدیریﺘﯽ ﺑر ﻫر ﺳه مﻌﯿار
ریسﮏ ﺳقﻮط ﻗﯿﻤت ﺳهام تﺄثﯿر مﺜﺒت و مﻌﻨادار دارد .ﺑه ﻋﺒارتﯽ وﺟﻮد اﻃﻤﯿﻨان ﺑﯿﺶ از ﺣد در مدیران ،ریسﮏ ﺳقﻮط ﻗﯿﻤت ﺳهام را
افزایﺶ مﯽدﻫد.
ﺻالحﯽ و ﻫﻤکاران( ) 2981ﺑه ﺑررﺳﯽ ﻋﻮامل مؤثر ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺑا تﺄکﯿد ﺑر کﯿﻔﯿت ﺣساﺑرﺳﯽ در شرکت ﻫاي پذیرفﺘه شده
در ﺑﻮرس اوراق ﺑهادار تهران پرداخﺘﻨد .ﻧﺘایﺞ ﻧﺸان داد اﻧدازه ﺣساﺑرس و تخصص ﺣساﺑرس در ﺻﻨﻌت ﺑاﻋث کاﻫﺶ ﻫزیﻨه ﺳرمایه
ﻧﻤﯿﺸﻮد ،اما ﺑا افزایﺶ دوره تصدي ﺣساﺑرس ﻫزیﻨه ﺳرمایه شرکت ﻧﯿز کاﻫﺶ مﯽ یاﺑد.

 -2-4پیشینه پژوهشهای خارجی
تسﯿﻨگ و ﻫﻤکاران( 2)1112ﺑه ﺑررﺳﯽ تاثﯿر ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران و مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه پرداخﺘﻨد .ﻧﺘایﺞ
آﻧها ﻧﺸان مﯽدﻫد که ﺑا ﻫدایت مﻨاﺑع شرکت ﺑه اﺑﺘکارﻫاي  CSRکه ﺑا ﻋﻮامل اﻗﺘصادي شرکت ارتﺒاط دارﻧد  ،مﯽ تﻮان خﻄرات ادراک
شده ﺳرمایه ﮔذاران در ارتﺒاط ﺑا اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ مدیر ﻋامل را کاﻫﺶ داد.
فﯿﻨگ و ﻫﻤکاران( 1)1128ﺑه ﺑررﺳﯽ چرخه ﻋﻤر شرکت و مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت پرداخﺘﻨد .ﻧﺘایﺞ ﻧﺸان داد که مﯿزان ﻫزیﻨه
ﺣقﻮق ﺻاﺣﺒان ﺳهام در مراﺣل مخﺘﻠﻒ چرخهﯽ ﻋﻤر شرکت (رشد ،ﺑﻠﻮغ ،افﻮل) تﻔاوت مﻌﻨاداري ﺑا ﻫم دارﻧد .ﻫﻤچﻨﯿﻦ ایﻦ ﻧﺘایﺞ ﻧﺸان
مﯽدﻫد ﻫزیﻨه ﺣقﻮق ﺻاﺣﺒان ﺳهام در مرﺣﻠه افﻮل در ﺑاالتریﻦ ﺳﻄح و در مرﺣﻠه ﺑﻠﻮغ در پایﯿﻦ تریﻦ ﺳﻄح ﻗرار دارد.
یاﻧگ و ﻫﻤکاران( 9)1128ﺑه ﺑررﺳﯽ تﺄثﯿر اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ از ﺣد مدیران در ﮔزیﻨﺶ تﺄمﯿﻦ مالﯽ داخﻠﯽ و ﺑازده ﺳرمایهﮔذاري
(مقﯿاس ﺳرمایه ﮔذاري ،ﺳرمایه ﮔذاري زیاد و ﺳرمایه ﮔذاري کم) پرداخﺘﻨد و ﺑه ایﻦ ﻧﺘﯿجه رﺳﯿدﻧد که اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ از ﺣد
مدیران ﺑا کارایﯽ ﺳرمایهﮔذاري راﺑﻄه دارد .و تامﯿﻦ مالﯽ ﺑر راﺑﻄه ﺑﯿﻦ اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ از ﺣد مدیران ﺑا کارایﯽ ﺳرمایهﮔذاري(کم
ﺳرمایهﮔذاري) تاثﯿر مسﺘقﯿم دارد.
دوﺑﻨر و ﻫﻤکاران ( )1128در پﮋوﻫﺸﯽ ﺑا ﻋﻨﻮان ﺟایگاه مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت و مﺸﻮﻗهاي ﺑرخﻮرد ﺑا ریسﮏ مدیر
ﻋامل ﻧﺸان دادﻧد که ﺳ اﺑقه مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑه ﻃﻮر مﺜﺒﺘﯽ ﺑا ﺣساﺳﯿت مدیران ﻋامل در تﻮﺟه ﺑه ریسﮏ ارتﺒاط دارد و ایﻦ
ﻧﺸان مﯽ دﻫد که شرکﺘهایﯽ که اﻧگﯿزه ﻫاي پایداري در مﻮفقﯿت دارﻧد ،اﺣﺘﻤاال مﺸﻮق ﻫاي مالﯽ ﺑﯿﺸﺘري ﺑه مدیران ﺑراي کاﻫﺶ
ریسﮏ مسئﻮلﯿت پذیري ارائه مﯽ دﻫﻨد
لﯿﻮ و ﻫﻤکاران( ) 1128ﺑه ﺑررﺳﯽ راﺑﻄه خﻄر ﺳقﻮط ﻗﯿﻤت ﺳهام و ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺳهام پرداخﺘﻨد .ﻧﺘایﺞ تحقﯿق ﻧﺸان داد یﮏ
راﺑﻄه مﺜﺒت ﺑﯿﻦ خﻄر ﺳقﻮط ﻗﯿﻤت ﺳهام و ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺳهام وﺟﻮد دارد و ﻧﺸان دادﻧد که افزایﺶ خﻄر ﺳقﻮط ﻗﯿﻤت ﺳهام مﻨجر
ﺑه افزایﺶ ﻫزیﻨه ﺳرمایه مﯽشﻮد.

 -5سواالت تحقیق
.2
.1

آیا مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه تاثﯿر مﻌﻨاداري دارد ؟
آیا ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه تاثﯿر مﻌﻨاداري دارد؟

 -6فرضیه های تحقیق
فرضﯿه اول :مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه تاثﯿر مﻌﻨاداري دارد.
فرضﯿه دوم :ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه تاثﯿر مﻌﻨاداري دارد
1. Cheung et al., 2019
2.Feng al., 2019,
3.Ying,2019
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 -7مدل آماری پژوهش
در ایﻦ پﮋوﻫﺶ ﺑراي ﺑررﺳﯽ فرضﯿه ،ﺑا الهام از مقاله مدل مﻔهﻮمﯽ پﮋوﻫﺶ تسﯿﻨگ و ﻫﻤکاران ( )1112مدل آماري ذیل ﺟهت
تجزیهوتحﻠﯿل مﻮرداﺳﺘﻔاده ﻗرار مﯿگﯿرد:
مدل اول:
ROJ 𝑖,t+1=β0+β1 OC 𝑖,t +β2 SIZE it+ β3 LEV it+ β4 AGE it+ εit

مدل دوم:
ROJ 𝑖,t+1=β0+ β1SCR𝑖,t + β2 SIZE it+ β3 LEV it+ β4 AGE it+ εit

اﺟزاي مدل فﻮق ﻋﺒارتﻨد از:
 : ROJﻫزیﻨه ﺳرمایه درشرکت iدر ﺳال t؛
 :OCﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران در شرکت iدر ﺳال t؛
 :مسئﻮلﯿتپذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ در شرکت iدر ﺳال t؛
:Sizeاﻧدازه شرکت iام در ﺳال t؛
: AGEﻋﻤر شرکت در شرکت iام در ﺳال t؛
 :εitخﻄاي مﻌادله رﮔرﺳﯿﻮن؛ و
 :βارزش ارتﺒاﻃﯽ مﺘﻐﯿرﻫا

 -8تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته  :ﻫزیﻨه ﺳرمایه Cost of equity capital

ﺑراي محاﺳﺒه ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺳهام از مدل تﻨزیل شده ﺳﻮد تقسﯿﻤﯽ و از پﮋوﻫﺶ کﻮچﯿﺘﯿکﯽ( )1122پﯿروي کرده و ﻧحﻮه محاﺳﺒه
آن ﺑه ﺻﻮرت زیر مﯽﺑاشد:

در راﺑﻄه( ECCe ،)2ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺳهام ﻋادي D0(1+g) ،ﺳﻮد تقسﯿﻤﯽ مﻮرد اﻧﺘظار ﻗاﺑل پرداخت در پایان ﺳال اول،
 P0ﻗﯿﻤت ﺑازار کﻨﻮﻧﯽ ﺳهام ﻋادي شرکت و  gﻧرخ رشد ﺳﻮد تقسﯿﻤﯽ مﻮرد اﻧﺘظار اﺳت.
ﺑا اﺳﺘﻔاده از دو روش ،اﻃالﻋات تاریخﯽ و ﻧسﺒتﻫاي مالﯽ مﯽتﻮان ﻧرخ رشد مﻮﺟﻮد در فرمﻮل را ﺑرآورد کرد
در ﺣالت اول اولﯿﻦ و آخریﻦ ﺳﻮد تقسﯿﻤﯽ ﺑه ﻋﻨﻮان مالک تخﻤﯿﻦ ﺳﻮد در ﻧظر ﮔرفﺘه مﯽ شﻮد و در ﺣالت دوم (که در ایﻦ
تحقﯿق اﺳﺘﻔاده شده اﺳت) با استفاده از نسبتهای مالی ایﻦ محاﺳﺒه اﻧجام شده اﺳت .در ایﻦ ﺣالت:
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 :LEVاﻫرم مالﯽ شرکت iام در ﺳال t؛

G=(1-b)*ROE
 =bﻧرخ پرداخت ﺳﻮد
در فرمﻮل فﻮق  ROEمﻌﯿاري از ﻋﻤﻠکرد مالﯽ اﺳت که ﺑا تقسﯿم درآمد خالص ﺑر تﻌداد کل ﺳهام ﺑهدﺳت مﯽآید .در واﻗع ایﻦ
ﻧسﺒت ﺑﯿان مﯽﻧﻤاید که ﺑﻨگاه اﻗﺘصادي ﺑه ازاي ﻫر ﺳهم ،چه مﯿزان ﺳﻮد خالص ایجاد مﯽکﻨد
ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران :دالﻤﻦ و ﻫﻤکاران ( )1121در پﮋوﻫﺶ خﻮد ﻧﺸان دادﻧد که ﺳرمایه ﮔذاري ﺑﯿﺶ از ﺣد در مخارج ﺳرمایه
ﮔذاري مﯽ تﻮاﻧد ﻧﺸاﻧه اي از ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران ﺑاشد .ﺑه ﻫﻤﯿﻦ دلﯿل در راﺳﺘاي پﮋوﻫﺶ آن ﻫا ،در ایﻦ پﮋوﻫﺶ از مخارج ﺳرمایه
ﮔذاري مﯿاﻧه ﮔرفﺘه و مقادیر ﺑزرﮔﺘر از مﯿاﻧه را که ﺑﯿاﻧگر ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي اﺳت ﻋدد یﮏ و در ﻏﯿر ایﻦ ﺻﻮرت ﻋدد ﺻﻔر را که ﺑﯿاﻧگر
ﻋدم ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي اﺳت در ﻧظر ﮔرفﺘه شده اﺳت
متغیر مستقل :مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ CSR
مﻨظﻮر از مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت ﻫا ،پﯿﻮﺳﺘگﯽ و اتحاد مﯿان فﻌالﯿتﻫا و ارزشﻫاي ﺳازمان ﺑه ﮔﻮﻧه اي اﺳت که مﻨافع کﻠﯿه
ذي ﻧﻔﻌان شامل ﺳهامداران ،مﺸﺘریان ،کارکﻨان ،ﺳرمایه ﮔذاران و ﻋﻤﻮم ﺟامﻌه ،در ﺳﯿاﺳتﻫا و ﻋﻤﻠکرد ﺳازمان مﻨﻌکﺲ ﮔردد .ﺑه
ﻋﺒارت دیگر ﺳازمان ﺑاید ﻫﻤﻮاره خﻮد را ﺟزیﯽ از اﺟﺘﻤاع ﺑداﻧد و ﻧسﺒت ﺑه ﺟامﻌه اﺣساس مسئﻮلﯿت داشﺘه ﺑاشد و در ﺟهت ﺑهﺒﻮد رفاه
ﻋﻤﻮمﯽ ﺑه ﮔﻮﻧه اي مسﺘقل از مﻨافع مسﺘقﯿم شرکت ،تالش کﻨد (فروﻏﯽ و ﻫﻤکاران.)2991 ،

93

در ایﻦ تحقﯿق ﺑراي ﺑررﺳﯽ مﻌﯿار ﮔزارشگري مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت ﻫا از چهار ﻋامل محﯿﻂ زیست  ,رفاه کارکﻨان  ,فﻌالﯿت
اﺟﺘﻤاﻋﯽ و خﯿریه و مصرف اﻧرژي اﺳﺘﻔاده شده اﺳت و ﻃﯽ ﺑررﺳﯽ ﻫاي اﻧجام شده ﺑراي شرکت ﻫایﯽ که در ﻫریﮏ از ایﻦ زمﯿﻨه ﻫا
ﮔزارش ارائه ﻧﻤﻮده اﻧد مﺘﻐﯿر مصﻨﻮﻋﯽ 2و در ﻏﯿر ایﻦ ﺻﻮرت  1اﺳﺘﻔاده شده اﺳت و در ﻧهایت شرکت ﻫایﯽ که از ﻧظر ﮔزارشگري
اﺟﺘﻤاﻋﯽ در مجﻤﻮع ﻋدد  2تا  5کسﺐ کﻨﻨد ﺑه ﻋﻨﻮان شرکت ﻫا ﺑا مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ (اﺳﺘﻔاده از مﺘﻐﯿر مصﻨﻮﻋﯽ  2در مدل رﮔرﺳﯿﻮن)
و در ﻏﯿر ایﻦ ﺻﻮرت شرکت ﻫا ﺑدون مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ ( اﺳﺘﻔاده از مﺘﻐﯿر مصﻨﻮﻋﯽ  1در مدل رﮔرﺳﯿﻮن) شﻨاﺳایﯽ مﯽ شﻮﻧد(فروﻏﯽ
و ﻫﻤکاران.)،
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ﻧام
شرکت

ﮔزارش
محﯿﻂ زیست

ﮔزارش
رفاه کارکﻨان

ﮔزارش
فﻌالﯿت اﺣﺘﻤاﻋﯽ و خﯿریه

ﮔزارش
مصرف اﻧرژي

ﺟﻤع

الﻒ

2

2

2

2

5

ب

2

1

2

2

9

ج

2

1

1

2

1

د

2

1

1

1

2

ه

1

1

1

1

1

ﻧﺘﯿجه
داراي مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ
ﻋدد  2در مدل رﮔرﺳﯿﻮن
داراي مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ
ﻋدد  2در مدل رﮔرﺳﯿﻮن
داراي مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ
ﻋدد  2در مدل رﮔرﺳﯿﻮن
داراي مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ
ﻋدد  2در مدل رﮔرﺳﯿﻮن
ﻋدم وﺟﻮد مسئﻮلﯿت
اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﻋدد ﺻﻔر در
مدل رﮔرﺳﯿﻮن

مﺘﻐﯿرﻫاي کﻨﺘرلﯽ  :اﻧدازه شرکت :از ﻃریق لگاریﺘم ﻃﺒﯿﻌﯽ ارزش دفﺘري ﺟﻤع دارایﯿهاي شرکت محاﺳﺒه مﯿﺸﻮد.
اﻫرم مالﯽ :از ﻃریق تقسﯿم ﻧسﺒت ارزش دفﺘري ﺑدﻫﯽ ﻫا ﺑه ارزش دفﺘري دارایﯽ ﻫاي شرکت محاﺳﺒه مﯽشﻮد.
ﻋﻤر شرکت  :زمان ﺑﯿﻦ پذیرش اولﯿه یﮏ شرکت در ﺑﻮرس و زمان ﺣال شرکت ﺑرﺣسﺐ ﺳال.

 -9مدل مفهومی پژوهش
ﺑر اﺳاس مﺘﻐﯿرﻫاي پﮋوﻫﺶ ،مدل مﻔهﻮمﯽ که
ﺑهﻃﻮر واضحتري رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ مﺘﻐﯿرﻫاي مسﺘقل،
مﺘﻐﯿرﻫاي کﻨﺘرلﯽ و را ﺑا مﺘﻐﯿر واﺑسﺘه ﻧﺸان مﯽدﻫد،
ﺑه شکل زیر در ﻧظر ﮔرفﺘه شده اﺳت:
ﻫﻤانﻃﻮر که در مدل فﻮق مالﺣظه مﯽشﻮد ایﻦ
پﮋوﻫﺶ ﺑه دﻧﺒال پاﺳخ ﺑه ایﻦ ﺳؤال اﺳت که آیا ﺑﯿﺶ
اﻋﺘﻤادي مدیران و مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑر ﻫزیﻨه
ﺳرمایه ،اﻧدازه شرکت ،اﻫرم مالﯽ و ﻋﻤر شرکت تاثﯿر
دارد یا خﯿر؟

مﺘﻐﯿر مسﺘقل
ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي
مدیران

مﺘﻐﯿر واﺑسﺘه
ﻫزیﻨه ﺳرمایه
مﺘﻐﯿر مسﺘقل
مسئﻮلﯿت پذیري
اﺟﺘﻤاﻋﯽ

مﺘﻐﯿر کﻨﺘرلﯽ
اﻧدازه شرکت ،اﻫرم مالﯽ و ﻋﻤر شرکت
شکل  -1مدل مفهومی پژوهش تسینگ و همکاران ()0201

 -11روش پژوهش
ایﻦ پﮋوﻫﺶ در ﺣﻮزه تئﻮري اثﺒاتﯽ ﻗرار دارد و از ﺣﯿث ﻫدف کارﺑردي و از ﺣﯿث ماﻫﯿت و محﺘﻮا تﻮﺻﯿﻔﯽ ﻫﻤﺒسﺘگﯽ ﻗﻠﻤداد
مﯽشﻮد.روش پﮋوﻫﺶ ایﻦ تحقﯿق از ﻧظر ماﻫﯿت و محﺘﻮا از ﻧﻮع تﻮﺻﯿﻔﯽ ﻫﻤﺒسﺘگﯽ اﺳت؛ که ﺑا اﺳﺘﻔاده از دادهﻫاي ثاﻧﻮیه مسﺘخرج
از ﺻﻮرتﻫاي مالﯽ شرکتﻫاي پذیرفﺘهشده ﺑﻮرس اوراق و ﺑهادار ﺑه تحﻠﯿل راﺑﻄهي ﻫﻤﺒسﺘگﯽ مﯽپردازد .اﻧجام ایﻦ پﮋوﻫﺶ در
چهارچﻮب اﺳﺘدالل ﻗﯿاﺳﯽ -اﺳﺘقرایﯽ ﺻﻮرت خﻮاﻫد ﮔرفت .ﻋﻠت اﺳﺘﻔاده از روش ﻫﻤﺒسﺘگﯽ کﺸﻒ رواﺑﻂ ﻫﻤﺒسﺘگﯽ ﺑﯿﻦ مﺘﻐﯿرﻫا
اﺳت .تحقﯿق ﻫﻤﺒسﺘگﯽ یکﯽ از اﻧﻮاع تحقﯿقات تﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳت .در پﮋوﻫﺶ ﺣاضر اﺑﺘدا ﻫﻤﺒسﺘگﯽ ﺑﯿﻦ مﺘﻐﯿرﻫاي پﮋوﻫﺶ را مﻮرد
آزمﻮن ﻗرار داده و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﻤﺒسﺘگﯽ ﺑﯿﻦ مﺘﻐﯿرﻫاي پﮋوﻫﺶ اﻗدام ﺑه ﺑرآورد مدل رﮔرﺳﯿﻮﻧﯽ چﻨدﮔاﻧه خﻮاﻫﯿم ﻧﻤﻮد .از ﺳﻮي
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دیگر پﮋوﻫﺶ ﺣاضر از ﻧﻮع پﺲرویدادي (ﻧﯿﻤه تجرﺑﯽ) اﺳت ،یﻌﻨﯽ ﺑر مﺒﻨاي تجزیه و تحﻠﯿل اﻃالﻋات ﮔذشﺘه و تاریخﯽ (ﺻﻮرتﻫاي
مالﯽ شرکتﻫا) اﻧجام مﯽﮔﯿرد .ﻫﻤچﻨﯿﻦ ایﻦ پﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع مﻄالﻌهاي کﺘاﺑخاﻧهاي و تحﻠﯿﻠﯽ – ﻋﻠﯽ ﺑﻮده و مﺒﺘﻨﯽ ﺑر تحﻠﯿل دادهﻫاي
تاﺑﻠﻮیﯽ (پاﻧل دیﺘا) ﻧﯿز مﯽﺑاشد.

 -1-11روش و ابزار جمعآوری اطالعات و دادهها
یکﯽ از ضروریات ﻫر مﻄالﻌه و پﮋوﻫﺶ اﻃالﻋات مرﺑﻮط و ﻗاﺑل اتکا ،ﺳرﻋت و ﺳهﻮلت دﺳﺘرﺳﯽ ﺑه آن مﯽﺑاشد .مﺒاﺣث تئﻮریﮏ
پﮋوﻫﺶ از مسﯿر مﻄالﻌه مﻨاﺑع ،ﻧﺸریات ،مﻨاﺑع داخﻠﯽ و خارﺟﯽ مﻮﺟﻮد در کﺘابﻫا و اﺳﺘﻔاده از ایﻨﺘرﻧت ﺟﻤعآوري شده اﺳت .در ایﻦ
پﮋوﻫﺶ ،ﺟﻤعآوري اﻃالﻋات ﺑا اﺳﺘﻔاده از اﻃالﻋات اولﯿه شرکتﻫا ﺑﻮده اﺳت؛ یﻌﻨﯽ اﻃالﻋات و دادهﻫاي مﻮردﻧﯿاز تحقﯿق کالً از روش
کﺘاﺑخاﻧهاي ،ﺑا اﺳﺘﻔاده از ﻧرمافزار ره آورد ﻧﻮیﻦ و ﺑا مراﺟﻌه ﺑه ﺳازمان ﺑﻮرس اوراق ﺑهادار تهران و مﻄالﻌه ﺻﻮرتﻫاي مالﯽ اﺳاﺳﯽ
شرکتﻫاي پذیرفﺘهشده ﺑﻮرس اوراق ﺑهادار تهران در ﻃﯽ ﺳال  2982-2989ﺑدﺳت آمدهاﻧد .در ایﻦ ﺑار ﻋالوه ﺑر مﻄالﻌه ﺻﻮرتﻫاي
مالﯽ اﺳاﺳﯽ ،اﻃالﻋات مرﺑﻮط ﺑه ﺻﻮرتﻫاي مالﯽ از ﺳایت اﻃالﻋاتﯽ ﺑﻮرس مﻮرد اﺳﺘﻔاده ﻗرار ﮔرفﺘه اﺳت.

 -2-11روش تجزیه و تحلیل دادهها
سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)99زمستان  ،9011جلد یک

در ایﻦ تحقﯿق از روش رﮔرﺳﯿﻮن چﻨد مﺘﻐﯿره ﺑهﻋﻨﻮان روش آماري اﺳﺘﻔاده مﯽشﻮد .در روش رﮔرﺳﯿﻮن ،ﻫدف اﺻﻠﯽ ایﻦ اﺳت
که ﺑررﺳﯽ کﻨﯿم آیا ﺑﯿﻦ مﺘﻐﯿرﻫاي واﺑسﺘه و ﺑﯿﻦ مﺘﻐﯿرﻫاي مسﺘقل تحقﯿق راﺑﻄهاي وﺟﻮد دارد یا خﯿر .ﻫﻤچﻨﯿﻦ تحﻠﯿل دادهﻫا در
ﺑخﺶ آمار تﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑا محاﺳﺒه شاخصﻫاي مرکزي ازﺟﻤﻠه مﯿاﻧگﯿﻦ ،مﯿاﻧه و شاخصﻫاي پراکﻨدﮔﯽ اﻧحراف مﻌﯿار چﻮلگﯽ و کﺸﯿدﮔﯽ
چﻮلگﯽ شروع خﻮاﻫد شد .ﺳپﺲ از آزمﻮن کﻮلﻤﻮﮔﻮروف – اﺳﻤﯿرﻧﻮف ( )K-Sﺑراي ﺑررﺳﯽ ﻧرمال ﺑﻮدن تﻮزیع دادهﻫا اﺳﺘﻔاده مﯽﮔردد،
ﺳپﺲ ﺑراي آزمﻮن کردن ایﻦ که تﻌداد ﻧﻤﻮﻧه (مﺸاﻫدات) از ﻫم مسﺘقل ﺑاشﻨد و ﻧﻤﻮﻧه مﻮردﻧظر تصادفﯽ ﺑاشد از آزمﻮن دورﺑﯿﻦ -
واتسﻮن ( )Durbin - Watson2اﺳﺘﻔاده مﯽﮔردد .چﻨان چه مقدار آماره دورﺑﯿﻦ  -واتسﻮن ﻧزدیﮏ ( 1تقریﺒاً " )1 ± 1,4ﮔردد ،ﺑدان
مﻌﻨﯽ اﺳت که ﻧﻤﻮﻧه مﻮردﻧظر تصادفﯽ اﺳت و ﻧﺸان دﻫﻨده ﻋدم خﻮدﻫﻤﺒسﺘگﯽ اﺳت .ضریﺐ ﻫﻤﺒسﺘگﯽ پﯿرﺳﻮن مﯿان مﺘﻐﯿرﻫاي
تحقﯿق ﻧﯿز ﺑررﺳﯽ مﯽشﻮد .ضرایﺐ مﺘﻐﯿرﻫاي مدل رﮔرﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑا اﺳﺘﻔاده از آزمﻮن  tاﺳﺘﯿﻮدﻧت ،آزمﻮن مﯽﮔردد .در ایﻦ تحقﯿق ﺑراي
آزمﻮن مﻌﻨاداري کﻠﯽ مدل رﮔرﺳﯿﻮن پردازش شده از آماره فﯿﺸر ( )Fدر ﺳﻄح  84درﺻد اﻃﻤﯿﻨان و ﻫﻤچﻨﯿﻦ ﺑراي آزمﻮن ﻋدم وﺟﻮد
ﻫﻤﺒسﺘگﯽ ﺑﯿﻦ خﻄاﻫاي مدل از آزمﻮن دورﺑﯿﻦ  -واتسﻮن اﺳﺘﻔاده مﯽشﻮد ،درﻧهایت مﻨحﻨﯽ اﺟزاي خﻄا در مدل رﮔرﺳﯿﻮن رﺳم
ﮔردیده تا ﻧرمال ﺑﻮدن اﺟزاي خﻄا ﻧﯿز ﺑررﺳﯽ ﮔردد .ﺳپﺲ ﺑا اﺳﺘﻔاده از رﮔرﺳﯿﻮن خﻄﯽ ( )Linear - Regression1ﺑه آزمﻮن
فرضﯿهﻫا مﯽپردازیم .در ایﻦ پﮋوﻫﺶ ﺑراي آزمﻮن فرضﯿهﻫا از دادهﻫاي ترکﯿﺒﯽ اﺳﺘﻔاده خﻮاﻫد شد.

 -3-11قلمرو پژوهش
ﻗﻠﻤرو تحقﯿق از لحاظ مﻮضﻮﻋﯽ و مکاﻧﯽ و زماﻧﯽ ﺑه شرح زیر مﯽﺑاشد:
از ﻧظر تئﻮري ایﻦ پﮋوﻫﺶ مرﺑﻮط ﺑه ﺣﻮزه مدیریت و ﺣساﺑداري مﯽﺑاشد که درﺻدد ﺑررﺳﯽ تاثﯿر ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران و
مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه مﯽﺑاشد .ﻗﻠﻤرو مکاﻧﯽ تحقﯿق شامل شرکتﻫاي پذیرفﺘهشده در ﺑﻮرس اوراق ﺑهادار
تهران مﯽﺑاشد .ﻗﻠﻤرو زماﻧﯽ مﻮردمﻄالﻌه در ایﻦ تحقﯿق ،یﮏ ﺑازده ﻫﺸت ﺳاله  2982الﯽ  2989مﯽﺑاشد.

 -4-11روش نمونهگیری و جامعه آماری پژوهش
جدول  :1روند انتخاب نمونه
تﻌداد کل شرکت ﻫاي پذیرفﺘه شده در ﺑﻮرس در پایان ﺳال 89
مﻌﯿارﻫا:
تﻌداد شرکت ﻫایﯽ که در ﻗﻠﻤرو زماﻧﯽ  82-89در ﺑﻮرس فﻌال ﻧﺒﻮده اﻧد
تﻌداد شرکت ﻫایﯽ از ﺳال  89ﺑه ﺑﻌد در ﺑﻮرس پذیرفﺘه شده اﻧد
تﻌداد شرکت ﻫایﯽ که ﺟزﻫﻠدیﻨگ ،ﺳرمایه ﮔذاري ﻫا،واﺳﻄه ﮔري ﻫاي مالﯽ ،ﺑاﻧﮏﻫا و یا لﯿزیﻨگ ﻫاﺑﻮده اﻧد
تﻌداد شرکت ﻫایﯽ که ﺳال مالﯽ آﻧها مﻨﺘهﯽ ﺑه  18اﺳﻔﻨد ﻧﺒﻮده و یا در ﻗﻠﻤرو زماﻧﯽ تحقﯿق تﻐﯿﯿر ﺳال مالﯽ داده اﻧد
تﻌداد شرکت ﻫایﯽ که داراي وﻗﻔه مﻌامالتﯽ ﺑﯿﺶ از  9ماه ﺑﻮده اﻧد
تﻌداد شرکت ﻫایﯽ که در ﻗﻠﻤرو زماﻧﯽ تحقﯿق اﻃالﻋات مﻮرد آن ﻫا در دﺳﺘرس ﻧﻤﯽ ﺑاشد
تعداد شرکت های نمونه

411
()294
()19
()49
()45
()92
291

1 . Durbin - Watson
2 . Linear - Regression

95

ﺑﻌد از مدﻧظر ﻗرار دادن کﻠﯿه مﻌﯿارﻫاي ﺑاال ،تﻌداد  291شرکت ﺑه ﻋﻨﻮان ﺟامﻌه ﻏرﺑالگري شده ﺑاﻗﯿﻤاﻧده اﺳت .که ﻫﻤه آن ﻫا ﺑه
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧه اﻧﺘخاب شده اﻧد .از ایﻦ رو مﺸاﻫدات ما ﻃﯽ ﺑازه زماﻧﯽ  2982لﻐایت  2989ﺑه  2199ﺳال – شرکت ( 9ﺳال ×291
شرکت) مﯽ رﺳد.
جدول  :0آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
شاخصﻫاي کﺸﯿدﮔﯽ
شاخصﻫاي مرکزي

ﻧام و تﻌداد مﺘﻐﯿرﻫا
مﺘﻐﯿرﻫا

ﻋالمت

اﻧحراف

تﻌداد

مﯿاﻧگﯿﻦ

مﯿاﻧه

ROJ

2199

1,18

1,19

1,21

SCR

2199

1,28

1,25

2,25

1,49

ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران

OC

2199

1,91

1,11

1,52

1,89

2,99

اﻧدازه شرکت

Size

2199

25,19

25,14

2,41

1,11

5,11

22,11

اﻫرم مالﯽ

LEV

2199

1,11

1,15

1,52

-1,98

9,41

1,15

1,89

ﻋﻤر شرکت

AGE

2199

28,21

29,18

9,19

2,18

5,11

4

41

ﻫزیﻨه ﺳرمایه
مسئﻮلﯿت پذیري
اﺟﺘﻤاﻋﯽ

اخﺘصاري

مﻌﯿار

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)99زمستان  ،9011جلد یک

چﻮلگﯽ

کﺸﯿدﮔﯽ

کﻤﯿﻨه

ﺑﯿﺸﯿﻨه

2,41

5,14

1,25

1,12

2,99

1

5

1

2
28,81

 -11تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق
تﻤام مﺘﻐﯿرﻫاي پﮋوﻫﺶ ﺑه ﺟز مﺘﻐﯿر اﻫرم مالﯽ دراي چﻮلگﯽ مﺜﺒت ﻫسﺘﻨد .ﺑا تﻮﺟه ﺑه مﺜﺒت ﺑﻮدن ضریﺐ چﻮلگﯽ مﯽ تﻮان ﮔﻔت
که تﻮزیع مﺘﻐﯿرﻫاي یاد شده داراي چﻮله ﺑه راﺳت ﻫسﺘﻨد .ﻫﻤچﻨﯿﻦ ضریﺐ کﺸﯿدﮔﯽ تﻤامﯽ مﺘﻐﯿرﻫا مﺜﺒت اﺳت که ﺑا تﻮﺟه ﺑه ایﻨکه
کﺸﯿدﮔﯽ تﻮزیع ﻧرمال ﺑراﺑر ﺑا  9اﺳت وضﻌﯿت آﻧها را ﻧسﺒت ﺑه تﻮزیع ﻧرمال ﻧﺸان مﯽ دﻫد .دور ﺑﻮدن اﻧحراف مﯿاﻧگﯿﻦ از مﯿاﻧگﯿﻦ ﻧﯿز
ﺑﯿاﻧگر ایﻦ اﺳت که داده ﻫا پراکﻨده اﻧد و ﺣﻮل مﯿاﻧگﯿﻦ مﺘﻤرکز ﻧﯿسﺘﻨد . .مﯿاﻧه یﮏ مﺘﻐﯿر ﻧﯿز ﺑه ﻋﻨﻮان یکﯽ دیگر از شاخصهاي
مرکزي ﺑﯿاﻧگر ﻋددي اﺳت که ﻧﯿﻤﯽ از داده ﻫا از آن ﺑزرﮔﺘر و ﻧﯿﻤﯽ از داده ﻫا آن کﻮچکﺘر ﻫسﺘﻨد .
اﻧحراف مﻌﯿار ﺑاالي ﺳﻦ شرکت و اﻧدازه شرکت ﺑﯿاﻧگر پراکﻨدﮔﯽ مﯿاﻧگﯿﻦ ایﻦ مﺘﻐﯿرﻫا از تﻮزیع ﻧرمال دارد .
مﯿاﻧگﯿﻦ ﻫزیﻨه ﺳرمایه شرکﺘها ﺑراﺑر ﺑا ( )1,18و مﯿاﻧگﯿﻦ مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑراﺑر ﺑا ( )1,28اﺳت .ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران
که از ﻃریق محاﺳﺒه اخﺘالف ﺳﻮد پﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ شده ﻫر ﺳهم ﺑا ﺳﻮد واﻗﻌﯽ آن محاﺳﺒه مﯽ شﻮد ﺑراﺑر ﺑا ( )1,91مﯽ ﺑاشد .مﯿاﻧگﯿﻦ ﻋﻤر
شرکﺘها در ﺣدود  28ﺳال و ﺣداکﺜر و ﺣداﻗل آن ﺑه ترتﯿﺐ ﺑراﺑر ﺑا  4و  41ﺳال مﯽ ﺑاشد اﻧدازه شرکﺘها ﻧﯿز که ﺑر ﺣسﺐ لگاریﺘم
ﻃﺒﯿﻌﯽ دارایﯽ ﻫا محاﺳﺒه شده اﺳت ﺑراﺑر ﺑا ( )25,19و ﺑﯿﺸﯿﻨه ( )28,81مﯽ ﺑاشد مﯿاﻧگﯿﻦ اﻫرم مالﯽ ﻧﺸان مﯽ دﻫد که در ﺣدود 15
درﺻد از ﺳرمایه شرکﺘها از ﺑدﻫﯽ تﺸکﯿل شده اﺳت .ایﻦ امر مﺒﯿﻦ ادﻋاي ﺳایر ﮔروﻫهاي تامﯿﻦ کﻨﻨده ﺳرمایه ﺑه ﻏﯿر از ﺳهامداران
ﻧسﺒت ﺑه دارایﯽ ﻫاي شرکت مﯽ ﺑاشد.
جدول  :3نتایج برآورد مدل
مﺘﻐﯿر

مقدار ضرایﺐ

مقدار t

مقدار اﺣﺘﻤال

SCR

-1,119

-1,29

1,151

ﻧﺘﯿجه
مﻌﻨﯽ دار و مﻨﻔﯽ

Size

1,194

2,19

1,195

ﺑﯽ مﻌﻨﯽ

LEV

1,11

1,12

1,129

مﻌﻨﯽ دار و مﺜﺒت

AGE

-1,58

-9,21

1,111

مﻌﻨﯽ دار و مﻨﻔﯽ

(Cمقدار ثاﺑت)

1,11

9,91
91,19
1,9914
1,9121

1,111
مقدار اﺣﺘﻤال F

مﻌﻨﯽ دار و مﺜﺒت
1,111

دورﺑﯿﻦ واتسﻮن

2,11

مقدار F
ضریﺐ تﻌﯿﯿﻦ)(R2
ضریﺐ تﻌﯿﯿﻦ تﻌدیل شده

ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﻧﺘایﺞ ﺟدول  9ﺳﻄح مﻌﻨﯽداري ( )P-Valueآماره  tمرﺑﻮط ﺑه مﺘﻐﯿر مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ کﻮچکﺘر از 1/14
ﺑﻮده ( )1/151یﻌﻨﯽ مﻌﻨﯽدار اﺳت  ،ضریﺐ آن ( ) 1/119مﻨﻔﯽ مﯽ ﺑاشد و مقدار آماره  tﺑراي آن ﺑراﺑر ﺑا  -1/29مﯽ ﺑاشد ایﻦ مقدار
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آماره  tدر ﻧاﺣﯿه رد فرض ﺻﻔر ﻗرار مﯽ ﮔﯿرد ﺑﻨاﺑرایﻦ مﯽ تﻮان ﻧﺘﯿجه ﮔرفت که مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه تاثﯿر
مﻨﻔﯽ و مﻌﻨاداري دارد ﺑه ﻋﺒارتﯽ ﺑا افزایﺶ مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ  ،ﻫزیﻨه ﺳرمایه افزایﺶ مﯽ یاﺑد و در ﻧﺘﯿجه فرضﯿه اول تایﯿد
مﯽ شﻮد.

مقدار ضرایﺐ
-1,91
1,21
1,181
-1,18
1,15

مﺘﻐﯿر
OC
Size
LEV
AGE
( Cمقدار ثاﺑت)

ﻧﺘﯿجه
مﻌﻨﯽ دار و مﻨﻔﯽ
ﺑﯽ مﻌﻨﯽ
مﻌﻨﯽ دار و مﺜﺒت
مﻌﻨﯽ دار و مﻨﻔﯽ
مﻌﻨﯽ دار و مﺜﺒت
1,111
2,91

ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﻧﺘایﺞ ﺟدول  5ﺳﻄح مﻌﻨﯽداري ( )P-Valueآماره  tمرﺑﻮط ﺑه مﺘﻐﯿر  OCکﻮچکﺘر از  1/14ﺑﻮده ( )1/111یﻌﻨﯽ
مﻌﻨﯽدار اﺳت  ،ضریﺐ آن ( ) -1/91مﻨﻔﯽ مﯽ ﺑاشد و مقدار آماره  tﺑراي آن ﺑراﺑر ﺑا  -9/89مﯽ ﺑاشد ایﻦ مقدار آماره  tدر ﻧاﺣﯿه رد
فرض ﺻﻔر ﻗرار مﯽ ﮔﯿرد ﺑﻨاﺑرایﻦ مﯽ تﻮان ﻧﺘﯿجه ﮔرفت که ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه تاثﯿر مﻌکﻮس و مﻌﻨﯽ داري دارد
و در ﻧﺘﯿجه فرضﯿه دوم تایﯿد مﯽ شﻮد.

 -12نتیجه گیری
ﻧﺘﯿجه فرضﯿه اول ﻧﺸان داد مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه تاثﯿر مﻌکﻮس و مﻌﻨاداري دارد .مﻄاﺑق ﺑا یﮏ
دیدﮔاه مدیران ﻋامل مﻤکﻦ اﺳت مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ را ﺑه ﻋﻨﻮان یﮏ ﺳرمایه ﮔذاري تﻠقﯽ کﻨﻨد  ،زیرا شرکت ﻫا مﻤکﻦ اﺳت از
مﺸارکت در مدیریت ریسﮏ ﺳهامداران که مﻄاﺑق مقررات ،تﻌهدات اﺟﺘﻤاﻋﯽ و ضﻮاﺑﻂ اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﻏالﺐ اﺳت ﺑهره مﻨد شﻮﻧد .از یﮏ
دیدﮔاه دیگر از آﻧجا که تﻨها "مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ" شرکت ﻫا ﺑه ﺣداکﺜر رﺳاﻧدن ﺳﻮد شرکت اﺳت  ،مﻤکﻦ اﺳت مدیران ﻋامل ﻫزیﻨه
ﻫاي مسئﻮلﯿت اﺟﺘﻤاﻋﯽ شرکت ﻫا را مخرب ارزیاﺑﯽ کﻨﻨد .ایﻦ دلﯿل مﻨﻄقﯽ ﺑاﻋث مﯽ شﻮد که مدیران ﻋامل از پرداخﺘﻦ ﺑه مسئﻮلﯿت
اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿري کﻨﻨد زیرا مﻨاﺑع مﻮﺟﻮد ﺑراي ﺳایر پروژه ﻫاي ﺳﻮدآور را از ﺑﯿﻦ مﯽ ﺑرد .ﺑﻨاﺑرایﻦ مﻄاﺑق یافﺘه ﻫاي ما مﯽ تﻮان
ﻧﺘﯿجه ﮔﯿري کرد که شرکﺘهایﯽ که در افﺸاي مسئﻮلﯿت پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ در ﮔزارشهاي خﻮد ﺳرمایه ﮔذاري کرده اﻧد ﻫزیﻨه ﺳرمایه
اي ﺑالﻄﺒع پایﯿﻨﺘر از شرکﺘهایﯽ داشﺘه اﻧد که ایﻦ افﺸاﮔري را اﻧجام ﻧﻤﯽ دادﻧد .ایﻦ ﻧﺘﯿجه مﻄاﺑق یافﺘه ﻫاي تسﯿﻨگ و ﻫﻤکاران()1112
و مﯿﺸرا و ﻫﻤکاران ( )1122اﺳت که ﺑه راﺑﻄه اي مﻨﻔﯽ در ایﻦ زمﯿﻨه دﺳت پﯿدا کردﻧد.
ﻧﺘﯿجه فرضﯿه دوم ﻧﺸان داد ﺑﯿﺶ اﻋﺘﻤادي مدیران ﺑر ﻫزیﻨه ﺳرمایه تاثﯿر مﻌکﻮس و مﻌﻨاداري دارد .مﻄاﺑق ایﻦ ﻧﺘﯿجه مﯽ تﻮان
ﮔﻔت اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ از ﺣد در مﯿان مدیر ﻋامل شرکﺘها رایﺞ اﺳت  ،و ایﻦ ﺑر ﻗضاوت ﻋﻤﻠﯿاتﯽ آﻧها تﺄثﯿر مﯽ ﮔذارد  .اﻋﺘﻤاد ﺑه
ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ از ﺣد تﻤایل ﺑه ﺑﯿﺶ از ﺣد ﺑه دﺳت آوردن داﻧﺶ و تﻮاﻧایﯽ ﻫاي شخصﯽ و اﻧﺘظار ﻧﺘﯿجه مﻄﻠﻮب تر یا ﺣﺘﯽ ﻏﯿرواﻗﻌﯽ
اﺳت .ﺑه ﻧظر مﯽ رﺳد مدیراﻧﯽ که ﺑﯿﺶ از ﺣد اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ دارﻧد از روﺣﯿه رﻗاﺑﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘري ﺑرخﻮردار ﻫسﺘﻨد و ﺑه دلﯿل مﻨافع شخصﯽ
خﻮد در ﺑه دﺳت آوردن پاداش ﺑﯿﺸﺘر تالش مﯽ کﻨﻨد .ﺑا ایﻦ ﺣال  ،اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ از ﺣد ﺑاﻋث مﯽ شﻮد مدیران ﻋامل ﻧﯿز تﻮاﻧایﯽ
ﻫاي خﻮد و اﺣﺘﻤال دﺳﺘﯿاﺑﯽ ﺑه ﻋﻤﻠکرد خﻮب را ﺑﯿﺶ از ﺣد ارزیاﺑﯽ کﻨﻨد و چﻨﯿﻦ تﻌصﺒﯽ خﻮش ﺑﯿﻨاﻧه ﺑه دلﯿل اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺶ
از ﺣد  ،ﺑر ﮔزارشگري مدیرﻋامل و تصﻤﯿﻤات ﺳرمایه ﮔذاري تﺄثﯿر مﯽ ﮔذارد .ﺑه ﻋالوه مﯽ تﻮان ﮔﻔت که ﺑﻨاﺑر مﺒاﻧﯽ ﻧظري در ﺑازار
ﺑﻮرس ایران ﺳرمایه ﮔذاران اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ مدیرﻋامل را ﺑه ﻋﻨﻮان ﻧﺸاﻧه اي از کاﻫﺶ خﻄر کسﺐ و کار و اﻃالﻋات درک کرده اﻧد ،
که در ﻧﺘﯿجه آن یﮏ راﺑﻄه مﻨﻔﯽ ﺑﯿﻦ اﻋﺘﻤاد ﺑه ﻧﻔﺲ مدیرﻋامل و ﻫزیﻨه ﺳهام وﺟﻮد داشﺘه اﺳت .ایﻦ ﻧﺘﯿجه مﻄاﺑق یافﺘه ﻫاي تسﯿﻨگ
و ﻫﻤکاران( )1112و آﻗازاده و ﻫﻤکاران ( )1129اﺳت که ﺑه راﺑﻄه اي مﻨﻔﯽ در ایﻦ زمﯿﻨه دﺳت پﯿدا کردﻧد .ﻧﺘایﺞ ﻫﻤچﻨﯿﻦ ﻧﺸان داد
که اﻧدازه شرکت و اﻫرم مالﯽ ﺑر ایﻦ راﺑﻄه تاثﯿر مﺜﺒت دارﻧد .ایﻦ ﻧﺘﯿجه ﺑه ایﻦ دلﯿل اﺳت که ﻫر چه اﻧدازه شرکت ﺑزرﮔﺘر ﺑاشد و
ﺳﻄح اﻫرم مالﯽ شرکت افزایﺶ یاﺑد ،خﻄر تﺸخﯿصﯽ مرﺑﻮط شرکت ﺑزرﮔﺘر مﯽ شﻮد و در ﻧﺘﯿجه ﻫزیﻨه ﺳرمایه شرکت افزایﺶ مﯽ
یاﺑد.اما ﺳﻦ شرکت ﺑر ایﻦ راﺑﻄه تاثﯿر مﻨﻔﯽ دارد.

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)99زمستان  ،9011جلد یک

مقدار F
ضریﺐ
ضریﺐ تﻌﯿﯿﻦ تﻌدیل شده
تﻌﯿﯿﻦ)(R2

جدول  :4نتایج برآورد مدل دوم
مقدار اﺣﺘﻤال
مقدار t
1,111
-9,89
1,211
2,91
1,111
9,98
1,122
-1,11
1,111
21,14
25,14
مقدار اﺣﺘﻤال F
دورﺑﯿﻦ واتسﻮن
1,9891
1,9114
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 -1-12پیشنهادهای پژوهش
ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﻧﺘﯿجه فرضﯿه اول ،پﯿﺸﻨهاد مﯽ شﻮد که ﺻاﺣﺒان شرکﺘها ،اﻧگﯿزه ﻫاي مدیران در کسﺐ مﻨافع شخصﯽ و فرﺻت ﻃﻠﺒﯽ
اﻧها در ﺳرمایه ﮔذاري را مﻮرد ﻧظارت ﻗرار دﻫﻨد چرا که مﯽ تﻮاﻧد ﺑا تﻌصﺐ خﻮش ﺑﯿﻨاﻧه ﻫزیﻨه ﺳرمایه ﺣقﻮق ﺻاﺣﺒان ﺳهام را تحت
تاثﯿر ﻗرار دﻫﻨد.
ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﻧﺘﯿجه فرضﯿه دوم ﺑه مدیران  ،ﺳازماﻧها پﯿﺸﻨهاد مﯽ شﻮد ﺑراي کاﻫﺶ ﻫزیﻨه ﻫاي تامﯿﻦ مالﯽ ﺑه مقﻮله مسئﻮلﯿت
پذیري اﺟﺘﻤاﻋﯽ ،ﺑه ﻋﻨﻮان ﻋامل ﺑقاي ﺳازمان در ﺑﻠﻨد مدت ،اﻗدامات ﺟدي تري درزمﯿﻨه ﺑاال ﺑردن ﻋﻤﻠکرد اﺟﺘﻤاﻋﯽ خﻮد اﻧجام دﻫﻨد.
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بررسی روند تغییرات در تاثیر اطالعات حسابداری بر قیمت سهام
شرکتها با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی تخصص حسابرس و کیفیت
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چکـیده
هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی و تخصص حسابرس بر رابطه بین اطالعات
حسابداری و قیمت سهام است .و از مدل ارود همکاران() برای بررسی این رابطه استفاده شده است .در این پژوهش ،اندازه
موسسه حسابرسی معیار اندازه¬گیری کیفیت حسابرسی ؛ دوره تصدی حسابرس معیاراندازه¬گیری تخصص حسابرس و
جریان¬های نقدی و اقالم تعهدی معیاراندازه¬گیری اطالعات حسابداری در نظر گرفته شده¬اند .در بررسی تجربی این
پژوهش نمونه¬ای متشکل از  171شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی  1394تا
 1398به روش غربالگری انتخاب وبا نرم افزار  spssتحلیل شد .در این پژوهش از الگوی رگرسیون چند گانه برای
آزمون فرضیه¬های پژوهش ،استفاده شده است .یافته¬ها نشان می¬دهد که در اثر مداخله دوره تصدی حسابرس و
اندازه موسسه حسابرسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی ،جریان نقدی سرمایه¬گذاری ،اقالم تعهدی اختیاری و اقالم
تعهدی کل با قیمت سهام معنادار است ،ولی رابطه معناداری بین جریان نقدی تامین مالی و اقالم تعهدی غیر اختیاری با
قیمت سهام وجود ندارد .به طور خالصه ،شواهد پژوهش نشان داد اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس رابطه
بین اطالعات حسابداری با قیمت سهام را تعدیل می¬کند.

واژگـان کلـیدی :اطالعات حسابداری ،جریان¬های نقدی ،اقالم تعهدی ،دوره تصدی حسابرس

 -1دکتری حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران( ،نویسنده مسئول) Ali69.ilam.ac@gmail.com

 -2کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ایالم
 -3کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه کردستان
 -4کارشناسی ارشد مدیریت ،دانشگاه ایالم
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بازار بورس ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافتهای نظیر آمریکا و انگلیس ،بازار نوظهوری به شمار میرود و حجم کم
سرمایه گذاریهای خارجی و قیمتهای پرنوسان سهام ،گواه چنین ادعایی است .به طور کلی قیمت سهام منعکس کنندة اطالعات
وسیعی مانند سود ،اخبار کالن اقتصادی ،پیش بینی تحلیلگران و سایر اطالعات مالی است .بررسی همزمانی قیمت سهام به
محققان اجازه میدهد که به مطالعة حجم گستردهای از آثار اطالعات مالی بپردازند .سود حسابداری یکی از عواملی است که به
انعکاس بیشتر اطالعات خاص شرکتها در قیمت سهام کمك میکند و بسته به کیفیت خود ،میتواند به سرمایهگذاران اطالعات
بیشتری دربارة ارزش واقعی شرکتها ارائه دهد؛ اما به دلیل مسئلة جدایی مالکیت از مدیریت ،ممکن است اقالم تعهدی ارائه شده
در صورت سود و زیان دستکاری شود و قابلیت اتکای آنها و به دنبال آن کیفیت سود ،در نزد سرمایهگذاران مورد شك و تردید قرار
گیرد .در همین رابطه ،حسابرسان مستقل با بررسی صورتهای مالی شرکتها ،به سرمایهگذاران اطمینان معقولی در خصوص
کیفیت آنها میدهند (ابراهیمی کردلر و سیدی.)1387 ،
حسابرسان متخصص و با کیفیت مانند تحلیلگران مالی ،نقش واسطههای اطالعاتی را ایفا میکنند .با وجود این بر خالف
تحلیل گران ،نقش اولیة حسابرسان ،اعتباردهی بـه گـزارشهای حسابداری و اطالعات مندرج در آنهاست .حسابرسان متخصص و
باکیفیت بهدلیل برخورداری از تخصص و مهارت کافی ،موجب انعکاس بیشتر اطالعات خاص شرکت در قیمت سهام میشوند .و
همزمانی آن را کاهش میدهند (گال و همکاران .)2010 ،در تحقیقات پیشین ،تاثیر نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی و
تخصص حسابرس بر رابطه بین اطالعات حسابداری و قیمت سهام سنجیده نشده است .ازاین رو ،پژوهش حاضر تأثیر کیفیت
حسابرسی و تخصص حسابرس را بر رابطه بین اطالعات حسابداری و قیمت سهام بررسی میکند.

 -2چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2چارچوب نظری
هدفهای گزارشگری مالی ایجاب میکند اطالعاتی که گزارشگری مالی تولید میکند ،از نظر تصمیمگیری برای استفاده
کنندگان دارای ارزش باشد ،ارزش اطالعات حسابداری از این حقیقت نشات میگیرد که اطالعات حسابداری میتواند بر قیمت
سهام و به تبع آن در ارزش بازار حقوق مالکان تاثیرگذار باشد(بون و همکاران)2010 ،؛ اگر هیچ ارتباطی بین ارزش شرکت و ارقام
موجود در صورتهای مالی وجود نداشته باشد ،چنین صورتهای مالی هیچ ارزش اطالعاتی نخواهد داشت و استفاده کنندگان از
صورتهای مالی از آنها در تصمیمگیری خود استفاده نمیکنند.
اطالعات حسابداری دارای این قدرت هستند که بتوانند تصمیمات سرمایهگذاران در پیش بینی قیمت سهام را تحت تاثیر قرار
دهند .به عنوان مثال بال و براون ( )1968از سود حسابداری برای وجود همبستگی بین قیمت سهام و اطالعات حسابداری استفاده
کردند و همب ستگی بین قیمت سهام و اطالعات حسابداری را تائید کردند .به بیانی دیگر ،سودمندی اطالعات حسابداری از طریق
تاثیر بر روی تصمیمات سرمایهگذاران در بازار سرمایه ،بر بازده و قیمت سهام بررسی میشود .کیفیت حسابرسی و سودمند بودن
ارزشهای مربوط به اطالعات حسابداری یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه بازار سرمایه است .چرا که اعتقاد بر این است کیفیت
حسابرسی و ارزشهای مربوط به اطالعات حسابداری از عوامل موثر بر تصمیمات سرمایهگذاران میباشد و ارتباط نزدیکی با
یکدیگر در قیمتگذاری سهام دارند (رابیو و رابیو.)2015 ،
کیفیت اطالعات حسابداری برای بازده مورد انتظار سرمایهگذاران اهمیت دارد و امکان ندارد کیفیت اطالعات حسابداری
مستقل از عامل ریسك باشد ،در نتیجه اطالعات حسابداری میتواند قیمت سهام را تحت تاثیر قرار دهد .منطبق با این موضوع،
حسابرس به عنوان یك مکانیزم کشف کننده تحریفات با اهمیت میتواند موجب بهبود کیفیت اطالعات و در نتیجه کاهش ریسك
سرمایهگذاری و تصمیمگیریهای بهینه برون سازمانی گردد (المبرت و همکاران.)2007 ،
در پژوهشهای پیشین نقش حسابرسان را به عنوان یك محدودیت بالقوه برای مدیران فرصت طلب و ایجاد اطمینان در
سرمایهگذاران بیان میکنند ،یعنی افزایش احتمال این که سود گزارش شده به خوبی عملکرد اقتصادی واحد تجاری را ترسیم می-
کند و سرمایهگذاران میتوانند از اطالعات گزارش شده در قیمت بازار سهام شرکت استفاده کنند(آتونن .)2012 ،واکنش بازار به
اطالعات موجود در گزارشهای حسابرسی تابعی از اطالعات در دسترس عموم است .هر چه بازارها کاراتر باشد ،واکنش بازار
شدیدتر است و هر چه بازار ناکارآمدتر باشد ،واکنش بازار کمتر است؛ زیرا در بازارهای ناکارآمد محتویات اطالعات را میتوان پیش
بینی کرد و اطالعات مالی قابل پیش بینی به احتمال زیاد ارزش ناچیزی برای استفاده کنندگان صورتهای مالی دارند .به بیانی
دیگر ،واکنش بازار به اطالعات حسابداری ارائه شده در گزارش حسابرس در گرو کارآمدی یا ناکارآمدی بازار است (دوپوچ و
همکاران .)1987 ،به طور کلی ،این استدالل که اندازه موسسات حسابرسی و گزارشهای مالی ارائه شده توسط این موسسات را
محرك اصلی و عاملی مهم در کیفیت حسابرسی میداند به این دلیل است که موسسات حسابرسی بزرگتر به دلیل درآمد بیشتر
کمتر وابسته به مشتریان خود میباشند ،در نتیجه بهتر میتوانند در برابر فشار مشتری برای مدیریت سود یا صدور یك اظهارنظر
حسابرسی فاقد صالحیت مقاومت کنند .همچنین موسسات حسابرسی دارای حسن شهرت (حرفهای تر) و بزرگتر برای حفظ نام

تجاری خود شدیداٌ بر روی فنآوری آموزش و حسابرسی خرج میکنند تا بدین وسیله اعتبار و شایستگی خود را در بین مشتریانشان
حفظ نمایند (آتونن .)2012 ،همچنین صورتهای مالی منبع اصلی اطالعات در بازارهای سرمایه است .ادعا میشود که کیفیت
باالی حسابرسی ،درك قابلیت اطمینان سرمایه گذاران و سهامداران این اطالعات را بهبود میبخشد .یکی از وظایف اساسی
حسابرسان مستقل ،دادن اعتبار به گزارشهای مالی با ارزیابی مستقل ،دقت و بی طرفانه بودن اطالعات ارائه شده در گزارشها
است .بهبود کیفیت حسابرسی قابلیت اطمینان درك شده صورتهای مالی را افزایش میدهد و کیفیت گزارشگری مالی بر اقالم
تعهدی تأثیر میگذارد و حسابرسی با کیفیت پایین به معنای سطح باالی قیمت نادرست سهام شرکت است .نظریه ذینفعان ،نظریه
سیگنالینگ و نظریه نمایندگی از حسابرسی به عنوان مکانیزمی برای کاهش عدم تقارن اطالعاتی در بین طرفین درگیر یاد می -
کنند .کیفیت حسابرسی باال عدم تقارن اطالعات را کاهش میدهد و عدم اطمینان مربوط به درآمد را کاهش میدهد .با توجه به
اینکه کیفیت حسابرسی به طور مستقیم قابل مشاهده نیست ،رایج ترین شاخص برای تعیین کمیت کیفیت حسابرسی "نام تجاری"
است که ممکن است به عنوان اندازه موسسه حسابرسی و تخصص آنان در صنعت نیز بیان شوند .لذا گزارشهای منتشر شده از
سوی موسسات حسابرسی بزرگتر و با تخصص باالتر اطالعات را بیطرفانه و واقعیات را دقیقتر منعکس میکنند و نقش مهمی بر
روی تصمیمات سرمایهگذاران در قیمت بازار سهام دارند ،بنابراین حسابرسی صورتهای مالی که توسط شرکتهای حسابرسی با
اندازه بزرگ و با تخصص باالتر انجام شود ،میتواند نشان دهنده یکی از عوامل تاثیرگذار بر فرایند اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاران
در قیمت بازار سهام باشد.

ارود و همکاران ( ) 2019در پژوهشی با عنوان آیا کیفیت حسابرسی رابطه بین اطالعات حسابداری و قیمت سهام را تعدیل می
کند؟ ،در حد فاصل سالهای  2002تا  2014در بین  117شرکت های اردنی دریافتند که در اثر مداخله کیفیت حسابرسی رابطه بین
جریان نقدی عملیاتی ،جریان نقدی سرمایه گذاری ،اقالم تعهدی اختیاری و اقالم تعهدی کل با قیمت سهام معنادار است ،ولی
رابطه معناداری بین جریان نقدی تامین مالی و اقالم تعهدی غیر اختیاری با قیمت سهام وجود ندارد.
اگونتا و همکاران ( )2018به بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر قیمت سهام شرکتهای نفت و گاز درنیجریه پرداختند .یافتههای
آنها نشان داد ترکیب کمیته حسابرسی و نوع حسابرس تاثیر قابل توجهی بر قیمت بازار سهام دارد .آنها به این نتیجه رسیدند در
حالی که نوع حسابرس ،استقالل حسابرس و ترکیب کمیته حسابرسی رابطه مثبت و معناداری با قیمت بازار سهام دارد .دور تصدی
حسابرس رابطه منفی با قیمت بازار سهام دارد.
ماء و همکاران ( )2017در مدل نظری خود تاثیر تمایالت سرمایهگذاران بر کیفیت حسابرسی را بررسی نمودند و به این نتیجه
رسیدند هنگامی که کیفیت حسابرسی پایین تر باشد ،تمایالت سرمایهگذاران بیشتر است .همچنین نتایج تحلیل بیشتر آنها نشان داد
در مواقعیکه سرمایهگذاران نسبت به روند رشد شرکت در بازار دارای احساسات باال باشند ،حسابرسان با احتمال کمتری نظرات
تعدیل شده حسابرسی را منتشر میکنند.
رابیو و رابیو ( )2015طی پژوهشی به بررسی مربوط بودن گزارشهای حسابرسی و اطالعات حسابداری گزارش شده توسط
شرکتهای رومانیایی بر بازده سهام پرداختند .آنها با استفاده از یك نمونه  59تایی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
بخارست طی سال  2012به این نتیجه رسیدند بازده سهام شرکتها بطور مستقیم و مثبت تحت تاثیر نوع اظهارنظر حسابرس در
گزارشهای حسابرسی و عضویت حسابرس در  4موسسه بزرگ قرار دارد.
جوکار و همکاران ( ) 1397در پژوهش خود با عنوان بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی و سودمند بودن ارزش اطالعات حسابداری
افشاء شده شرکتها بر قیمت بازار سهام دریافتند که سود هر سهم از جمله اطالعات مربوط و قابل اتکا در تصمیمات سرمایهگذارن
است و نوع اظهارنظر حسابرس اعتماد سرمایه گذاران به سود گزارش شده توسط شرکت را تقویت میکند .همچنین نتایج نشان داد
کیفیت حسابرسی و ارزشهای مربوط به اطالعات حسابداری با قیمت سهام دارای ارتباط معناداری هستند .که عالوه بر این ،نتایج
نشان داد کیفیت حسابرسی بر سودمندی اطالعات حسابداری تاثیر میگذارد.
ابراهیمی کردلر و قلندری ( )1395طی پژوهشی به بررسی تاثیر تخصص حسابرس بر کیفیت سود و همزمانی قیمت سهام
پرداختند .آنها برای اجرای این پژوهش ،اطالعات  87شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران را بعنوان نمونة
آماری بررسی کردند .یافتههای پژوهش نشان داد که کیفیت سود ،تأثیر منفی و معناداری بر همزمانی قیمت سهام میگذارد و
تخصص صنعتی حسابرس به عنوان متغیر تعدیل کننده ،اثر آن را تقویت .به بیانی دیگر ،اثر تعاملی تخصص حسابرس با کیفیت
سود موجب کاهش همزمانی قیمت سهام میشود.
علوی طبری و پارسایی( ) 1397در پژوهشی با عنوان رابطه کیفیت حسابرسی با شفافیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران از روش تحقیق همبستگی و مدل های رگرسیون چند متغیره ،استفاده نمودند و ارتباط دو مؤلفه رتبه
کنترل کیفیت موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس را با شاخصی از شفافیت متشکل از ابعاد چندگانه ،در  74شرکت مورد
مطالعه قرار دادند .نتایج پژوهش بیانگر این است که میان دوره تصدی حسابرس و شفافیت شرکتی ارتباط مثبت و معناداری وجود
دارد ،اما میان امتیاز کنترل کیفیت حسابرسی و شفافیت شرکتی ارتباط معناداری وجود ندارد.
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محمدیان و همکاران( )1398پژوهشی با هدف بررسی تاثیر پیچیدگی و عدم اطمینان محیطی بر صحت پیش بینی سود
مدیریت با تاکید بر کیفیت حسابرسی به عنوان متغیر میانجی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام
دادند .در این پژوهش ،اطالعات 102شرکت مربوط به سالهای 1387تا  1395مورد بررسی قرار گرفت و آزمون فرضیهها با
استفاده از روش رگرسیونی چند متغیره بر اساس دادههای تابلویی انجام گرفته است .نتایج پژوهش نشان میدهد که پیچیدگی و
عدم اطمینان محیطی تاثیر منفی و معناداری بر صحت پیش بینی سود مدیریت دارد و تاثیرکیفیت حسابرسی بر صحت پیشبینی
سود مدیریت ،مثبت و معنادار میباشد .همچنین کیفیت حسابرسی به عنوان یك متغیر میانجی رابطهی بین پیچیدگی و عدم
اطمینان محیطی و صحت پیش بینی سود مدیریت را تحت تأثیر قرار میدهد.
علوی و همکاران( ) 1398در پژوهشی با عنوان ویژگیهای مؤسسه حسابرسی و مدیریت سود تعهدی و واقعی به بررسی تأثیر
ویژگیهای مؤسسه حسابرسی بر مدیریت سود پرداختند .نمونه آماری پژوهش شامل تعداد  99شرکت پذیرفته شده در بورس و
اوراق بهادار تهران طی سالهای  1390تا  1396است .یافتهها نشان میدهند بین استقالل ،رتبه در جامعه حسابداران رسمی،
چرخش و اندازه مؤسسه حسابرسی با مدیریت سود تعهدی رابطه معنادار برقرار است .عمر ،توان رقابت و اندازه مؤسسه حسابرسی
تأثیر معناداری بر مدیریت سود ناشی از جریان نقد عملیاتی غیرعادی دارند .عمر ،استقالل ،رتبه در جامعه حسابداران رسمی ،اندازه،
تخصص و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی از تأثیر معناداری بر مدیریت سود ناشی از هزینههای تولید غیرعادی برخوردار هستند .به
عالوه ،عمر ،توان رقابت ،رتبه در بورس و اوراق بهادار ،اندازه ،تخصص و دوره تصدی مؤسسه حسابرسی تأثیر معناداری بر مدیریت
سود ناشی از هزینههای اختیاری غیرعادی دارند .اما ،مدیریت سود تعهدی و فعالیت های واقعی تحت تأثیر تعداد شرکای مؤسسه
حسابرسی نیست.

-3اهمیت موضوع پژوهش
بررسی همزمان تخصص حسابرس و کیفیت حسابرسی و مولفههای مربوط به اطالعات حسابداری بر قیمت بازار سهام از آن
جهت مهم است که ارزش افزوده ایجاد شده به وسیله حسابرسی مانند شمشیری دو لبه است .اگر حسابرسی به طور شایسته توسط
افرادی انجام شود که از صالحیت حرفهای برخوردار نباشند و استفاده کنندگان به بیصالحیتی حسابرس واقف باشند بر اظهارنظر
وی اتکا نمیکنند ،و از گزارشات حسابرسی در تصمیمات خود استفاده نمیکنند و حسابرسی ارزش افزوده ای نخواهد داشت .اما
زمانی این مسئله خطرناك میشود که با کیفیت پایین حسابرسی ،سرمایه گذاران نا آگاه از اظهار نظرات آنان در تصمیمگیریهای
خود استفاده نما یند و ضررهای جبران ناپذیری را متحمل شوند .این امر سرانجام بیشترین ضربه را به حرفه حسابرسی میزند چرا
که اعتماد جامعه به حرفه حسابرسی مخدوش میشود(جوکار و همکاران.)1397،

 -4مبانی نظری فرضیههای پژوهش
حسابرسان متخصص و با کیفیت مانند تحلیلگران مالی ،نقش واسطههای اطالعاتی را ایفا میکنند .با وجود این بر خالف
تحلیل گران ،نقش اولیة حسابرسان ،اعتباردهی بـه گـزارشهای حسابداری و اطالعات مندرج در آنهاست .حسابرسان متخصص و
باکیفیت بهدلیل برخورداری از تخصص و مهارت کافی ،موجب انعکاس بیشتر اطالعات خاص شرکت در قیمت سهام میشوند .و
همزمانی آن را کاهش میدهند (گال و همکاران )2010 ،مطالعات تجربی در مورد ارزش افزوده حسابرسی و تاثیرگذاری کیفیت
حسابرسی بر قیمت بازار سهام به دو دیدگاه متضاد تقسیم میشود .مطالعاتی که نشان دهنده سودمندی حسابرسی هستند و
مطالعاتی که بر عدم تاثیر حسابرسی بر قیمت سهام تاکید میورزند.
پژوهش گرانی که در این زمینه به آنالیز و اجرای پژوهش پرداختهاند اغلب از عواملی مانند :عوامل محیطی (مانند قوانین و
مقررات سازمانی) ،خروجی (مانند محتوا و نوع گزارش حسابرس) ،اعتبار و اندازه حسابرس ،انتظارات از حسابرسان ،ارتباط و تعامل
حسابرس ،استراتژیهای مدیریت ریسك حسابرسی و حق الزحمه خدمات حسابرسی به عنوان عوامل کیفیت حسابرسی در تجزیه و
تحلیل قیمت بازار سهام استفاد کردهاند (پائولو و فرانسیس ،)2016 ،اما در رابطه با کیفیت حسابرسی یك مشکل مشهود وجود دارد
و آن غیر قابل مشاهده بودن و ادراکی بودن کیفیت حسابرسی است.
از سویی دیگر ،موضوع تغییرهای ناگهانی قیمت سهام ،طی سالهای اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی سال  ، 2008توجه
بسیاری از دانشگاهیان و افراد حرفهای را به خود جلب کرده است .هیئت نظارت عمومی و کمیته بلوریبون معتقدند عملکرد کمیته
حسابرسی زمانی از کیفیت باالیی برخوردار است که اعضای کمیته حسابرسی مستقل باشند و این امر ،به ارتقای اعتبار گزارشگری
مالی منجر خواهد شد.
کیفیت حسابرسی از دو بعد شهرت و نظارت تشکیل شده است که بعد شهرت به صالحیت و استقالل ادراك شد از حسابرسی
و بعد نظارت به صالحیت و استقالل واقعی از حسابرسی توسط ذینفعان اشاره میکند (وات کینس و همکاران .)2004 ،لذا در این
پژوهش برای در نظر گرفتن هر دو بعد حسابرسی و به پیروی از تحقیقات پیشین (مارك و همکاران ،)2009 ،از اندازه حسابرس به
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عنوان بعد صالحیت و استقالل ادراك شده از حسابرسی و گزارشات حسابرس به عنوان بعد صالحیت و استقالل واقعی حسابرسی،
برای بررسی عوامل کیفیت حسابرسی بر قیمت بازار سهام استفاده شده است.
هیئت نظارت عمومی ( )1994نشان داد در صورتی کار کمیته حسابرسی اثربخش خواهد بود که اعضای کمیته حسابرسی در
حوزههای حسابداری ،حسابرسی ،کنترل داخلی و گزارشگری مالی متخصص باشند .براساس آیین رفتار حرفهای راهبری شرکت -
های سهامی ،حداقل یکی از اعضای کمیته حسابرسی باید در حیطه حسابداری یا خدمات مالی مشغول به کار باشد و درصورتیکه
اعضای کمیته حسابرسی در زمینه حسابداری و خدمات مالی متخصص باشد ،حاکمیت شرکتی ارتقا خواهد یافت .پرسونز ()2009
معتقد است وجود اعضای مستقل و متخصص در زمینه حسابداری یا مالی در بین اعضای کمیته حسابرسی ،احتمال کشف موارد
ارائه نادرست در صورتهای مالی را افزایش میدهد ،زیرا این افراد برای حفظ شهرت و اعتبار خود ملزم به رعایت آیین رفتار
حرفهای هستند .وی ادعا میکند وجود اعضای متخصص در کمیته حسابرسی ،اثربخشی بیشتر نظارت بر شرکتها را موجب می
شود .فقدان اطالعات کامل ،به صورت بالقوه تعدیل به موقع قیمتها را به تأخیر میاندازد و با تعدیل دیرهنگام قیمت سهام نسبت
به اطالعا ت در ارتباط است .اطالعات حسابداری را می توان بر اساس میزان دقتی که گزارشات مالی ،اطالعات مربوط به جریان
های نقدی آتی شرکت را به سرمایه گذاران انتقال میدهند ،تعریف نمود .کیفیت پایین اطالعات حسابداری ،احتماال با عدم
اطمینان در خصوص پارامترهای ارزش گذاری سهام در ارتباط است که خود مبین فقدان اطالعات کامل است .ورچیا ( )1980معتقد
است که سرعت تعدیل قیمت سهام بر اساس متغیر بودن کیفیت اطالعات تازه از یك شرکت به شرکت دیگر متفاوت است.
همچنین با افزایش کیفیت اطالعات مربوط و جدید  ،سرعت تعدیل قیمت افزایش پیدا می کند .کالن و همکاران ( )2013معتقدند
که اطالعات حسابداری بر تاخیر تعدیل قیمت سهام و بازده های آتی موثر است ،و برای اندازه گیری اطالعات حسابداری ،کیفیت
اقالم تعهدی و عایدی های غیر منتظره را معرفی کرد .اطالعات حسابداری در شرکت هایی که اقالم تعهدی باالتری دارند،
کیفیت کمتری دارند .کیفیت اقالم تعهدی در شرکت هایی که کنترل های داخلی ضعیفی دارند ،پایین است .همچنین دیجو () 1994
ابراز داشت که با افزایش شاخص اقالم تعهدی ( ،)AQکیفیت اطالعات حسابداری کاهش می یابد ،لذا انتظار می رود بین شاخص
اقالم تعهدی و تأخیر در تعدیل قیمت سهام رابطه مثبت وجود داشته باشد .همچنین سیستم حسابداری تعهدی ،رویدادهای مالی را
در زمان ایجاد و بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوط ،شناسایی می کند؛ در صورتی که در سیستم حسابداری
نقدی ،ورود یا خروج وجه نقد مالك شناسایی می باشد .نتایج پژوهش هاچبرگ ( ) 2003نشان میدهد استفاده از حسابداری تعهدی
برای حصول هدفهای تعیین شده در خصوص گزارشگری مالی مانند ارزیابی عملکرد مدیریت مناسب است ،اما در سیستم
حسابداری تعهدی به دلیل وجود روشهای مختلف اندازه گیری و ثبت رویدادهای اقتصادی و تأثیر برآوردها و روشهای تخصیص،
اطالعات مذکور تحت تأثیر رویههای حسابداری ،قضاوتها و برآوردهای مدیریت قرار میگیرد .دهارن ( ،)2003اقالم تعهدی را
تفاوت بین سود ناشی از فعالیت های متداول و جریان وجه نقد ناشی از عملیات شرکت تعریف می کند که از قوانین و ثبتهای
حسابداری برای شناسایی درآمدها و هزینه ها ناشی می شود .جونز ( )1991تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان
اقالم تعهدی تعریف می کند و آن را به دو قسمت اقالم تعهدی اختیاری و اقالم تعهدی غیراختیاری تقسیم می کند .مدیران در
رابطه با اقالم تعهدی حسابداری دارای اختیار می باشند .از ویژگی های اقالم تعهدی این است که می توان آنها را به عنوان
شاخصی از انتخاب های حسابداری شرکت در نظر گرفت  .از طرفی هیأت تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بررسیهای اولیه
خود در سال  ، 1980صورت گردش وجوه نقد را به عنوان اطالعاتی مطلوب که میبایست به همراه سایر صورتهای مالی ارائه
شود ،معرفی نمود .اطالعات صورت جریانهای نقدی در کنار سایر صورتهای مالی گزارش شده اطالعات بیشتری را به منظور
تکمیل اطالعات قبلی فراهم مینماید .در صورت اینکه جریانهای نقدی ،جریانهای وجوه یا سود حسابداری کدامیك در مورد
پیشبینی جریانهای نقدی آتی بهترند ،نمیتوان نظر قطعی داد (بیبکاك و همکاران)1990 ،
ب ازارهای مالی نقش مهمی در اقتصاد هر کشوری دارند و عامل اثرگذاری در رشد اقتصادی آن محسوب میشوند .بازار سهام
نیز یکی از این بازارهاست که با هدایت وجوه به سمت فرصتهای سرمایهگذاری ،بخش بزر گی از اقتصاد دنیا را تحت تأثیر قرار
میدهد و موجب دغدغه و نگرانی بسیاری برای دولتها میشود (نگوین نگوك تنه .)2013 ،بازار بورس ایران در مقایسه با
کشورهای توسعه یافتهای نظیر آمریکا و انگلیس ،بازار نوظهوری به شمار میرود و حجم کم سرمایهگذاریهای خارجی و قیمت-
های پ رنوسان سهام ،گواه چنین ادعایی است .در چنین بازارهایی برای سرمایهگذاران مطالعة حرکت قیمت سهام اهمیت خاصی
دارد؛ زیرا تصـمیمات سرمایهگذاری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد .همزمانی قیمت سهام مفهومی است کـه میزان حرکت قیمت
سهام را با یکدیگر بیان میکند (اسکات .)2012 ،به طور کلی قیمت سهام منعکس کنندة اطالعات وسیعی مانند سود ،اخبار کالن
اقتصادی ،پیش بینی تحلیلگران و سایر اطالعات مالی است .با توجه به مبانی مطالعاتی در پژوهشهای پیشین مبنی بر نقش
کیفیت و تخصص حسابرس بر اطالعات حسابداری و قیمت سهام بررسی این موضوع اهمیت دارد .از این رو ،فرضیههای پژوهش
به طور کلی به شرح زیر هستند:
 .1جریانهای نقدی با قیمت سهام رابطه دارد.
 .2اقالم تعهدی با قیمت سهام رابطه دارد.
 .3جریانهای نقدی و اقالم تعهدی با قیمت سهام رابطه دارند.
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کیفیت حسابرسی رابطه بین جریانهای نقدی و قیمت سهام را تعدیل میکند.
کیفیت حسابرسی رابطه بین اقالم تعهدی و قیمت سهام را تعدیل میکند.
تخصص حسابرس رابطه بین جریانهای نقدی و قیمت سهام را تعدیل میکند.
تخصص حسابرس رابطه بین اقالم تعهدی و قیمت سهام را تعدیل میکند.

 -5نحوه اندازهگیری متغیرهای پژوهش
بر اساس مدل اورود همکاران ( ) 2019مدل پژوهش به شرح ذیل ارائه میگردند .در قالب  4مدل تعریف شده فرضیههای
پژوهش آزمون میشوند.
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شکل  -1مدل پژوهش
Model 1: SPit = α + β1OCFit + β2 ICFit + β3 FCFit+ εit
Model 2: SPit = α + β1CAit + β2 TAit + β3 AGGAit+ εit
Model 3: SPit = α + β1OCFit + β2 ICFit + β3 FCFit + β4CAit + β5TAit + β6 AGGAit+ εit
* Model 4: SPit = α + β1OCFit + β2 ICFit + β3 FCFit + β4FSit + β5OCFit * FSit + β6ICFit
FSit + β7 FCFit * FSit + εit
Model 5: SPit = α + β1CAit + β2 TAit + β3 AGGAit+ β4FSit + β5CAit * FSit + β6TAit * FSit
+ β7 AGGAit * FSit + εit
* Model 6: SPit = α + β1OCFit + β2 ICFit + β3 FCFit + β4ATit + β5OCFit * ATit + β6ICFit
ATit + β7 FCFit *ATit + εit
* Model 7: SPit = α + β1CAit + β2 TAit + β3 AGGAit+ β4ATit + β5CAit * ATit + β6TAit
ATit + β7 AGGAit * ATit + εit

که در آنها:
) :Audit Tenure (ATعبارت است دوره تصدی حسابرسی
( :Audit firm size (FSعبارت است از اندازه موسسه حسابرسی
 :OCFجریانهای نقدی عملیاتی
 :ICFعبارت است از جریانهای نقدی سرمایهگذاری
 :FCFعبارت است از جریانهای نقدی تامین مالی
 : TAعبارت است از مجموع اقالم تعهدی  :جونز تفاوت سود خالص قبل از اقالم غیر مترقبه شرکت و وجوه نقد حاصل از
عملیات ( )TA = E- OFOرا به عنوان اقالم تعهدی شناسایی کرده است(.دچو ،سلوان و سویینی )1996،
 :AGGAعبارت است از مجموع اقالم تعهدی غیر اختیاری :براساس مدل تعدیل شده جونز به شرح ذیل محاسبه میشود:
 :AGGAاقالم تعهدی غیر اختیاری در سال  tبرای شرکت i
 :Aجمع داراییها در سال  tبرای شرکت i
 :∆REVتغییرات درآمد فروش طی در سال  tبرای شرکت i
 :∆RECتغییرات حساب و اسناد دریافتنی طی سالهای  1-tتا  tبرای شرکت i
 : PPTاموال ،ماشین االت و تجهیزات در سال  tبرای شرکت i
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 : CAعبارت است از مجموع اقالم تعهدی اختیاری  :مانده اقالم تعهدی پس از کسر اقالم تعهدی غیر اختیاری ( CA= TA-
 )AGGAکه براساس مدل تعدیل شده جونز محاسبه میشود.
 :SPنوسان قیمت سهام شرکت iدر سال t

 -6نمونه و روش پژوهش

که براساس شروط باال و بر اساس روش غربالگری حجم نمونه  171شرکت بوده که اطالعات آنان برای دوره مورد بررسی انتخاب شدهاند.

 -7یافتههای پژوهش
به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل اولیه داده ها ،آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه محاسبه و در جدول  1ارائه شده است.
این جدول شامل اطالعات مربوط به میانگین ،میانه ،حداقل ،حداکثر و انحراف معیار دادهها میباشد.

متغیر
جریان نقدی عملیاتی
جریان نقدی سرمایه گذاری
جریان نقدی تامین مالی
کل اقالم تعهدی
اقالم تعهدی غیراختیاری
اقالم تعهدی اختیاری
قیمت سهام

متغیر

نماد

جدول  -1آمار توصیفی متغیرهای کمی پژوهش
انحراف معیار
میانه
تعداد مشاهدات میانگین
نماد
0/892
0/113
0/327
855
OCF
0/120
-0/128 -0/147
855
ICF
0/082
-0/198 -0/125
855
FCF
0/162
0/026
0/098
855
TA
0/063
0/082
0/124
855
AGGA
0/912
0/017
0/090
855
CA
0/396
0/182
0/246
855
SP

جدول- 2آمار توصیفی متغیر کیفی پژوهش
درصد وجود
تعداد وجود داشتن
تعداد مشاهدات
داشتن

دوره تصدی
حسسابرس

AT

171

134

اندازه موسسه
حسابرسی

FS

تعدادشرکت171 :
تعداد گزارش
حسابرسی855 :

تعدادشرکت106 :
تعداد گزارش حسابرسی530 :

%78

حداکثر
24/011
0/109
0/294
32/985
0/781
23/204
3/569
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پژوهش حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و نوع پس رویدادی (با استفاده از اطالعات گذشته) است که براساس اطالعات
واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام میگیرد .اطالعات اساسی این
پژوهش ،قیمت بازار سهام و اطالعات مربوط به صورتهای مالی شرکتها(مثل صورت جریانهای نقدی  ،اقالم تعهدی و)...
است .به همین منظور برای جمعآوری دادههای تحقیق از بانك اطالعاتی نرمافزار تدبیرپرداز و ره آورد نوین و صورت های مالی
حسابرسی شده شرکتها و سایت بورس اوراق بهادا ر تهران استفاده میشود .جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران است .و حجم نمونه براساس شرایط  6گانه زیر تعیین خواهد شد .قلمرو زمانی پژوهش حاضر مربوط به
اطالعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای  1394تا 1398می باشد که میبایست
شرایط زیر را داشته باشند:
 .1پایان سال مالی شرکتهای نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 .2شرکتهای هلدینگ ،بانكها ،بیمه و سرمایهگذاری و واسطهگری ،عضو نمونه نباشند.
 .3ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکتهای نمونه طی قلمرو زمانی تحقیق منفی نباشد یا شرکت طی دوره
پژوهش از بورس حذف نشده باشد.
 .4شرکتهای نمونه نباید وقفه معامالتی بیش از  3ماه داشته باشند.
 .5شرکتهایی که در دوره پژوهش تغییر سال مالی نداده باشند.
 .6اطالعات مورد نیاز شرکتهای نمونه در دسترس باشد.

حداقل
-1/860
-1/934
-1/085
0/000
0/000
0/000
0/000

تعداد وجود نداشتن

درصد وجود
نداشتن

37

%22

تعدادشرکت65 :
%62

تعداد گزارش حسابرسی325 :

%38

همانطور که در جدول  1ارائه گردیده است ،بر اساس  855مشاهده این پژوهش ،میانگین جریانهای نقدی عملیاتی
برابر 0/327است که نشان میدهد که جریان ورودی عملیاتی بیشتر از جریانهای خروجی عملیاتی است و برعکس جریان نقدی
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سرمایه گذاری وجریان نقدی تامین مالی به ترتیب  -0/147و  - 0/125میباشد که حاکی از آن است که خالص جریانهای نقدی
سرمایهگذاری وجریانهای نقدی تامین مالی منفی است .همچنین میانگین اقالم تعهدی غیر اختیاری برابر( ) 0/124است که بیشتر
از میانگین اقالم تعهدی اختیاری برابر( ) 0/090است و از طرفی انحراف معیار اقالم تعهدی اختیاری بیشتر از اقالم تعهدی غیر
اختیاری است ،و همچنین نتایج آمار توصیفی نشان میدهد که میانگین نوسان قیمت سهام  0/246مثبت است که نشان از افزایش
قیمت سهام دارد.
جدول  2آمار توصیفی را برای متغیرهای کیفی (متغیرهای که دارای دو ارزش صفر و یك هستند( نشان میدهد .که از بین
 171نمونه پژوهش ،در  114نمونه یعنی حدود  %78درصد از مشاهدات دوره تصدی حسابرس  3سال و بیشتر میباشد .همچنین از
بین  855نمونه مشاهده شده تعداد  530مورد گزارش حسابرسی توسط سازمان حسابرسی صادر شده است.
در این پژوهش برای بررسی وجود مشکل ناهمسانی واریانس از آزمون وایت استفاده شده است .نتایج حاصل از آزمون نشان
میدهد که در مدلهای رگرسیونی پژوهش مشکل ناهمسانی واریانس در مورد هر  7مدل پژوهش وجود ندارد ،زیرا احتمالهای
محاسبهشده بزرگتر از  0/05است .بنابراین فرض همسانی واریانسها در تحلیل رگرسیون برقرار است .برای بررسی عادی یا نرمال
بودن کشیدگی و یا چولگی توزیع دادهها ،از آزمون کولموگروف-اسم یرنوف استفاده می شود تا از نرمال بودن دادهها اطمینان
حاصل گردد چنانچه مقدار آماره در آزمون Shapiro-Wilkیا آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بیشتر از  0/05باشد میتوان دادهها
را با اطمینان باالیی نرمال فرض کرد .در غیر این صورت نمیتوان گفت که دادهها توزیع نرمالی دارند .مقدار آماره باالتر از0/05
می باشد ،لذا دادهها دارای توضیح نرمال است.
برای آزمون دادهها باید پنل یا ترکیبی بودن دادهها تشخیص داده شود .برای این کار از آزمون Fلیمر استفاده میشود.اگر
سطح معناداری آن کمتر از 0/05باشد داده های پنلی (تابلویی) هستند و در غیر این صورت ترکیبی هستند .همانطور که در جدول3
مشاهده میشود در تمام مدلهای آزمون فرضیهها سطح معناداری کمتر از  0/05بوده و دادهها پنل میباشند ،و بعد از مشخص
شدن نوع داده ها باید اثرات ثابت و تصادفی بودن آنان مشخص شود برای این کار از آزمون هاسمن استفاده میشود .در این آزمون
اگر سطح معناداری کمتر از  0/05باشد اثرات ثابت اند و درغیر اینصورت اثرات تصادفی هستند .نتایج حاکی از آن است که سطح
معناداری کمتر از  0/05بوده لذا اثرات ثابتاند.
جدول  -3نتایج آزمون هاسمن و Fلیمر
آزمون ( LLCآزمون ریشه واحد لوین ،لین وچاو)

نتایج هاسمن

فرضیه(مدل)

آماره

Prob.

نتیجه

آماره

Prob.

نتیجه

فرضیه 1
فرضیه 2
فرضیه 3
فرضیه 4
فرضیه 5
فرضیه 6
فرضیه 7

2/756
2/974
3/254
3/749
3/734
4/045
5/032

0/0009
0/0003
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000

تابلویی
تابلویی
تابلویی
تابلویی
تابلویی
تابلویی
تابلویی

4/637
5/635
36/435
50/145
49/856
58/174
75/485

0/0024
0/0013
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000
0/0000

اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت

جدول  -4نتایج آزمون انتخاب الگوی مدلهای رگرسیونی جهت آزمون فرضیهها؛ منبع :یافتههای پژوهشگر
سطح معناداری
ضرایب برآورد شده
متغیرها
آماره t
OCF
ICF
FCF

فرضیه اول

C

0/0629
-0/0296
-0/1253
0/5630

3/169
-0/569
-1/496
4/259
معناداری آماره 0/000 :F
دوربین -واتسون2/08 :

-0/004
0/742
0/039
0/653

-0/496
12/625
2/105
2/468
معناداری آماره 0/000 :F

آماره 7/860 :F
ضریب تعیین0/14 :
CA
TA

فرضیه دوم

AGGA
C

آماره 23/632 :F
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0/009
0/308
0/096
0/000

0/709
0/000
0/034
0/000

متغیرها

ضرایب برآورد شده
ضریب تعیین0/39 :

فرضیه سوم

فرضیه پنجم

فرضیه ششم

فرضیه هفتم

دوربین -واتسون2/35 :
0/005
0/873
0/052
0/342
0/000
0/031
0/000

4/146
-0/328
-1/949
0/534
4/814
2/126
5/396
معناداری آماره 0/000 :F
دوربین -واتسون1/73 :
0/000
3/849
0/016
2/428
0/129
1/163
0/000
-4/217
0/000
3/725
0/021
2/351
0/715
0/794
0/000
3/542
معناداری آماره 0/000 :F
دوربین -واتسون1/92 :
0/000
5/224
0/019
2/436
0/109
1/745
0/000
-4/657
0/000
-3/814
0/021
-2/134
0/149
-1/416
0/756
0/964
معناداری آماره 0/000 :F
دوربین -واتسون2/07 :
0/000
6/089
0/021
-2/005
0/132
-1/339
0/000
-8/674
0/000
-2/814
0/020
2/461
0/743
-1/194
0/000
9/219
معناداری آماره 0/000 :F
دوربین -واتسون2/19 :
0/027
2/424
0/000
3/105
0/016
2/902
0/264
-1/221
0/003
-2/897
0/049
1/976
0/063
1/721
0/162
1/407
معناداری آماره 0/000 :F
دوربین -واتسون2/36 :
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فرضیه چهارم

0/739
OCF
-0/0638
ICF
-0/0994
FCF
0/0078
CA
0/0692
TA
0/0496
AGGA
C
0/795
آماره 26/2512 :F
ضریب تعیین0/41 :
0/226
OCF
0/172
ICF
0/102
FCF
-1/6269
FS
0/0361
OCF*FS
0/0297
ICF*FS
0/0406
FCF*FS
C
0/542
آماره 96/8032 :F
ضریب تعیین0/11 :
0/675
CA
0/821
TA
0/0349
AGGA
-0/128
FS
-0/021
CA*FS
-0/014
TA*FS
-/0004
AGGA*FS
-0/026
C
آماره 76/2961 :F
ضریب تعیین0/40 :
0/271
OCF
-0/197
ICF
-0/061
FCF
-2/091
AT
-0/093
OCF*AT
0/064
ICF*AT
-0/002
FCF*AT
C
3/745
آماره 32/175 :F
ضریب تعیین0/15 :
0/116
CA
0/751
TA
0/049
AGGA
-0/429
AT
-0/073
CA*AT
0/047
TA*AT
0/008
AGGA*AT
C
0/026
آماره 97/211 :F
ضریب تعیین0/46 :

آماره t

سطح معناداری

27

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد یک
28

نتایج آزمون فرضیه اول در جدول  4نشان میدهد سطح معناداری مقدار آماره  Fبرابر با  0/000است ،این عدد نشان میدهد
که مدل کلی رگرسیون در سطح اطمینان  95درصد (سطح خطای  5درصد) معنادار است  .برای آزمون معناداری ضرایب و آزمون
فرضیه از معناداری آماره  tاستفاده میشود مقدار ضرایب برآورد شده و سطح معناداری بدست آمده برای متغیر جریان نقدی
عملیاتی برابر با  0/0629و  0/009است ،که این نتیجه حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین جریان نقدی عملیاتی و قیمت سهام
است .همچنین مقدار ضرایب برآورد شده برای متغیر جریانهای نقدی سرمایه گذاری و جریان نقدی تامین مالی به ترتیب برابر با
 - 0/0296و  -0/1253است که نشان دهنده رابطه منفی است اما به دلیل آنکه سطح معناداری بدست آمده آنان به ترتیب 0/308
و  0/096است که بیشتر از سطح خطای  0/05است ،لذا بین جریان های نقدی سرمایه گذاری و جریانهای نقدی تامین مالی با
قیمت سهام رابطه معناداری وجود ندارد .ضریب تعیین مدل برابر با  0/14میباشد ،این بدین معنی است که حدود  14درصد از
تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی مدل تشریح میشود .همچنین ضریب آماره دوربین -واتسون در مورد آزمون
خودهمبستگی در مدل برابر 2/08که بین محدودهی  1/5تا  2/5قرار دارد ،لذا میتوان گفت مشکل خودهمبستگی در مدل وجود
ندارد.
نتایج آزمون فرضیه دوم در جدول  4نشان میدهد سطح معناداری مقدار آماره  Fبرابر با  0/000است ،این عدد نشان میدهد
که مدل کلی رگرسیون در سطح اطمینان  95درصد (سطح خطای  5درصد) معنادار است .مقدار ضرایب برآورد شده و سطح
معناداری بدست آمده از آماره tبرای متغیر اقالم تعهدی کل به ترتیب برابر با  0/742و  0/000است ،که این نتیجه حاکی از رابطه
مثبت و معنادار بین اقالم تعهدی کل و قیمت سهام است .همچنین مقدار ضرایب برآورد شده برای متغیر اقالم تعهدی اختیاری
برابر با  -0/0042است که نشان دهنده رابطه منفی است اما به دلیل آنکه سطح معناداری بدست آمده 0/709که بیشتر از سطح
خطای  0/05است ،لذا بین اقالم تعهدی اختیاری و قیمت سهام رابطه معناداری وجود ندارد .مقدار ضرایب برآورد شده وسطح
معناداری بدست آمده برای متغیر اقالم تعهدی غیر اختیاری به ترتیب برابر با 0/039و  0/034است ،که این نتیجه حاکی از رابطه
مثبت و معنادار بین اقالم تعهدی غیراختیاری و قیمت سهام است .ضریب تعیین مدل برابر با  0/39میباشد ،این بدین معنی است
که حدود  39درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی مدل 2تشریح میشود .همچنین ضریب آماره دوربین-
واتسون در مورد آزمون خودهمبستگی در مدل برابر 2/35که بین محدودهی  1/5تا  2/5قرار دارد ،لذا میتوان گفت مشکل
خودهمبستگی در مدل وجود ندارد.
همانطورکه درجدول  4مالحظه میشود ،نتایج آزمون فرضیه سوم سطح معناداری مقدار آماره  Fبرابر با  0/000است ،این
عدد نشان میدهد که مدل کلی رگرسیون در سطح اطمینان  95درصد (سطح خطای  5درصد) معنادار است .سطح معناداری بدست
آمده از آماره tبرای متغیرهای جریان نقدی عملیاتی ،اقالم تعهدی کل و اقالم تعهدی غیر اختیاری به ترتیب برابر با  0/005؛
 0/000و 0/031است ،که این نتیجه حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین آنان و قیمت سهام است .همچنین مقدار سطح معناداری
بدست آمده برای متغیرهای جریانهای نقدی سرمایهگذاری ،جریانهای نقدی تامین مالی واقالم تعهدی اختیاری به ترتیب برابر با
 0/052، 0/873و  0/342است که بیشتر از سطح خطای  0/05است ،لذا بین اقالم تعهدی اختیاری ،جریانهای نقدی تامینمالی و
جریان نقدی سرمایه گذاری با قیمت سهام رابطه معناداری وجود ندارد .ضریب تعیین مدل برابر با  0/41میباشد ،این بدین معنی
است که حدود  41درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی مدل تشریح میشود .همچنین ضریب آماره دوربین -
واتسون در مورد آزمون خودهمبستگی در مدل برابر 1/73که بین محدودهی  1/5تا  2/5قرار دارد ،لذا میتوان گفت مشکل
خودهمبستگی در مدل وجود ندارد.
نتایج آزمون فرضیه چهارم نشان میدهد سطح معناداری مقدار آماره  Fبرابر با  0/000است ،این عدد نشان میدهد که مدل
کلی رگرسیون در سطح اطمینان  95درصد (سطح خطای  5درصد) معنادار است .سطح معناداری بدست آمده از آماره tبرای
متغیرهای جریان نقدی عملیاتی و جریان نقدی سرمایهگذاری کمتر ازسطح خطای  0/05است ،که این نتیجه حاکی از آن است که
در اثر مداخله اندازه موسسه حسابرسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و جریان نقدی سرمایهگذاری با قیمت سهام معنادارو مثبت
است .اما بین جریان نقدی تامین مالی با قیمت سهام به دلیل آنکه سطح معناداری بدست آمده ( )0/715بیشتر ازسطح خطای
 0/05است ،لذا رابطه معناداری نیست .ضریب تعیین مدل برابر با  0/11می باشد ،این بدین معنی است که حدود  11درصد از
تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی مدل تشریح میشود .همچنین ضریب آماره دوربین -واتسون در مورد آزمون
خودهمبستگی در مدل برابر 1/92که بین محدودهی  1/5تا  2/5قرار دارد ،لذا میتوان گفت مشکل خودهمبستگی در مدل وجود
ندارد.
نتایج آزمون فرضیه پنجم نشان میدهد سطح معناداری مقدار آماره  Fبرابر با  0/000است ،یعنی مدل کلی رگرسیون در
سطح اطمینان  95درصد (سطح خطای  5درصد) معنادار است .سطح معناداری بدست آمده از آماره tبرای متغیرهای اقالم تعهدی
اختیاری و اقالم تعهدی کل کمتر ازسطح خطای  0/05است ،که این نتیجه حاکی از آن است که در اثر مداخله اندازه موسسه
حسابرسی رابطه بین اقالم تعهدی اختیاری و اقالم تعهدی کل با قیمت سهام معنادار است و به دلیل آنکه ضریب بدست آمده
برای آنان منفی است در نتیجه نوع رابطع منفی (معکوس) است .اما بین اقالم تعهدی غیر اختیاری با قیمت سهام به دلیل آنکه

 -8بحث و نتیجهگیری
با توجه به یافتههای پژوهش  ،در این پژوهش به نتایج مختلفی دست یافتیم .اول ،جریانهای نقدی و اقالم تعهدی ،هر کدام
به طور قابل توجهی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تأثیر می گذارند .با این حال ،اقالم تعهدی تأثیر
بیشتری بر قیمت سهام شرکت ها نسبت به جریان های نقدی دارند .بنابراین ،گنجاندن اقالم تعهدی با جریان های نقدی به عنوان
پیش بینی کننده قیمت سهام شرکت ها در یك مدل ،قدرت پیش بینی هر دو پیشبینی کننده را افزایش میدهد .اقالم تعهدی به
جریان های نقدی قدرت قابل توجهی برای پیشبینی قیمت سهام شرکتها اضافه میکند .این نتیجه گیری نشان می دهد که اقالم
تع هدی دارای محتوای اطالعاتی و ارتباط ارزش بسیار باالتری برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت
به جریانهای نقدی است .دوم ،نتیجه گیری می شود که اطالعات حسابداری تهیه شده بر مبنای حسابداری نقدی کمتر از
اطالعات تهیه شده بر مبنای حسابداری تع هدی برای پیش بینی قیمت سهام آتی مفید است .با این وجود ،اطالعات جریان نقدی
نقش مکمل مهمی را برای اقالم تعهدی برای پیشبینی قیمتهای آتی سهام شرکتها ایفا میکند .سوم ،کیفیت حسابرسی و
تخصص حسابرس اثر تعدیلکننده قابلتوجهی بر ارتباط قیمت سهام شرکتها با اقالم تعهدی و جریانهای نقدی دارد .اندازه
موسسه حسابرسی ،به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی مورد استفاده در این پژوهش ،اثر تعدیل کنندگی قابل توجهی بر ارتباط
قیمت سهام شرکتها با اقالم تعهدی و اقالم تعهدی اختیاری دارد ،اما با اقالم تعهدی غیر اختیاری ارتباط معناداری ندارد .عالوه
بر این ،اندازه موسسه حسابرسی اثرات تعدیلکننده قابل توجهی بر ارتباط قیمت سهام شرکتها با هر یك از جریان نقدی عملیاتی
و جریان نقدی سرمایهگذاری دارد ،اما با جریان نقدی تامین مالی ارتباط معناداری ندارد .در حقیقت استدالل میشود اگر اندازه
موسسات حسابرسی بزرگتر باشد،کیفیت خدمات حسابرسی باالتر است که این امر منجر به کسب اطمینان معقول از روند جریان-
های نقدی عملیاتی و جریانهای نقدی سرمایهگذاری در شرکتها میشود ،لذا سرمایه گذاران این اطالعات را با ارزش تلقی می-
کنند و اطالعات در قیمت سهام منعکس میشود .از طرفی هر چقدر اندازه موسسات حسابرسی بزرگتر باشد ،کیفیت خدمات
حسابرسی باالتر است ،که این امر مانع از مدیریت سود از طریق افزایش اقالم تعهدی اختیاری توسط شرکتها میشود ،در نتیجه
کیفیت سود ارائه شده باالتر میرود و قیمت سهام شرکت باال میرود .بعالوه ،دوره تصدی حسابرس ،به عنوان شاخص تخصص
حسابرس مورد استفاده در این پژوهش ،اثرات تعدیل کننده قابل توجهی بر ارتباط قیمت سهام شرکت ها با اقالم تعهدی کل و
اقالم تعهدی اختیاری دارد ،اما با اقالم تعهدی غیر اختیاری ارتباط معناداری ندارد .عالوه بر این ،دوره تصدی حسابرس اثرات
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سطح معناداری بدست آمده ( ) 0/149بیشتر ازسطح خطای  0/05است ،لذا رابطه معناداری نیست .ضریب تعیین مدل برابر با 0/40
می باشد ،این بدین معنی است که حدود  40درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی مدل تشریح میشود.
همچنین ضریب آماره دوربین -واتسون در مورد آزمون خودهمبستگی در مدل برابر 2/07که بین محدودهی  1/5تا  2/5قرار دارد،
لذا میتوان گفت مشکل خودهمبستگی در مدل وجود ندارد.
نتایج آزمون فرضیه ششم نشان میدهد سطح معناداری مقدار آماره  Fبرابر با  0/000است ،این عدد نشان میدهد که مدل
کلی رگرسیون در سطح اطمینان  95درصد (سطح خطای  5درصد) معنادار است .سطح معناداری بدست آمده از آماره tبرای
متغیرهای جریان نقدی عملیاتی و جریان نقدی سرمایهگذاری کمتر ازسطح خطای  0/05است ،که این نتیجه حاکی از آن است که
در اثر مداخله دوره تصدی حسابرس رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و جریان نقدی سرمایهگذاری با قیمت سهام معناداراست که
جهت این اثر برای جریان نقدی سرمایهگذاری به دلیل ضریب برآورده شده( )0/064مثبت و برای جریان نقدی عملیاتی به دلیل
ضریب برآورد شده ( )- 0/093منفی است .اما بین جریان نقدی تامین مالی با قیمت سهام به دلیل آنکه سطح معناداری بدست آمده
( )0/743بیشتر ازسطح خطای  0/05است ،لذا رابطه معناداری نیست .ضریب تعیین مدل برابر با  0/15میباشد ،این بدین معنی
است که حدود  15درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی مدل تشریح میشود .همچنین ضریب آماره دوربین -
واتسون در مورد آزمون خودهمبستگی در مدل برابر 2/19که بین محدودهی  1/5تا  2/5قرار دارد ،لذا میتوان گفت مشکل
خودهمبستگی در مدل وجود ندارد.
نتایج آزمون فرضیه هفتم نشان میدهد سطح معناداری مقدار آماره  Fبرابر با  0/000است ،این عدد نشان میدهد که مدل
کلی رگرسیون در سطح اطمینان  95درصد (سطح خطای  5درصد) معنادار است .سطح معناداری بدست آمده از آماره tبرای
متغیرهای اقالم تعهدی اختیاری و اقالم تعهدی کل کمتر ازسطح خطای  0/05است ،که این نتیجه حاکی از آن است که در اثر
مداخله دوره تصدی حسابرس رابطه بین اقال م تعهدی اختیاری و اقالم تعهدی کل با قیمت سهام معنادار است و به دلیل آنکه
ضریب بدست آمده برای متغیر اقالم تعهدی اختیاری برابر ( )-0/073است ،لذا نوع رابطه منفی است .و برای اقالم تعهدی کل
ضریب بدست آمده برابر( ) 0/047است ،لذا نوع رابطه مثبت میباشد .اما بین ا قالم تعهدی غیر اختیاری با قیمت سهام به دلیل آنکه
سطح معناداری بدست آمده ( ) 0/063بیشتر ازسطح خطای  0/05است ،لذا رابطه معناداری نیست .ضریب تعیین مدل برابر با 0/46
می باشد ،این بدین معنی است که حدود  46درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی مدل تشریح میشود.
همچنین ضریب آماره دوربین -واتسون در مورد آزمون خودهمبستگی در مدل برابر 2/36که بین محدودهی  1/5تا  2/5قرار دارد،
لذا میتوان گفت مشکل خودهمبستگی در مدل وجود ندارد.
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تعدیلکننده قابلتوجهی بر ارتباط قیمت سهام شرکتهای با هر یك از جریان نقدی عملیاتی و جریان نقدی سرمایهگذاری دارد،
اما با جریان نقدی تامین مالی ارتباط معناداری ندارد .چرا که استدالل میشود که هر چقدردوره تصدی حسابرس بیشتر باشد،
تخصص حسابرس باالتر است ،لذا مدیریت سود از طریق افزایش اقالم تعهدی اختیاری توسط شرکتها کاهش مییابد در نتیجه
سود گزارش شده با کیفیت تر است و یدینگونه قیمت سهام شرکت باال میرود .همچنین از طرفی هرچقدر دوره تصدی
حسابرس بیشتر باشد ،تخصص حسابرس باالتر است ،اما امکان بیش اعتمادی به سود حسابرسی شدة توسط سرمایهگذاران افزایش
مییابد و این ریسك وجود داردکه سرمایهگذاران با وجود جریان نقدی عملیاتی ضعیف ،به دلیل حجم باالی تقاضا برای خرید
سهام ،قیمت سهم باال رود .نتایج این پژوهش هم راستا با نتایج جوکارو همکاران()1397؛ احمدی و گنجویی ( ،)1396ابراهیمی
کردلر و قلندری ( ،)1395ارود و همکاران ( ،)2019ماء و همکاران ( )2017و اگونتا و همکاران ( )2018میباشد .خالصه یافتههای
پژوهش در جدول  6ارائه گردید.
جدول  :6خالصه یافتههای پژوهش
اثر همزمان جریانهای اقالم
نقدی و اقالم تعهدی بر
قیمت سهام(فرضیه2 ،1و)3
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OCF
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-
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Investigating the trend of changes in the impact of accounting
information on companies' stock prices with emphasis on the
moderating role of auditor expertise and audit quality

The main purpose of this study is to investigate the moderating role of audit quality and auditor
expertise on the relationship between accounting information and stock prices .And the input
model of Oroud and et al (2019) has been used to investigate this relationship. In this study, the
size of the auditing firm is considered as a measure of audit quality, the tenure of the auditor is a
measure of the auditor's expertise, and cash flows and accruals are a measure of accounting
information. In the experimental study of this research, a sample consisting of 171 companies
listed on the Tehran Stock Exchange for the period 1394 to 1398 was selected by screening
method and analyzed by SPSS software. In this research, multiple regression model has been
used for research tests. Findings show that, due to the intervention of the auditor's tenure and the
size of the auditing firm, the relationship between operating cash flow, investment cash flow,
discretionary accruals and total accruals with stock price is significant. But, there is no
significant relationship between cash flow of financing and non-discretionary accruals with stock
price. In summary, the research evidence showed that the size of the audit firm and the auditor's
tenure moderate the relationship between accounting information and stock prices.
Keywords: Accounting information, Cash flows, Accruals, Auditor tenure, Size of auditing.
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چکـیده
تغییرات مثبت در نگهداشت وجه نقد منجر به افزایش اندوخته نقدی شرکت میشود که این موضوع میتواند منجر به
افزایش تغییرات مثبت در اعتبار تجاری (افزایش اعتبار تجاری) گردد .هدف اصلی این پژوهش ،بررسی ارتباط بین اعتبار
تجاری ،نگهداشت وجه نقد و رقابت بازار محصول در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .برای
آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه براساس دادههای تابلویی دارای الگوی اثرات ثابت استفاده
گردیده است .نتیجه بررسی  140شرکت ( 980مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1393
تا  1399حاکی از آن است که بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری ارتباط مثبت و معناداری وجود
دارد .به عبارت دیگر ،در شرکت هایی که تغییرات در نگهداشت وجه نقد بیشتر بوده است ،سطح تغییر در اعتبار تجاری نیز
باالتر بوده است .یافتههای پژوهش نشان داد که قدرت مالی اثر مثبتی بر رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر
در اعتبار تجاری دارد .به عبارتی ،در شرکتهایی که قدرت مالی باالتری داشتهاند ،رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد
و تغییر در اعتبار تجاری تقویت میشود .همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد که قدرت بازار ،تاثیر مثبتی بر رابطه بین تغییر
در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری دارد .به عبارت دیگر ،در شرکتهایی که قدرت بازار بیشتری داشتهاند،
رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری تشدید میشود .همچنین یافتههای پژوهش نشان داد که
سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تاثیر مثبتی بر رابطه بین تغییر در نگ هداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری دارد؛
یعنی ،در شرکت هایی که مخارج تحقیق و توسعه وجود داشته است ،رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در
اعتبار تجاری تقویت میشود.

واژگـان کلـیدی :اعتبار تجاری ،نگهداشت وجه نقد ،رقابت بازار محصول.
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سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد یک

از مهمترین منابع اصلی و حیاتی در شرکت ها ،وجوه نقد است و داشتن نوعی توازن میان وجوه نقد موجود در شرکت و نیازهای
نقدی سازمان ،می تواند به عنوان مهمترین عامل سالمت مالی و اقتصادی یک شرکت باشد (قربانی و عدیلی .)1391 ،از مهمتری
مزایای اصلی نگهداشت (نگهداری) وجه نقد در یک شرکت ،استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری سودآور و جلوگیری از جذب منابع
مالی خارجی گران است (جیانگ و لی  .)2016 ،1تحقیقات صورت گرفته توسط دیتمار و مارت  -اسمیت  )2007( 2نشان میدهد که
حدود  13درصد از کل داراییهای شرکتهای آمریکایی متشکل از وجوه نق د و شبه نقد بوده است .همچنین ،تحقیق النجار و
بلقیطر  )2011( 3نیز نشان داد که به طور میانگین ،حدود  6درصد از کل داراییهای شرکتهای بریتانیایی از وجوه نقد و معادل نقد
(مثل سرمایهگذاریهای کوتاهمدت) تشکیل شده است .در پژوهشهای صورت گرفته مشخص شده است که بسیاری از شرکتها
با نوعی عدم توازن در وجوه نقد نگهداری شده خود مواجه هستند که این امر باعث نگهداری کم (که باعث چشم پوشی از فرصت
های سرمایهگذاری سودآور می شود) یا بیش از حد (که با توجه به وجود تورم باال ،باعث کاهش قدرت خرید پول میشود) وجوه نقد
در سازمان شده است (النجار و بلقیطر.)2011 ،
در این پژوهش استدالل میشود که اعتبار تجاری میتواند به عنوان عاملی تکمیلکننده در نگهداری وجوه نقد مطرح شود و
آنها به طور مشترک به عنوان یک دارایی استراتژیک در رقابت بازار محصول از چندین طریق عمل کنند .اوال ،طبق دیدگاه توزیع
مجدد اعتبارات تجاری  ،4تأمین کنندگان شروع به توزیع نقدینگی (به عنوان مثال وجه نقد) از طریق اعتبار تجاری میان مشتریان
خود میکنند (ملزر  .)1960 ،5این موضوع نشان میدهد که اندوخته (ذخیره) نقدی  6به طور مستقیم ظرفیت شرکتها را با اعطای
اعتبار تجاری تحت تأثیر قرار میدهد .در حقیقت ،باید گفت شرکت هایی که دارای وجوه نقد زیادتری هستند ،توانایی اعطای اعتبار
تجاری را دارند؛ لذا می توان گفت که تغییرات مثبت در نگهداشت وجه نقد منجر به افزایش اندوخته نقدی شرکت شده که این امر
میتواند منجر به افزایش تغییرات مثبت در اعتبار تجاری (افزایش اعتبار تجاری) گردد .گارسیا-اپندینی و منتوریول-گاریگا )2013( 7
در یک پژوهش تجربی نشان دادند که در طول بحرانهای مالی بین سال  2007و  ، 2008فقط تأمینکنندگان دارای اندوخته نقدی
قادر به اعطای اعتبار تجاری به مشتریان خود بودهاند.
دوم اینکه ،وجه نقد به عنوان یک دارایی با ارزش استراتژیک می تواند ریسک عدم فروش محصول را در بازار تجاری پایین
آورده (بولتون و شرفشتاین  )1990 ،8و سهم بازار شرکت را افزایش دهد (فرسارد  .)2010 ،9شرکتها اعتبار تجاری را به عنوان یک
تضمین سریع برای مشتریان خود گسترش میدهند تا از این طریق بتوانند میزان فروش خود را تقویت کنند .شواهد و تحقیقات
علمی نشان میدهد که شرکتهایی که از لحاظ مالی محدود بوده اند ،اقدام به عرضه اعتبار تجاری به مشتریان شایسته خود برای
کسب سهم بیشتر در بازار میکنند (فابری و کالپر  2016 ،10؛ مورفین و جوروگ  .)2016 ،11لذا باید گفت که اعتبار تجاری میتواند
در دستیابی به یک مزیت تجاری برای شرکت به طور استراتژیکی ارزشمند باشد .همچنین ،شرکتهایی که دارای وابستگی مالی
خارجی کمتری هستند ،از قدرت مالی باالتر و اندوخته نقدی بیشتر برخوردار هستند .لذا این شرکتها توانایی بیشتری برای عرضه
اعتبار تجاری به مشتریان خود دارند .از طرفی ،شرکت هایی که قدرت بازار محصول بیشتری دارند ،ریسک عدم فروش محصول
کمتری دارند و این باعث افزایش قدرت نقدی آنها شده که این می تواند منجر به افزایش اعتبار تجاری شرکت به مشتریان شود
(ژانگ .)2020 ،12
همچنین ،در این پژوهش ادعا میشود که شرکتهایی که مبالغ باالتری را در تحقیق و توسعه سرمایهگذاری میکنند دارای
آینده مطلوب تر و سهم بیشتری در بازار محصول هستند (نوعی مزیت رقابتی کسب میکنند) .سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه
میتواند اندوخته نقدی آتی شرکت را بهبود بخشد و در آیندهای نزدیک با افزایش قدرت مالی شرکت ،اعتبار تجاری شرکت به
مشتریانش را افزایش دهد (ژانگ)2020 ،؛ زیرا تحوالت اخیر جامعه بشری در عصر فراصنعتی ،جوامع و سازمانها را ناگزیر از تأکید
بر توسعه دانش ،فناوری ،نوآوری و کارآفرینی و همچنین انعطافپذیری و سازگاری حداکثری در ارتباط با پیچیدگیهای محیطی
نموده است .به عبارت دیگر ،خالقیت و نوآوری به مثابه مهمترین سالح پیشرفت علمی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته،
میتواند موجب افزایش اشتغال زایی ،افزایش کارایی ،توسعه اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی در جوامع در حال توسعه شود (حبیب و
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حسن  .)2017 ،1اینها همگی نشاندهنده افزایش اهمیت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه است .در پژوهش حاضر ،با توجه به
افزایش اهمیت بررسی تغییر در نگهداشت وجه نقد شرکت ،ارتباط آن با تغییر در اعتبار تجاری شرکت بررسی خواهد شد که در این
بین با توجه به اهمیت روز افزون قدرت مالی شرکت ،قدرت بازار محصول و سرمایهگذاری در تحقیق توسعه ،اثرات تعدیلی قدرت
مالی شرکت ،قدرت بازار محصول و سرمایه گذاری در تحقیق توسعه بر ارتباط بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار
تجاری بررسی خواهد شد .این مطالعه حداقل د و دستاورد اصلی و کاربردی در پی خواهد شد که همگی نمایانگر اهمیت انجام این
پژوهش است .اول اینکه ،این پژوهش با بررسی ارتباط بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری باعث کمک و
بسط ادبیات نگهداشت وجه نقد و اعتبار تجاری شده و با آزمون اثربخشی تغییر در نگهداشت وجه نقد بر تغییر در اعتبار تجاری در
راستای حداکثرسازی منافع سهامداران کمک خواهد کرد .دوم اینکه ،این پژوهش با بررسی اثر تعدیلی قدرت مالی شرکت ،قدرت
بازار محصول و سرمایه گذاری در تحقیق توسعه بر ارتباط بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری به انعطاف
شرکت در هنگام مواجه با توان مالی و قدرت بازار محصول کم یا شرایط بسیار رقابتی کمک میکند و با بررسی اثرات
سرمایه گذاری در تحقیق توسعه ،منافع سهامداران شرکت را با افزایش نوآوری در شرکت افزایش میدهد .از همین رو در ادامه پس
از بیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،به روش پژوهش پرداخته و سپس به تجزیهوتحلیل یافتهها و بیان نتایج میپردازیم.

اعتبار تجاری نقش اساسی در فعالیتهای تجاری و اقتصادی هر سازمانی دارد و اعتبار تجاری در یک بنگاه اقتصادی نشان
دهنده اعتماد تأمینکنندگان و طلبکاران به شرکت است و میتواند به عنوان ابزاری برای تأمین اعتبار کوتاه مدت برای شرکت
مطرح شود .شرکتهایی با اعتبار تجاری خوب ،میتوانند کاالها و خدمات مورد نیاز خود را بدون پرداخت وجه نقدی از
تأمینکنندگان دریافت کنند و بانک ها و سایر طلبکاران با بررسی اعتبار تجاری شرکت تسهیالت ارائه می دهند .اعتبارات تجاری
شرکت ثابت نیست و تأمین کنندگان ممکن است اعتمادشان را نسبت به یک شرکت کاهش دهند .یکی از مواردی که میتواند
اعتبار تجاری را تحت تأثیر و آن را تغییر دهد ،میزان تغییر در نگهداشت وجه نقد است (ژانگ.)2020 ،
بر اساس دیدگاه توزیع مجدد اعتبارات تجاری  ،2تأمین کنندگان شروع به توزیع وجوه نقد از طریق اعتبار تجاری بین مشتریان
خود میکنند (ملزر .)1960 ،این موضوع نشان میدهد که اندوخته (ذخیره) نقدی  3به طور مستقیم ظرفیت شرکتها را با اعطای
اعتبار تجاری تحت تأثیر قرار میدهد .در حقیقت ،باید گفت شرکت هایی که دارای وجوه نقد زیادتری هستند ،توانایی اعطای اعتبار
تجاری را دارند؛ لذا می توان گفت که تغییرات مثبت در نگهداشت وجه نقد منجر به افزایش اندوخته نقدی شرکت شده و میتواند
منجر به افزایش تغییرات مثبت در اعتبار تجاری گردد .گارسیا-اپندینی و منتوریول-گاریگا ( ) 2013در یک پژوهش تجربی نشان
دادند که در طول بحرانهای مالی بین سال  2007و  ، 2008فقط تأمینکنندگانِ دارای اندوخته نقدی ،قادر به اعطای اعتبار تجاری
به مشتریان خود بودهاند.
در این پژوهش به بررسی اثر تعدیلکنندگیِ قدرت مالی ،قدرت بازار و سرمایهگ ذاری در تحقیق و توسعه بر رابطه بین تغییر در
نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری پرداخته میشود .به طور کلی ،شرکتهایی که از قدرت مالی باالتری برخوردار
هستند ،احتماال از سطح وابستگی کمتری به منابع مالی خارجی برخوردار هستند و منابع مالی مورد نیاز خود را بیشتر از داخل تأمین
میکنند .قدرت مالی می تواند با تأثیر مستقیم بر میزان وجوه نقد نگهداری شده توسط شرکت ،بر اعتباری تجاری شرکت مؤثر باشد
(ژانگ.)2020 ،
وجه نقد به عنوان یک دارایی با ارزشِ استراتژیک ،میتواند ریسک عدم فروش محصول را در بازار تجاری پایین آورده (بولتون
و شرفشتاین )1990 ،و سهم بازار شرکت را افزایش دهد (فرسارد .)2010 ،شرکتها اعتبار تجاری را به عنوان یک تضمین سریع
برای مشتریان خود گسترش می دهند تا از این طریق بتوانند میزان فروش خود را تقویت کنند .شواهد و تحقیقات علمی نشان
میدهد که شرکتهایی که از لحاظ مالی محدود بوده اند نیز اقدام به عرضه اعتبار تجاری به مشتریان شایسته خود برای کسب
سهم بیشتر در بازار میکنند (فابری و کالپر2016 ،؛ مورفین و جوروگ.)2016 ،
همچنین میتوان گفت که رقابت در بازار محصوالت ،یک مکانیزم عالی برای تخصیص بهینه منابع تشکیل داده و دارای
اثرهای انضباطی بر رفتار مدیران و بیکفایتیهای آنان است (مارکارین و سانتالو  .)2010 ،4قدرت بازار محصول اشاره به قدرت یک
محصول در دستیابی به سهم باال در بازار محصول دارد .قدرت بازار محصول میتواند با تغییر در میزان جریانات ورودی نقد به
شرکت ،منجر به تغییر در اعتبار تجاری شرکت گردد .از سویی ،اعتبار تجاری می تواند در دستیابی به یک مزیت تجاری برای
شرکت به طور استراتژیکی ارزشمند باشد .همچنین ،شرکت هایی که دارای وابستگی مالی خارجی کمتری هستند ،از قدرت مالی
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 -2مبانی نظری و ادبیات پژوهش

1 Habib and Hasan
2 Redistribution view of trade credit
3 Cash reserve
4 Markarian and Santaló
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باالتر و اندوخته نقدی بیشتر برخوردار هستند .لذا این شرکت ها توانایی بیشتری برای عرضه اعتبار تجاری به مشتریان خود دارند .از
طرفی ،شرکت هایی که قدرت بازار محصول بیشتری دارند ،ریسک عدم فروش محصول کمتری دارند و این باعث افزایش قدرت
نقدی آنها شده که این میتواند منجر به افزایش اعتبار تجاری شرکت به مشتریان شود (ژانگ .)2020 ،در نهایت به بررسی تاثیر
تعدیلکنندگیِ سرمایهگ ذاری در تحقیق و توسعه بر رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری پرداخته
میشود .سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه میتواند اندوخته نقدی آتی شرکت را بهبود بخشد و در آیندهای نزدیک با افزایش قدرت
مالی شرکت ،اعتبار تجاری شرکت به مشتریانش را افزایش دهد (ژانگ .)2020 ،در حقیقت سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه می
تواند با گسترش فرصتهای سرمایه گذاری جدید و افزایش تولید ،اعتبار تجاری را بهبود بخشد.
ادبیات مالی نشان میدهد که علیرغم وجود پژوهشهایی در زمینه اعتبار تجاری و نگهداشت وجه نقد ،پژوهشهای اندکی به
بررسی اثر تعدیلکنندگیِ قدرت مالی ،قدرت بازار و سرمایهگ ذاری در تحقیق و توسعه بر رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و
تغییر در اعتبار تجاری پرداختهاند؛ لذا در ادامه بهمرور پژوهشهای مرتبط خارجی و داخلی پرداخته شده است.
آبوهوموس  ) 2021( 1در پژوهش خود نشان دادند که بین اعتبار تجاری و سرعت تعدیل اهرم مالیِ شرکتها رابطه مثبت و
معناداری وجود دارد .همچنین نتایج بیانگر این است که در شرکتهایی با اهرم مالی باال ،رابطه بین اعتبار تجاری و سرعت تعدیل
اهرم مالیِ شرکتها تشدید میشود .لیون  2و همکاران ( ) 2021نیز به این نتیجه رسیدند که اعتبار تجاری باعث کاهش سودآوری
شرکتها و حتی تعداد کارکنان شرکت در طول بحران مالی میشود .یافتههای پژوهش شانگ  )2020( 3نشان میدهد که
شرکت های با نقدشوندگی سهام باال ،اعتبار تجاری بیشتری را برای مشتریان خود فراهم میکنند .همچنین ،شرکتهای با
نقدشوندگی سهام باال ،کمتر از اعتبار تجاری تأمین کنندگان  4خود استفاده میکنند .یافتههای پژوهش نشان داد که در شرکتهای
با انعطافپذیری مالی باالتر ،رابطه بین نقدشوندگی سهام و اعتبار تجاری برجستهتر است.
پژوهش مارویک  5و همکاران ( ) 2020حاکی از این است که سرمایه سازمانی میتواند سطح نگهداشت وجه نقد را افزایش دهد
و اثر مثبتی بر آن دارد .نتایج پژوهش ژانگ ( )2020نشان داد که بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین ،قدرت مالی ،قدرت بازار محصول و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه میتواند رابطه بین
تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری را تقویت نماید .تانگ و چن  )2020( 6استدالل کردند که بین قدرت بازار
مح صول و مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد ولی بین رقابت صنعت و مدیریت سود رابطه مثبت وجود دارد .نتایج پژوهش نشان
داد که قدرت بازار محصول با بهبود حاکمیت شرکتی ،مدیریت سود را کاهش میدهد ولی رقابت صنعت با تضعیف حاکمیت
شرکتی ،مدیریت را افزایش میدهد.
افالطونی و نوروزی ( ) 1399در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که با افزایش اندازه و عمر شرکت ،میزان عرضه و تقاضای
اعتبار تجاری افزایش مییابد .همچنین ،یافته ها بیانگر تأثیر منفی نقدینگی شرکت بر میزان عرضه و تقاضای اعتبار تجاری است.
محمدپور و جعفرزاده بیشک ( )1398در پژوهشی به بررسی رابطه بین نوسانات جریان نقد و اعتبار تجاری شرکتها با تاکید بر
حجم معامالت شرکت پرداختند .نتایج حاصل از فرضیات پژوهش نشان میدهد که بین نوسانات جریان نقد و اعتبار تجاری
شرکت ها رابطه معکوس و معناداری دارد .ولی ،حجم معامالت شرکت بر رابطه بین نوسانات جریان نقد و اعتبار تجاری شرکتها
تاثیر مستقیم و معنادار دارد .یافتههای پژوهش ایزدینیا و طاهری ( )1395نشان میدهد که بین همواربودن سود و محافظهکاری با
اعتبار تجاری رابطه معناداری وجود ندارد ،اما بین مدیریت سود و اعتبار تجاری رابطه منفی و معنادار مشاهده شد .در نهایت،
طالبنیا و مهدوی ( ) 1394نشان دادند که رابطه منفی و معناداری میان اعتبار تجاری شرکتها و سطح نگهداشت وجه نقد آنها
وجود دارد ،بطوریکه با افزایش اعتبار تجاری شرکتها از سطح نگهداشت وجه نقد آنها کاسته میشود.
با توجه به موارد ذکرشده ،فرضیههای زیر تدوین و آزمون گردیده است:
فرضیه اول :بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :قدرت مالی ،رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری را تعدیل میکند.
فرضیه سوم :قدرت بازار ،ر ابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری را تعدیل میکند.
فرضیه چهارم :سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه ،رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری را تعدیل
میکند.

1 Abuhommous
2 Levine
3 Shang
4 Suppliers
5 Marwick
6 Tang and Chen
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 -3روششناسی پژوهش

 .1-3الگو و متغیرهای پژوهش
مدلهای پژوهش به صورت زیر میباشد (ژانگ:)2020،
مدل ( :)1آزمون فرضیه اول پژوهش
∆TCit = β0 + β1 ΔCashit + β2 RETit + β3 Leverageit + β4 SIZEit + β5 GROWTHit +
β6 MBit + β7 ROAit + β8 Divit + β9 AGEit + εit

مدل ( :)2آزمون فرضیه دوم پژوهش
× ∆TCit = β0 + β1 ΔCashit + β2 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑆𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎit + β3 (𝛥Cashit
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑆𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎit ) + β4 RETit + β5 Leverageit + β6 SIZEit + β7 GROWTHit + β8 MBit +
β9 ROAit + β10 Divit + β11 AGEit + εit
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پژوهش حاضر ،از نوع شبه تجربی و در حوزه پژوهشهای اثباتیِ حسابداری میباشد .همچنین روش پژوهش از نوع استقرایی
و پسرویدادی (با استفاده از اطالعات گذشته) و روش آماری آن رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی (روش
تابلویی دارای اثرات ثابت) میباشد .اطالعات واقعی و حسابرسی شده شرکتها از نرمافزار رهآورد نوین و سایت کدال استخراج و با
اطالعات صورتهای مالی شرکتها تطبیق یافته است و برای آمادهسازی اطالعات ،از صفحه گسترده اکسل و جهت تجزیه و
تحلیل اطالعات از نسخه  10نرمافزار ایویوز  1استفاده شده است.
جامعه آماری موردنظر در این پژوهش ،شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی
 1393تا  ،1399می باشند .شرایط زیر برای انتخاب جامعه آماری لحاظ گردیده است:
 .1تاریخ پذیرش آنها در بورس قبل از سال  1393و تا پایان سال  1399نیز در فهرست شرکتهای بورسی باشند.
 .2اطالعات موردنیاز آنها در دسترس باشد و سهام آن ها مورد معامله مستمر قرارگرفته و توقف نماد نداشته باشند.
 .3بهمنظور افزایش قابلیت مقایسه ،پایان سال مالی آن ها منتهی به پایان اسفندماه باشد و در طی دوره مورد بررسی تغییر سال
مالی نداده باشند.
 .4به دلیل ساختار مالی متفاوت برخی مؤسسات بورسی ،شرکت انتخابی جزء بانکها ،شرکتهای سرمایهگذاری ،صندوقهای
سرمایهگذاری ،لیزینگها و  ...نباشد.
با توجه به شرایط ذکرشده 140 ،شرکت ( 980مشاهده سال -شرکت) در دوره زمانی  1393تا  1399بهعنوان جامعه آماری
انتخاب شد.

مدل ( :)3آزمون فرضیه سوم پژوهش
∆TCit = β0 + β1 ΔCashit + β2 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟it + β3 (𝛥Cashit × 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟it ) +
β4 RETit + β5 Leverageit + β6 SIZEit + β7 GROWTHit + β8 MBit + β9 ROAit + β10 Divit +
β11 AGEit + εit

مدل ( :)4آزمون فرضیه چهارم پژوهش
∆TCit = β0 + β1 ΔCashi𝑡 + β2 𝑅&𝐷it + β3 (𝛥Cashit × 𝑅&𝐷it ) + β4 RETit + β5 Leverageit +
β6 SIZEit + β7 GROWTHit + β8 MBit + β9 ROAit + β10 Divit + β11 AGEit + εit

تغییر در اعتبار تجاری (𝐭𝐢𝐂𝐓𝚫) :اعتبار تجاری برابر است با نسبت حسابها و اسناد پرداختنی تجاری تقسیم بر ارزش
دفتری داراییها .منظور از تغییر در اعتبار تجاری یعنی اعتبار تجاری در سال  tمنهای سال ( t-1ژانگ.)2020 ،
تغییر در نگهداشت وجه نقد (𝐭𝐢𝐡𝐬𝐚𝐂) :برابر است با نسبت وجوه نقد به عالوه سرمایهگذاریهای کوتاهمدت به ارزش
دفتری داراییها (آلمدیا  2و همکاران.)2004 ،
قدرت مالی (𝐭𝐢𝐡𝐭𝐠𝐧𝐞𝐫𝐭𝐒𝐥𝐚𝐢𝐜𝐧𝐚𝐧𝐢𝐅) :در این پژوهش برای اندازهگیری قدرت مالی از متغیر وابستگی مالی شرکت
به منابع خارج از شرکت استفاده شده است .هر قدر این نسبت بیشتر باشد ،یعنی شرکت به دلیل بنیه مالی کمتر ،قوت مالی کمتری
داشته و به بازار مالی خارج از شرکت وابستهتر است .در این تحقیق ،وابستگی مالی به خارج از شرکت به عنوان درصدی از رشد در
فروشها که نمی تواند به وسیله جریانات نقدی آزاد تأمین مالی شود ،محاسبه شده است (یک منهای جریان نقد عملیاتی پس از

1 . Eviews
2 Almeida
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کسر مالیات ناشی از رشد در فروشها) .در واقع معموال شرکت ها از محل وجوه نقد عملیاتی ،منابع مالی خود را تأمین مالی
میکنند .به طور خالصه این متغیر به صورت زیر محاسبه شده است (ژانگ.)2020 ،
رابطه ()1

Δcfoit
Δsalesit

DEPit = 1 −
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که در آن؛
 :∆cfoitمیزان تغییرات در جریان نقد عملیاتی پس از کسر مالیات نقدی؛
 :∆salesitمیزان تغییرات در فروشها میباشد.
قدرت بازار (𝐭𝐢𝒓𝒆𝒘𝒐𝑷𝒕𝒆𝒌𝒓𝒂𝑴) :در این پژوهش از شاخص لرنر تعدیل شده برای اندازهگیری قدرت بازار استفاده
خواهد شد .شاخص لرنر برابر است با قیمت محصوالت شرکت منهای هزینههای نهایی تولید .شاخص لرنر بر حسب سود عملیاتی
تقسیم بر فروش ت عریف می شود .این شاخص با استفاده از رابطه زیر به صورت تقریبی برآورد می شود (اندرسون و جامویچ ،1
:)2012
Saleit  Cogsit  SG & Ait
رابطه ()2
LI it 
Saleit
که در آن:
𝑡𝑖𝐼𝐿 :نشاندهنده شاخص لرنر شرکت  iدر سال t؛
𝑡𝑖𝑒𝑙𝑎𝑆 :نشان دهنده فروش خالص شرکت  iدر سال t؛
𝑡𝑖𝑠𝑔𝑜𝐶 :نشاندهنده بهای تمام شده کاالی فروش رفته شرکت  iدر سال t؛
𝑡𝑖𝐴&𝐺𝑆 :نشاندهنده هزینه های عمومی ،اداری و فروش شرکت  iدر سال .t
اگر چه شاخص لرنر برای تعیین قدرت بازار محصول شرکت مورد استفاده قرار گرفته است ،اما این معیار عوامل ویژه شرکت
نظیر تأثیر قدرت قیمتگذاری بازار محصول را از عوامل سطح صنعت تفکیک نمیکند .از اینرو در این پژوهش مشابه پژوهش
تانگ و چن ( )2020از نسخه تعدیل شده شاخص لرنر استفاده خواهد شد:
𝑁

رابطه ()3

𝑡𝑖𝐼𝐿 𝑡𝑖𝑊 ∑ 𝑀𝑃𝑖𝑡 = 𝐿𝐼𝑖𝑡 −
𝑖=1

سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه (𝐭𝐢𝑫&𝑹) :یک متغیر مجازی است .اگر شرکت دارای مخارج تحقیق و توسعه است
عدد یک و در غیر این صورت صفر است (ژانگ.)2020 ،
متغیرهای کنترلی:
 :RETitنرخ بازده سهام ساالنه شرکت.
 :Leverageitنسبت بدهی ها به ارزش دفتری داراییها.
𝑡𝑖𝐸𝑍𝐼𝑆 :لگاریتم ارزش دفتری داراییهای شرکت .
𝑡𝑖𝐻𝑇𝑊𝑂𝑅𝐺 :رشد فروش خالص شرکت (فروش در سال  tمنهای فروش در سال  t-1تقسیم بر فروش در سال .)t-1
𝑡𝑖𝐵𝑀 :نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام.
𝑡𝑖𝐴𝑂𝑅 :نسبت سود خالص به ارزش دفتری داراییهای شرکت.
 :Divitنسبت سود تقسیمی بر سود خالص پس از کسر مالیات.
𝑡𝑖𝐸𝐺𝐴 :سن شرکت از زمان تأسیس.

 -4یافتههای پژوهش
 .1-4آمار توصیفی
اطالعات مربوط به آمار توصیفیِ متغیرهای پژوهش اعم از متغیرهای مستقل ،وابسته و کنترلی از دادههای  9ساله شرکتها
گردآوری شده است که این نگاره بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزاست.

1 Anderson and Jaimovich
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نگاره  :1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش؛ جدول :یافتههای پژوهش
تغییر در اعتبار تجاری

ΔTCt

0/032

0/013

0/120

-0/284

0/537

تغییر در نگهداشت وجه نقد

ΔCashit

0/002

0/003

0/052

-0/157

0/230

قدرت مالی

FanacialStrength it

1/055

1/087

1/397

-2/579

4/192

قدرت بازار

MarketPowerit

0/012

0/014

0/118

-0/391

0/685

نرخ بازده سهام ساالنه

RETit

0/770

0/291

1/326

-0/548

6/846

اهرم مالی

Leverageit

0/642

0/652

0/193

0/175

0/907

اندازه شرکت

SIZEit

14/464

14/422

1/388

10/532

20/060

رشد فروش

GROWTHit

0/114

0/085

0/366

-0/485

0/919

نسبت ارزش بازار به دفتری حقوق
صاحبان سهام

MBit

4/653

2/728

4/776

0/912

18/478

نرخ بازده دارایی ها

ROAit

0/060

0/059

0/161

-0/579

0/469

نسبت سود تقسیمی به سود خالص

Divit

0/287

0/150

0/313

0

0/828

لگاریتم طبیعی عمر شرکت

AGEit

3/707

3/806

0/330

2/708

4/248

طبق نگاره  ، 1میانگین متغیر اعتبار تجاری تقریباً  ،0/032میانه  ،0/013دارای حداقل مقدار  -0/284و حداکثر مقدار 0 /537
که انحراف معیاری در حدود  0/120دارد .این نتایج نشان میدهد که میزان اعتبار تجاری شرکتها در دوره مورد بررسی به طور
متوسط حدود  3.2درصد تغییر (زیاد) شده است .همچنین ،میانگین متغیر نگهداشت وجوه نقد تقریباً  ،0/002میانه  ،0/003دارای
حداقل مقدار  -0/157و حداکثر مقدار  0/230که انحراف معیاری در حدود  0/052دارد .این نتایج نشان میدهد که میزان وجوه نقد
در دوره مورد بررسی به طور متوسط حدود  0/2درص د تغییر (زیاد) شده است .همچنین ،درصد فروانی نسبی متغیر مجازی
سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه  %10بوده است؛ یعنی از  980مشاهده سال  -شرکت؛ حدود  10درصد معادل  96سال  -شرکت
دارای مخارج تحقیق و توسعه بودهاند در حالی که بیش از  90درصد از مشاهدات مورد بررسی ،فاقد مخارج تحقیق و توسعه بودهاند.
نگاره  :2نتایج گروه بندی متغیر مجازی پژوهش؛ جدول :یافتههای پژوهش
نام متغیر

نماد

سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه

R&Dit

شرط

تعداد

درصد

دارد=1

96

٪10

ندارد=0

884

٪90

کل

980

٪100

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد یک

نام متغیر

نماد

میانگین

میانه

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

 .2-4آمار استنباطی
بهمنظور آزمون مدلهای پژوهش از رگرسیون خطی چندگانه بر اساس داده های ترکیبی استفاده شده است .قبل از آزمون
مدلها ،ابتدا بایستی آزمونهای پیش فرض رگرسیون انجام شود .یکی از این آزمونها ،آزمون  VIFاست .در حالت کلی ،زمانی که
عامل تورم واریانس بزرگتر از  10باشد ،نشان میدهد که مشکل همخطی چندگانهی قابلتوجهی بین متغیرهای مستقل وجود
دارد ،همچنین مقادیر بزرگتر از  5این آماره ،بیانگر وجود احتمالی مشکل همخطی است .نتایج حاصلشده از این آزمون بیانگر عدم
وجود مشکل همخطی بین متغیرهای مستقل میباشد .به منظور بررسی و کشف مشکل خودهمبستگی از آماره دوربین واتسون
استفاده شده است .در حالت استاندارد باید میزان آماره دوربین واتسون بین  1/5تا  2/5باشد که با توجه به مقدار آماره دوربین
واتسون در نگاره ( )7( ،)6( ،)5و ( )8میتوان گفت که مشکل خودهمبستگی وجود ندارد.
در قدم بعدی ،بایستی الگوی تخمین مدلها مشخص شود .بهطورکلی ،دادهها میتوانند بهصورت سریِ زمانی ،مقطعی یا
ترکیبی باشند .با توجه به اینکه دادههای این پژوهش از نوع ترکیبی میباشند ،بایستی مشخص شود که الگوی مدلهای پژوهش
ی
از نوع تلفیقی ( )Pooledیا تابلویی ( )Panelمیباشند؟ بدین منظور از آزمون چاو استفاده شده است .درصورتیکه سطح معنادار ِ
آزمون چاو بیشتر از  5درصد باشد ،الگوی مدل از نوع تلفیقی است و درصورتیکه سطح معناداریِ این آزمون کمتر از  5درصد باشد،
الگوی مدل از نوع تابلویی است و ازآنجاییکه الگویی تابلویی به دو زیرمجموعهی الگوی اثرات تصادفی و الگوی اثرت ثابت تقسیم
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می شود ،برای بررسی تصادفی یا ثابت بودن الگوی تابلویی بایستی آزمون هاسمن را انجام دهیم (که در این آزمون ،سطح معناداریِ
بیشتر از  5درصد مبین الگوی اثرات تصادفی و سطح معناداری کمتر از  5درصد مبین الگوی اثرات ثابت میباشد) .نتایج این
آزمونها در نگاره ( )3ارائهشده است.
آزمون چاو
سطح
آماره
معناداری

مدل

نگاره  .3نتایج آزمون چاو و هاسمن
آزمون هاسمن
سطح
آماره
معناداری

نتیجه آزمون

مدل ()1

5/603

0/000

30/535

0/000

روش تابلویی ( -)Panelاثرات تصادفی ( )Random Effect

مدل ()2

5/198

0/000

30/998

0/001

روش تابلویی ( -)Panelاثرات تصادفی ( )Random Effect

مدل ()3

5/171

0/000

32/222

0/000

روش تابلویی ( -)Panelاثرات تصادفی ( )Random Effect

مدل ()4

5/595

0/000

29/956

0/001

روش تابلویی ( -)Panelاثرات تصادفی ( )Random Effect
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همانطور که در نگاه ( )3مشاهده میشود ،با توجه سطح معناداری بهدستآمده در آزمون چاو ،که کمتر از  5درصد است ،نتایج
حاکی از آن است که برای کلیه مدل ها از روش تابلویی استفاده گردیده است.همچنین با توجه به اینکه الگوی استفاده شده در این
پژوهش از نوع تابلویی میباشند ،بنابراین با استفاده از آزمون هاسمن بایستی مشخص شود که آیا پنل دیتا دارای الگوی اثرات ثابت
یا الگوی اثرات تصادفی است .با توجه به نتایج آزمون هاسمن ،الگوی مدل های پژوهش حاضر از نوع پنل دیتا دارای الگوی اثرات
ثابت میباشد.
در نگاره  ، 4سطح معناداری متغیر تغییر در نگهداشت وجه نقد ( )ΔCashitمعادل  0/000و مقدار ضریب آن معادل 0/340
میباشد .با توجه به سطح معناداریِ کمتر از  5درصد ( ،)0/05 < 0/000فرضیه اول پژوهش تایید میشود و با توجه به عالمت
مثبتِ ضریب به دست آمده ،میتوان استدالل کرد که فرضیه اول در جهت مثبت تایید میشود و در واقع میتوان گفت که بین
تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج این فرضیه با نتایج حاصل شده از
پژوهش ژانگ ( )2020مطابقت دارد.
نگاره  .4نتایج آزمون آماری فرضیه اول پژوهش
نماد

ضرایب

خطای
استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

VIF

نام متغیر

C

0/087

0/029

2/980

0/003

-

ΔCashit

0/340

0/065

5/193

0/000

1/033

RETit

-0/002

0/001

-1/926

0/054

1/16

Leverageit

0/051

0/011

4/348

0/000

1/686

اندازه شرکت

SIZEit

-0/006

0/001

-4/140

0/000

1/054

رشد فروش

GROWTHit

0/004

0/005

0/775

0/438

1/308

نسبت ارزش بازار به دفتری
حقوق صاحبان سهام

MBit

-0/0008

0/0004

-1/863

0/062

1/191

نرخ بازده دارایی ها

ROAit

-0/063

0/015

-4/121

0/000

1/967

نسبت سود تقسیمی به
سود خالص

Divit

0/014

0/005

2/540

0/011

1/266

لگاریتم طبیعی عمر شرکت

AGEit

-0/00009

0/005

-0/017

0/986

1/046

ضریب تعیین تعدیل شده

0/082

آماره دوربین واتسون

2/128

آماره F

10/822

سطح معناداری آماره F

0/000

عرض از مبدأ
تغییر در نگهداشت وجه نقد
نرخ بازده سهام ساالنه
اهرم مالی

همچنین ،نتایج نگاره  4نشان میدهد که میزان دوربین واتسون  2/128است ،لذا مشکل خود همبستگی مرتبه اول جود ندارد.
همچنین ،میزان آماره ( Fفیشر)  10/822و سطح معناداری آن ( )0/000است و چون میزان سطح معناداری زیر خطای  %5است،
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لذا مدل رگرسیونی خطی چندگانه این پژوهش معنادار است .همچنین ،میزان ضریب تعیین تعدیل شده  0/082است .این رقم نشان
میدهد که حدود  8/2درصد تغییرات متغیر وابسته (تغییر در اعتبار تجاری) توسط متغیر مستقل (تغییر در نگهداشت وجه نقد) تببین
شده است.
تغییر در نگهداشت وجه نقد در قدرت مالی
در نگاره  ، 5سطح معناداری متغیر حاصلضرب
ی کمتر از
( )ΔCashit×FanacialStrengthitمعادل  0/000و مقدار ضریب آن معادل  0/128میباشد .با توجه به سطح معنادار ِ
 5درصد ( ،)0/05 < 0/000فرضیه دوم پژوهش تایید می شود و با توجه به عالمت مثبتِ ضریب به دست آمده ،میتوان استدالل
کرد که فرضیه دوم در جهت مثبت تایید میشود و در واقع می توان گفت که قدرت مالی ،رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و
تغییر در اعتبار تجاری را تقویت میکند نتایج این فرضیه با نتایج حاصل شده از پژوهش ژانگ ( )2020مطابقت دارد.
نگاره  .5نتایج آزمون آماری فرضیه دوم پژوهش
نام متغیر

C

0/077

0/030

2/565

0/010

-

ΔCashit

0/338

0/065

5/172

0/000

1/043

قدرت مالی

FanacialStrengthit

0/458

0/131

3/492

0/0005

1/014

تغییر در نگهداشت وجه
نقد× قدرت مالی

×ΔCashit
FanacialStrengthit

0/128

0/025

5/028

0/000

1/047

نرخ بازده سهام ساالنه

RETit

-0/002

0/001

-1/732

0/083

1/169

Leverageit

0/050

0/012

4/010

0/000

1/692

اندازه شرکت

SIZEit

-0/005

0/001

-3/651

0/0003

1/059

رشد فروش

GROWTHit

0/002

0/006

0/368

0/712

1/330

ارزش بازار به دفتری حقوق
صاحبان سهام

MBit

-0/0008

0/0004

-1/960

0/050

1/193

نرخ بازده دارایی ها

ROAit

-0/059

0/016

-3/623

0/0003

2/008

نسبت سود تقسیمی به سود
خالص

Divit

0/015

0/006

2/549

0/010

1/267

لگاریتم طبیعی عمر شرکت

AGEit

0/0003

0/005

0/070

0/943

1/049

ضریب تعیین تعدیل شده

0/079

آماره دوربین واتسون

2/131

آماره F

8/718

سطح معناداری آماره F

0/000

عرض از مبدأ
تغییر در نگهداشت وجه نقد

اهرم مالی

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد یک

نماد

ضرایب

خطای
استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

VIF

در نگاره  ، 6سطح معناداری متغیر حاصلضرب تغییر در نگهداشت وجه نقد در قدرت بازار ()ΔCashit× MarketPowerit
معادل  0/000و مقدار ضریب آن معادل  0/156میباشد .با توجه به سطح معناداریِ کمتر از  5درصد ( ،)0/05 < 0/000فرضیه
سوم پژوهش تایید می شود و با توجه به عالمت مثبتِ ضریب به دست آمده ،میتوان استدالل کرد که فرضیه دوم در جهت مثبت
تایید میشود و در واقع می توان گفت که قدرت مالی ،رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری را تقویت
میکند نتایج این فرضیه نیز با نتایج حاصل شده از پژوهش ژانگ ( )2020مطابقت دارد
در نهایت ،در نگاره  ، 7سطح معناداری متغیر حاصلضرب تغییر در نگهداشت وجه نقد در مخارج تحقیق و توسعه ( ×ΔCashit
 )R&Ditمعادل  0/008و مقدار ضریب آن معادل  0/443میباشد .با توجه به سطح معناداریِ کمتر از  5درصد (،)0/05 < 0/008
فرضیه چهارم پژوهش تایید می شود و با توجه به عالمت مثبتِ ضریب به دست آمده ،میتوان استدالل کرد که فرضیه دوم در
جهت مثبت تایید میشود و در واقع میتوان گفت که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه ،رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و
تغییر در اعتبار تجاری را تقویت میکند نتایج این فرضیه نیز با نتایج حاصل شده از پژوهش ژانگ ( )2020مطابقت دارد.
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نگاره  .6نتایج آزمون آماری فرضیه سوم پژوهش
نماد

ضرایب

خطای
استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

VIF

C

0/086

0/030

2/849

0/004

-

ΔCashit

0/174

0/020

8/405

0/000

1/543

قدرت بازار

MarketPowerit

0/052

0/013

3/865

0/000

1/417

تغییر در نگهداشت وجه نقد×
قدرت بازار

×ΔCashit
MarketPowerit

0/156

0/021

7/308

0/000

1/139

RETit

-0/002

0/001

-1/927

0/054

1/169

Leverageit

0/051

0/012

4/145

0/000

1/700

اندازه شرکت

SIZEit

-0/006

0/001

-3/952

0/000

1/060

رشد فروش

GROWTHit

0/003

0/006

0/631

0/528

1/322

ارزش بازار به دفتری حقوق
صاحبان سهام

MBit

-0/0008

0/0004

-1/821

0/068

1/193

نرخ بازده دارایی ها

ROAit

-0/061

0/016

-3/848

0/000

1/972

نسبت سود تقسیمی به سود
خالص

Divit

0/014

0/005

2/472

0/013

1/270

لگاریتم طبیعی عمر شرکت

AGEit

-0/00004

0/005

-0/007

0/994

1/051

ضریب تعیین تعدیل شده

0/078

آماره دوربین واتسون

2/124

آماره F

8/619

سطح معناداری آماره F

0/000

نام متغیر
عرض از مبدأ
تغییر در نگهداشت وجه نقد

نرخ بازده سهام ساالنه
اهرم مالی

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد یک
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نگاره  .7نتایج آزمون آماری فرضیه چهارم پژوهش
نام متغیر

نماد

ضرایب

خطای
استاندارد

آماره t

سطح
معناداری

VIF

عرض از مبدأ

C

0/03

0/031

2/702

0/007

-

تغییر در نگهداشت وجه نقد

ΔCashit

0/186

0/086

2/158

0/031

1/062

مخارج تحقیق و توسعه

R&Dit

0/241

0/088

2/732

0/006

1/035

تغییر در نگهداشت وجه نقد×
مخارج تحقیق و توسعه

ΔCashit× R&Dit

0/443

0/168

2/623

0/008

1/045

نرخ بازده سهام ساالنه

RETit

-0/003

0/001

-1/917

0/055

1/169

اهرم مالی

Leverageit

0/054

0/012

4/369

0/000

1/715

اندازه شرکت

SIZEit

-0/006

0/001

-4/067

0/0001

1/055

رشد فروش

GROWTHit

0/002

0/006

0/488

0/625

1/615

نسبت ارزش بازار به دفتری
حقوق صاحبان سهام

MBit

-0/0007

0/0004

-1/700

0/089

1/196

نرخ بازده دارایی ها

ROAit

-0/059

0/016

-3/617

0/0003

1/990

نسبت سود تقسیمی به سود
خالص

Divit

0/016

0/006

2/628

0/008

1/277

لگاریتم طبیعی عمر شرکت

AGEit

0/0005

0/005

0/098

0/921

1/050

ضریب تعیین تعدیل شده

0/077

آماره دوربین واتسون

2/238

آماره F

/517

سطح معناداری آماره F

0/000
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فرضیه اول این پژوهش به این صورت مطرح شد که بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری رابطه معنا
داری وجود دارد نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد که بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری ارتباط مثبت و
معناداری وجود دارد .به عبارتی ،در شرکت هایی که تغییرات در نگهداشت وجه نقد بیشتر بوده است ،سطح تغییر در اعتبار تجاری
نیز باالتر بوده است .این نتیجه نشان میدهد هنگامی که وجوه نقد شرکت در جهت مثبت تغییر داشته است ،شرکت به دلیل
توانایی مالی بیشتری که پیدا کرده است ،انگیزه بیشتری برای تغییرات مثبت در اعطای اعتبار تجاری به مشتریان داشته است .در
حقیقت ،باید گفت شرکت هایی که دارای وجوه نقد زیادتری هستند توانایی اعطای اعتبار تجاری را دارند .لذا میتوان گفت که
تغییرات مثبت در نگهداشت وجه نقد منجر به افزایش اندوخته نقدی شرکت شده که این میتواند منجر به افزایش تغییرات مثبت
در اعتبار تجاری (افزایش اعتبار تجاری) گردد .بنابراین ،فرضیه اول در جهت مثبت تأیید و نتایج آن با پژوهش ژانگ ( )2020نیز
مطابقت دارد.
فرضیه دوم این پژوهش به این صورت مطرح شد که قدرت مالی ،رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار
تجاری را تعدیل میکند نتایج آزمون فرضیه دوم نشان داد که قدرت مالی اثر مثبت بر رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و
تغییر در اعتبار تجاری دارد .به عبارتی ،شرکتهایی که قدرت مالی باالتری داشتهاند ،تأثیر تغییر در نگهداشت وجه نقد بر تغییر در
اعتبار تجاری بیشتر بوده است .لذا باید گفت که اعتبار تجاری می تواند در دستیابی به یک مزیت تجاری برای شرکت به طور
استراتژیکی ارزشمند باشد .همچنین ،شرکت هایی که دارای وابستگی مالی خارجی کمتری هستند ،از قدرت مالی باالتر و اندوخته
نقدی بیشتر برخوردار هستند .لذا این شرکت ها توانایی بیشتری برای عرضه اعتبار تجاری به مشتریان خود دارند .بنابراین ،فرضیه
دوم تأیید و نتایج آن با پژوهش ژانگ ( )2020نیز مطابقت دارد.
فرضیه سوم این پژوهش به این صورت مطرح شد که قدرت بازار ،رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار
تجاری را تعدیل میکند  .نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد که قدرت بازار اثر مثبت بر رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و
تغییر در اعتبار تجاری دارد .به عبارتی ،شرکتهایی که قدرت بازار بیشتری داشتهاند ،تأثیر تغییر در نگهداشت وجه نقد بر تغییر در
اعت بار تجاری بیشتر بوده است .این نتیجه نشان میدهد که شرکت هایی که قدرت بازار محصول بیشتری دارند ،ریسک عدم فروش
محصول کمتری دارند و این باعث افزایش قدرت نقدی آنها شده که این میتواند منجر به افزایش اعتبار تجاری شرکت به
مشتریان شده است .بنابراین ،فرضیه سوم تأیید و نتایج آن با پژوهش ژانگ ( )2020نیز مطابقت دارد.
فرضیه چهارم این پژوهش به این صورت مطرح شد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه ،رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه
نقد و تغییر در اعتبار تجاری را تعدیل میکند .نتایج آزمون فرضیه چهارم نشان داد که سرمایهگذاری تحقیق و توسعه اثر مثبت بر
رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری دارد .به عبارتی ،شرکتهایی که مخارج تحقیق و توسعه وجود
داشته است ،تأثیر تغییر در نگهداشت وجه نقد بر تغییر در اعتبار تجاری باالتر بوده است .این نتیجه نشان میدهد که سرمایهگذاری
در تحقیق و توسعه می تواند اندوخته نقدی آتی شرکت را بهبود بخشد و در آیندهای نزدیک با افزایش قدرت مالی شرکت ،اعتبار
تجاری شرکت به مشتریانش را افزایش دهد .بنابراین ،فرضیه چهارم تأیید و نتایج آن با پژوهش ژانگ ( )2020نیز مطابقت دارد.
با توجه به نتایج پ ژوهش ،به مدیران و اعضای هیأت مدیره پیشنهاد می شود که به این مهم توجه داشته باشند که تغییرات
مثبت در وجوه نقد نگهداری شده می تواند منجر به افزایش اعتبار تجاری شرکت شود .لذا در راستای ارزیابی اعتبار تجاری بر نقش
نگهداشت وجوه نقد توجه ویژهای داشته باشند.همچنین ،به اعضای هیأت مدیره و مدیران اجرایی پیشنهاد میشود که به این مهم
توجه داشته باشند که داشتن قدرت مالی (وابستگی مالی کمتر) می تواند منجر به تغییرات مثبت در وجوه نقد نگهداری شده و
تغییرات مثبت در اعتبار تجاری را به همراه داشته باشد .لذا در راستای کاهش سطح وابستگی مالی کمتر که میتواند منجر به
افزایش قدرت مالی شرکت شود ،گام بردارند.
از سوی دیگر ،با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر اثر مثبت قدرت بازار بر رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در
اعتبار تجاری ،به مدیرعامل و هیأت مدیره شرکتها پیشنهاد میشود که به این مهم توجه داشته باشند که قدرت بازار بیشتر می
تواند منجر به تغییرات مثبت در نگهداشت وجه نقد شده و باعث تغییرات مثبت در اعتبارات تجاری شود .لذا به شرکتها پیشنهاد
می شود در راستای افزایش قدرت خود در بازار اقدام نمایند تا از این طریق وجوه نقد و اعتبار تجاری شرکت بیشتر شود .در نهایت،
به اعضای هیأت مدیره و مدیران اجرایی پیشنهاد می شود که به این مهم توجه داشته باشند که وجود مخارج تحقیق و توسعه می
تواند منجر به تغییرات مثبت در وجوه نقد نگهداری شده و تغییرات مثبت در اعتبار تجاری شرکتها شود .لذا به شرکتها پیشنهاد
می شود با افزایش هزینه های تحقیق و توسعه ،نوآوری در شرکت را افزایش داده تا بتوانند از این طریق جریان وجوه نقد به شرکت
را افزایش داده و اعتبار تجاری را بیشتر نمایند.

43

منابع

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

Abuhommous, A. (2021). Trade credit and the speed of leverage adjustment,
Management Decision, Vol. 24, PP. 15-1.
Almeida, H., Campello, M., & Weisbach, M. S. (2004). The cash flow sensitivity
ofcash. The Journal of Finance, 59, 1777–1804.
Al-Najjar, C., M. and Belghitar, L. (2011). Market reaction to the adoption of IFRS in
Europe. The Accounting Review 85, 31–61.
Anderson, E. Jaimovich, N. (2012). Asymmetric cost behavior. Recent Researches in
Business, 102(9): 152.
Bolton, P., & Scharfstein, D. S. (1990). A theory of predation based on agencyproblems
in financial contracting. American Economic Review, 80, 93–106.
Dittmar, A. and Mahrt-Smith, J. (2007), “Corporate Governance and the value of Cash
Holdings,” Journal of Financial Economics, Vol.83, No.3, pp.599-634.
Fabbri, Daniela, and Leora F. Klapper, 2016, Bargaining power and trade credit,
Journal of Corporate Finance 41, 66-80.
Frésard, L. (2010). Financial strength and product market behavior: The real effectsof
corporate cash holdings. Journal of Finance, 65, 1097–1122.
Garcia-Appendini, E., & Montoriol-Garriga, J. (2013). Firms as liquidity
providers:Evidence from the 2007–2008 financial crisis. Journal of Financial
Economics,109, 272–291.
Habib, J., and Hasan, K. (2017). Corporate Investment with Financial Constraints:
Sensitivity of Investment to Funds from Voluntary Asset Sales", Journal of Money,
Credit & Banking (Ohio State University Press), No 38, PP 357-374.
Jiang, Z., Lie, E. (2016). Cash holding adjustments and managerial entrenchment,
Journal of Corporate Finance 36 (2016) 190–205.
Markarian, G., & Santaló, J. (2014). Product market competition, information
andearnings management. Journal of Business Finance & Accounting, 41(5–6),572–
599.
Marwick, A., Monzur Hasan, M., Luo, T. (2020). Organization capital and corporate
cash holdings, International Review of Financial Analysis 68 (2020) 101-118.
Meltzer, A. (1960). Mercantile credit, monetary policy, and size of firms. Review
ofEconomics and Statistics, 42, 429–437.
Murfin, J., and Njoroge, K. (2015), The implicit costs of trade credit borrowing by large
firms, The Review of Financial Studies 28, 112-145.
Shang, C. Trade credit and stock liquidity,) .(2020). Journal of Corporate Finance,
14(3), 235–253.
Tang, H. W., Chen, A. (2020). How do market power and industry competition
influence the effectof corporate governance on earnings management? The Quarterly
Review of Economics and Finance 14 (2), 1–14.
Zhang, R. (2020). Trade credit, cash holdings, and product market competition, The
Quarterly Review of Economics and Finance 14 (3) 1–15.

.1
.2
.3
.4
.5

 جلد یک،1400  زمستان،)19  (پیاپی5  شماره،سال پنجم

 شماره، دانش حسابداری،" " عوامل موثر بر عرضه و تقاضای اعتبار تجاری.)1399( . محمد، عباس و نوروی،افالطونی
.35- 59 :)12(40
 دانش،" " بررسی رابطه بین کیفیت اطالعات حسابداری و اعتبار تجاری.)1395( . مسعود، ناصر و طاهری،ایزدینیا
.81- 102 :)3(53 ،حسابداری
 حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت، تبیین تأثیر مازاد جریان نقد آزاد.)1397( . محمد حامد، فاطمه و خانمحمدی،قربانینسب
.189- 202 :)7(25( ، دانش سرمایهگذاری،بر توانایی پیشبینی جریانهای نقد آتی
 دانش،" " بررسی اثر اعتبار تجاری و عمق مالی بر میزان نگهداشت وجه نقد.)1394( . مریم، قدرتاله و مهدوی،طالبنیا
.71- 54 :)13(4 ،حسابداری و حسابرسی مدیریت
 " رابطه بین نوسانات جریان نقد و اعتبار تجاری شرکت ها با.)1398( . محمد صادق، قاسم و جعفرزاده بیشک،محمدپور
.57- 69 :)4(2 ، چشمانداز حسابداری و مدیریت،"تأکید بر حجم معامالت شرکت

44

Trade credit, cash holdings, and product market competition

Javad erfanian1* , Hamid bodaghi2
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Abstract
Positive changes in cash holdings have led to an increase in the company's cash reserves, which
can lead to an increase in positive changes in trade credit (increase in trade credit). The main
purpose of this study is to investigate the relationship between trade credit, cash holdings and
product market competition in companies listed in the Tehran Stock Exchange. To test the
research hypotheses, a multiple linear regression model based on panel data has been used. The
results of the survey of 140 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period
2014 to 2020 indicate that there is a positive and significant relationship between changes in cash
holdings and changes in trade credit. In other words, in companies where there were more
changes in cash holdings, the level of change in trade credit was also higher. Findings showed
that financial strength has a positive effect on the relationship between changes in cash holdings
and changes in trade credit. In other words, companies with higher financial power had a greater
effect of the change in cash hold on the change in trade credit. Also, the results showed that
market power has a positive effect on the relationship between changes in cash holdings and
changes in trade credit. In other words, companies with more market power had a greater effect
of the change in cash holdings on the change in trade credit. Findings showed that investing in
research and development has a positive effect on the relationship between changes in cash
holdings and changes in trade credit. In other words, firms with R&D expenditures had a higher
impact of the change in cash retention on the change in trade credit.
Keyword: Trade Credit, Cash Holding, Product Market Competition.
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چکـيده
حسابداری از جمله مهمترین اموری هست که در سازمان و شرکتی باید به دقت مورد وارسی قرار بگیرد .چرا که در
صورتیکه حسابداری به اشتباه و طرز غلطی انجام پذیرد کلیه کارها در سازمان مورد نظر دچار اختالل خواهند شد .حال
آنکه حسابداری از جمله مواردی می باشد که در آن این اهمیت دوچندان می شود ،در این مقاله سعی شده که حسابداری
در دوران کرونا در شرکت های خدماتی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین به روش های حسابداری بهای تمام شده،
گزارش ها و انواع هزینه ها نیز پرداخته شود .روش تحقیق از نوع کتابخانه ای می باشد که با بهره گیری از منابع ،مقاالت
و کتب مرتبط و معتبر در طول دو ماه توانستیم به انجام این مقاله بپردازیم .در نهایت اینکه پس از بررسی های به عمل
آمده در یافتیم که حسابداری بهای تمام شده شاخه ای از حسابداری مدیریت می باشد که وظیفه ی جمع آوری اقالم
مربوط به محاسبه بهای تمام شده کاال و خدمات ساخته شده و ارائه داده شده و همچنین یافتن راه هایی جهت تقلیل
هزینه ها را به نحو معقولی بر عهده دارد .حسابداری بهای تمام شده در موسسات تولیدی و خدماتی هم کاربرد دارد.
حاسبه بهای تمام شده کاالها در سازمان امکان تصمیم گیری و برنامه ریزی دقیقی را در روند تولید سازمانها و واحدهای
تولیدی در اختیار مدیران قرار میدهد .بهای تمام شده کاال میتواند نه تنها به صورت مستقیم بر روی کاال تولید شده
تأثیر بگذارد بلکه بهصورت غیر مستقیم نیز از تأثیرات باالیی برخوردار است .همچنین هزینهها را با توجه به ارتباط آنان با
تولید و حجم تولید نیز باید مورد بررسی قرار داد.

واژگـان کلـیدی :حسابداری ،شرکت های خدماتی ،بهای تمام شده ،کرونا.

 -1استادیارگروه حسابداری،واحدمالیر،دانشگاه آزاد اسالمی،مالیر،ایران.
 -2دانشجوی كارشناسی ارشدگروه حسابداری ،واحد مالیر ،دانشگاه آزاداسالمی ،مالیر ،ایران( .نویسنده مسئول)
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حسابداری صنعتی شاخه ای از سیستم حسابداری اطالعاتی است که اطالعات مربوط به هزینه های ساخت محصول برای
استفاده در حسابداری مدیریت و حسابداری مالی را جمع آوری ،پردازش و ارائه می نماید .حسابداری صنعتی به شاخه ای از
حسابداری اطالق می شود که اطالعات مربوط به عوامل هزینه را جمع آوری میکند ،بهای تمام شده ی محصوالت و خدمات را
محاسبه می نماید و همچنین از طریق تحلیل و بررسی هزینه های تولید اطالعات سودمندی برای تصمیم گیری مدیریت فراهم
می آورد و روش های تقلیل بهای تمام شده تولید از طریق تجزیه وتحلیل گزارش ها وبررسی شیوه های تولید را عهده دار می
باشد(کرمی.)1375 ،
یکی از شاخه های علم حسابداری ،حسابداری صنعتی است .حسابداری صنعتی در واقع وظیفه محاسبه بهای تمام شده
محصوالت را بر عهده دارد .از کاربردهای مهمی که حسابداری صنعتی دارد ،میتوان به ارزیابی در جهت ساخت کاالها به منظور
کاهش هزینه ها و کنترل موجودی و تصمیم گیری دقیق در نحوه قیمت گذاری کاالها اشاره کرد .در واقع پیش بینی و برآورد
هزینههای تولید از جمله اقدامات حیاتی در عرصه تولید و پیشرفت شرکتهای تولیدی است .آنها می بایست در مورد کنترل
هزینه ها از بهای مواد اولیه خود آمار دقیقی را داشته باشند تا بتوانند تسلط بیشتری در تعیین قیمت منطقی و معقوالنه کاالها پیدا
کرده و همچنین با ارزیابی بهای تمام شده مواد اولیه در راستای تولید ،تصمیمهای معقوالنه و دقیق تری بگیرد).(Seth, 2009
حسابداری بهای تمام شده با بکار گیری سیستم ها ،روش ها و شیوه های متداول و مخصوص به خود ،مدیریت را جهت برنامه
ریزی ،کنترل و ارزیابی نتایج عملیات مجهز نموده و نقش بازوی مدیریت در برنامه ریزی و کنترل فعالیت ها را ایفا می
کند(بهرامفر و رسولی .)1377 ،بیماری های عفونی(یعنی بیماری های همه گیر مانند آبله ،ایدز ،آنفلوانزا و ابوال) برگرفته از عوامل
ناشناخته ای هستند که باعث بروز پیامدها و عوارض بسیار قابل توجهی برای بشریت شده و هستند(.)Morens et all, 2008
این بیماری ها هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی ،فرهنگی و اجتماعی فشار زیادی بر افراد وارد می کنند( Shrewsbury,
 .)2005در همین راستا ،در چند دهه اخیر ،بیماری های عفونی موجب بروز برخی تحوالت رفتاری و فرهنگی شده اند( Neuber
 .)et all, 2011اگرچه بسیاری از تغییرات رفتاری مانند انتقال اطالعات ،دوری از جمعیت های انسانی مانند قرنطینه خانگی،
اجتناب از جمعیت و مشارکت در درمان های ضدویروسی تا اندازه ای در کشورهای مختلف اثراتی مثبت داشته است( Poletti et
 .)all, 2009با توجه به وضیعت عالمگیر(پاندمی) بیماری کووید  19-که تقریبا تمامی جنبه های مهم اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی
و حتی نظامی تمامی کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار داده ،و به عبارت دیگر فلج کرده است( .)Li et all, 2020بر این اساس،
باید توجه داشت که هم خود بیماری های اپیدمیک و هم راهکارهای رویارویی با آنها دارای اثرات آسیب زای روانشناختی بوده
اند( .)Jiang et all, 2019در این میان ،اپیدمی کروناویروس به طور خاص ،از ژانویه سال  2020یک بحران ناگهانی در بهداشت
عمومی جهان ایجاد کرده است؛ که در طی مدت کوتاهی از شهر ووهان چین به سراسر جهان گسترش یافته و به تهدیدی جدی
برای بشر بدل شده است.
حسابداری صنعتی یکی از دشوارترین و در عین حال جذابترین انواع حسابداری است .حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای
تمام شده رشته ای از حسابداری مدیریت است که به تنظیم بودجه و تعیین هزینههای استاندارد ،هزینههای واقعی عملیات ،هزینه
مراحل تولید ،دوایر یا محصوالت ،تجزیه انحرافات و تعیین سودآوری یا مصرف وجوه اجتماعی مربوط میشود .برای رسیدن به این
هدفها ،حساب ها طبقه بندی ،ثبت ،تجزیه ،تحلیل و تفسیر می شوند تا ارتباط هر هزینه با مراحل تولید و توزیع کاال و خدمات
مشخص شود .ح سابداری صنعتی همان طور که از اسم آن هم مشخص است در ارتباط با صنعت و مؤسسات تولیدی کاربرد دارد.
به همین دلیل این نوع از حسابداری بسیار مورد توجه مدیریت است(مجتهدزاده.)1389 ،

 -2بيان مساله
حسابداری از جمله مهمترین اموری هست که در سازمان و شرکتی باید به دقت مو رد وارسی قرار بگیرد .چرا که در صورتیکه
حسابداری به اشتباه و طرز غلطی انجام پذیرد کلیه کارها در سازمان مورد نظر دچار اختالل خواهند شد .حال آنکه حسابداری از
جمله مواردی می باشد که در آن این اهمیت دوچندان می شود ،در این مقاله سعی می شود که حسابداری صنعتی در شرکت های
خدماتی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین به روش های حسابداری بهای تمام شده ،گزارش ها و انواع هزینه ها نیز پرداخته شود.

 -3بحث
یکی از اصلی ترین اهداف حسابداری صنعتی تفکیک درآمد و هزینه و محاسبات سود و زیان ناشی از آنها است و حسابداری
صنعتی در جهت کاهش هزینه ها به تحلیل عناصر تشکیل دهنده یک محصول می پردازد و اطالعات دقیقی از هزینههای هر
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مرحله از تولید یک محصول به طور مشخص تعیین می کند .بدین ترتیب در صورتی که کاالیی هنوز در خط تولید قرار نگرفته
باشد ،آنالیز تحلیلی خط تولید ،مقایسه روند فعالیت و تمامی محاسبات حسابداری آن در قسمتهای مختلف قابل محاسبه است .در
نهایت امکان گزارش گیری سود و زیان را به تفکیک هر محصول فراهم می سازد که بر استراتژی تولید ،نحوه برنامه ریزی و
سیاست گذاری سازمان تاثیرگذار است(نیک خواه آزاد و ابراهیمی کردلر .)1378 ،این شاخه از حسابداری مدیریت را در براورد وجمع
آوری اطالعات مربوط به عوامل هزینه شامل(هزینه مواد اولیه ،هزینه حقوق و دستمزد و سایر هزینه های تولیدی)یاری می نماید.
این عمل به مدیران امکان می دهد تا جهت افزایش تولید با توسعه تاسیسات و تغییر ماشین االت از طرق مختلف مانند خرید،
تعویض ،ساخت و یا اجاره تاسیسات و ماشین االت جدید تصمیم گیری نمایند .همچنین براورد و جمع اوری اطالعات می تواند
مدیران را در جهت کاهش تولید(در شرایط نامناسب)یاری نماید(بهرامفر و رسولی.)1377 ،
این بیماری به سبب قابلیت انتقال باال ،قریب الوقوع بودن و نامرئی بودن ،دهکده جهانی را با چالشی بزرگ روبرو کرده
است( .)Qiu et all, 2020پریشانی های روانی مانند وحشت زدگی ،اضطراب ،افسردگی ،ترس ،انکار ،ناامیدی و بطور کلی آسیب
های روانی اساسی ترین واکنش های روانی آسیبزا در اغلب افراد آسیب دیده و افراد در معرض شیوع بیماری ها بوده
است( .)Sareen et all, 2013بطور مثال ،اگر مدیران یک واحد تولیدی تصمیم داشته باشند تولید را افزایش دهند می توانند
ماشین االت مورد نیاز خود را به یکی از طرق زیر تهیه نمایند:
 .1خرید ماشین االت جدید
 .2اجاره ماشین االت مورد نیاز
 .3تعویض ماشین االت موجود با ماشین االت جدید
حسابداری بهای تمام شده می تواند با براورد هزینه های الزم برای استفاده هر یک از شیوه ها ی فوق ،بهای تمام شده ی
محصول ساخته شده در هر شیوه را نیز براورد نماید .در این صورت مدیریت با در نظر گرفتن امکانات و محدودیت های واحد
تجاری و با توجه به براورد های انجام شده در حسابداری صنعتی می تواند بهترین و با صرفه ترین راه ممکن را انتخاب و به مرحله
اجرا درآورد .همچنین مدیران با استفاده از اطالعات ارائه شده بوسیله حسابداری صنعتی دوایر و مراکزی را که کارایی کمتری دارند
و یا وظایف خود را به درستی انجام نداده اند ،شناسایی می نمایند) .(Flamholtz et al, 2002به طور خالصه وظایف
حسابداری صنعتی عبارت است از:
 .1ایجاد روش ها و شیوه های اعمال کنترل در جهت کاهش معقول هزینه ها.
 .2کمک به مدیران در جهت اجرای برنامه ها.
 .3ارزیابی موجودی کاال(موجودی مواد ،موجودی کاالی در جریان ساخت و موجودی کاالی ساخته شده) به منظور
هزینه یابی و قیمت گذاری آنها و نیز ارائه روش های کنترل مقداری موجودی ها.
 .4برنامه ریزی و اجرای قوانین و ساختارهایی که عالوه بر بهبود وضعیت کنترل باعث کاهش هزینه ها نیز بشود
 .5راهنمایی مدیریت در جهت تصمیم گیری های نهایی به منظور انتخاب بهترین راه حل از راه حل های موجود.
 .6پیش بینی و براورد هزینه های تولید برای یک دوره ی معین(از طریق تنظیم بودجه).
 .7جمع آوری ،تفکیک ،ثبت و تسهیم هزینه ها(کرمی.)1375 ،
استفاده از حسابداری صنعتی و نتایج حاصل از آن تنها به موسسات تولیدی محدود نمی شود ،بلکه موسسات غیر تولیدی
شامل اکثر موسسات خدماتی(بیمارستان ها ،موسسات آموزشی ،شرکت های بیمه ،شرکت های حمل و نقل بار ومسافر ،عمده
فروشان و ادارات دولتی)نیز می توانند از حسابداری صنعتی و نتایج حاصل از آن ،جهت محاسبه بهای تمام شده خدماتی که ارائه
می دهند و نیز جهت افزایش کارایی فعالیت های خود ،استفاده نمایند(نیک خواه آزاد و ابراهیمی کردلر .)1378 ،به عنوان مثال ،در
یک بیمارستان امکان محاسبه ی بهای تمام شده یک تخت بیمارستانی در مدت یک روز بدون در نظر گرفتن سایر خدمات ارائه
شده به بیمار وجود دارد که آن را اصطالحا(تخت روز) می نامند .همچنین در یک واحد آموزشی مانند هنرستان ها و دانشکده ها با
استفاده از روش ها و شیوه های موجود در حسابداری صنعتی می توان هزینه آموزشی یک دانش آموز یا یک دانشجو در یک ترم
تحصیلی و یا حتی برای گذراندن یک واحد درسی و یا هزینه یک ساعت درسی در یک کالس را محاسبه نموده همچنین شرکت
های حمل و نقل بار و مسافر با استفاده از حسابداری صنعتی می توانند هزینه حمل ونقل یک تن بار و یا جابه جایی یک مسافر در
طول یک کیلومتر را محاسبه نمایند که اصطالحا به آن تن کیلومتر و یا مسافر کیلومتر گفته می شود(مجتهدزاده.)1389 ،
هزینه ها در حسابداری صنعتی بر اساس مبانی گوناگونی طبقه بندی می گردند .عمده ترین طبقه بندی هزینه به شکل زیر
است:
 طبقه بندی طبیعی هزینهها طبقه بندی هزینهها بر اساس ارتباط آنها با تولید محصول -طبقه بندی هزینهها بر اساس ارتباط با حجم و تعداد تولید
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 - 1طبقه بندی طبیعی هزینهها :در این طبقه بندی هزینهها به هزینههای ساخت (تولید) و هزینههای تجاری تفکیک میشود
که به اختصار هر یک از آنها را تعریف میکنیم.
 هزینههای ساخت :هزینه هایی که در جهت ساخت و تولید یک محصول بهکار گرفته میشود مانند هزینههای مواداولیه ،دستمزد کارگران و هزینههای سربار ساخت (هزینه هایی که به طور غیر مستقیم در تولید محصوالت نقش ایفا
میکنند ،به اینگونه هزینهها سربار ساخت و یا سر بار تولید میگویند) هزینههای ساخت گفته میشود.
 هزینههای تجاری :هزینههایی هستند که بخش های غیر تولیدی مانند بخش اداری ،بخش توزیع و فروش و سایرقسمتها ایجاد میشوند و به این هزینهها ،هزینههای عملیاتی نیز گفته میشود.
 - 2طبقه بندی بر اساس ارتباط آنها با تولید :در حسابداری صنعتی ،هزینهها بر اساس ارتباط با تولید به  2گروه هزینههای
مستقیم و هزینههای غیر مستقیم تقسیم می شوند .در بحث طبقه بندی هزینهها بر اساس ارتباط آنان با میزان تولید ،عالوه بر مواد
اولیه که در تولید محصول به مصرف می رسند هزینه هایی که در جهت تغییر شکل مواد اولیه و تبدیل آن به کاالی ساخته شده به
مصرف می رسند نیز مورد اهمیت است؛ بنابراین میتوان هزینهها را به دو دسته :هزینههای مستقیم و هزینههای غیر مستقیم
طبقه بندی کرد.
 - 3هزینههای مستقیم :این هزینه ها به دلیل ارتباط مستقیم با تولید و مشخص بودن آن در کاالی تولید شده یا ارتباط با
مرحله ای از تولید ،هزینه مستقیم نامیده میشوند .بارزترین مورد از این هزینه ها ،مواد اولیه به کار برده شده جهت تولید کاال و
دستمزد مستقیم افراد مرتبط با تولید است .به عنوان مثال چوب استفاده شده در تولید مبلمان مواد هزینه مستقیم است .هزینههایی
که به طور مستقیم در تولید محصول نقش مستقیم دارند را هزینههای مستقیم مینامند(نیک خواه آزاد و ابراهیمی کردلر.)1378 ،

 -1-3اجزاء و عوامل بهای تمام شده
عوامل اصلی بهای تمام شده به طور کلی  3دسته زیر می باشند:
 .1مواد اولیه
 .2دستمزد
 .3سربار(سایر هزینه های تولید)
مواد اولیه رکن اصلی تولید کاال و محصول می باشد درضمن می دانید که مواد اولیه تولید خود به دو بخش زیر تقسیم می
شود:
الف) مواد مستقیم :آن بخش از مواد مصرفی که از کاالی ساخته شده جدائی ناپذیر است و مستقیما در ساخت کاال نقش دارد
را مواد مستقیم گویند .به عنوان مثال آرد در ساخت نان مواد مستقیم تولید نان محسوب می گردد.
ب) مواد غیر مستقیم :آن بخش از مواد مصرفی که برای تکمیل کاال ضروری می باشد ولیکن به علت مصرف ناچیز آن نتوان
آن را به عنوان مواد مستقیم مصرفی تولید طبقه بندی کرد مواد غیرمستقیم محسوب می شود .مانند مصرف میخ در ساخت میز و
کمد چوبی.
حقوق و حق الزحمه ای که در جریان تولید و ساخت برای تبدیل مواد به کاال به کارگران پرداخت می شود را به عنوان
دستمزد تولید شناسایی می کنند .دستمزد نیز به دو بخش زیر تقسیم خواهد شد:
الف) دستمزد مستقیم :دستمزدی است که بابت کاری پرداخته می شود که مستقیم صرف تبدیل مواد اولیه به کاالی ساخته
شده انجام می شود.
ب) دستمزد غیر مستقیم :دستمزدی است که بابت کاری پرداخت می شود که مستقیما در ساخت و ترکیب کاالی ساخته شده
نقش نداشته است .مانند حقوق نگهبانان و سرکارگران کارخانه و. ...
کلیه هزینه هایی که در جریان تولید اتفاق می افتد ولیکن نمی توان آنها را به طور مستقیم و مشخص به اقالمی از تولید یا
محصولی خاص اختصاص داد .به عنوان سربار کارخانه یا سایر هزینه ها شناسایی می شوند نمونه های مشخص این هزینه ها؛
مواد غیرمستقیم تولید ،دستمزد غیرمستقیم ،هزینه تعمیرات و هزینه های استهالک ماشین آالت ،هزینه بیمه و سایر مواد مشابه
می باشد(کرمی.)1375 ،

 -2-3اضافه يا کسر سربار
هزینه های واقعی سربار در طی دوره مالی در بدهکار حساب کنترل سربار ثبت می گردد و سربار جذب شده را در ابتدای دوره
مالی در طرف بستانکار حساب کنترل سربار ثبت می نماییم .بنابراین در پایان دوره مالی مانده حساب کنترل سربار نشان دهنده
اضافه یا کسر جذب سربار خواهد بود .اگر مانده حساب کنترل سربار بدهکار باشد یعنی سربار واقعی بیش از سربار جذب شده باشد،
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کسر جذب سربار وجود دارد و به این معنا است سرباری که در ابتدای دوره مالی پیش بینی ،جذب و به حساب تولید منظور گردیده
است کمتر از سربار واقعی بوده که در طی دوره مالی تحمل شده است و اگر مانده حساب کنترل سربار بستانکار باشد یعنی سربار
جذب شده بیش از سربار واقعی باشد اضافه جذب سربار وجود دارد و این نشان می دهد .سرباری که در ابتدای دوره پیش بینی،
جذب و به حساب تولید منظور شده است .بیش از سرباری بوده است که در طی دوره مالی تحمل شده است(طبرسا و همکاران،
.)1386
باید توجه داشته باشید حساب کسر یا اضافه جذب سربار یک حساب موقت می باشد و در پایان دوره مالی این حساب باید
بسته شود .بستن حساب اضافه یا کسر جذب سربار  2حالت دارد:
 .1اگر مانده این حساب رقم جزئی باشد مانده این حساب به قیمت تمام شده کاالی فروش رفته بسته خواهد شد که دو حالت
زیر وجود خواهد داشت.
 .2اگر مانده حساب کسر یا اضافه جذب سربار رقم عمده ای باشد .مانده این حساب باید به موجودی کاالی در جریان ساخت،
موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره و قیمت تمام شده کاالی فروش رفته منتقل شود.

 -3-3کاالی در جريان ساخت و کاالی فروش رفته

 -4-3طبقه بندی هزينه ها با توجه به حجم توليد
از آنجا که شرایط اقتصادی در بازار همیشه یکسان نیست بنابراین مدیران واحدهای تولیدی همواره در تالشاند که در ابتدای
سال مالی جدید و یا بازه زمان های تعیین شده با در نظر گرفتن شرایط بازار ،می بایست با توجه به حجم تولید شده و مصرف آن
کاال در خصوص هزینه های تولید خود تغییرات الزمه را به عمل آورند .برای مثال برخی آنان در یک بازه زمانی ثابت هستند مانند
اجاره کارگاه و ..هزینهها را به صورت ذیل دسته بندی باید کرد:
 .1هزینههای ثابت :هزینههایی که همواره در حسابداری تولیدی لحاظ میگردند ،هزینههای ثابت هزینههایی هستند مانند
هزینه اجاره کارگاه تولیدی و… که به حجم تولید شده ارتباط مستقیم ندارند ،گفته میشود .از جمله هزینههای ثابت میتوان ،به
حقوق کارکنان نیز اشاره کرد که اینگونه هزینهها به صورت ثابت در نظر گرفته میشوند.
 .2هزینههای متغیر :هزینههای متغیر از جمله هزینه هایی هستند که به صورت مستقیم با تولید محصوالت در ارتباط هستند و
در صورت افزایش تولید محصول هزینه ها افزایش و با کاهش تولید محصول کاهش یافته است؛ مانند مواد اولیه که در تولید به
مصرف میرسند ،بنابراین این گونه هزینه ها همواره متغیر و وابسته به مقدار تولید محصول هستند .در ضمن باید توجه داشته باشید
هزینههای ثابت خود به  3دسته تقسیم میشوند.
 هزینههای ثابت ظرفیت کارخانه هزینههای ثابت بهره برداری هزینههای ثابت برنامه ای .3هزینههای نیمه متغیر :این دسته از هزینهها هم می توانند ثابت باشند و هم متغیر و وابسته به مقدار تولید؛ برای مثال
بسیاری از کارکنان بخش تولیدی عالوه بر دستمزد ثابت خود ،به میزان فروش کاالهای تولیدی نیز دستمزد دریافت مینمایند که
این نوع هزینه هم بهصورت ثابت و هم متغیر است .بهعنوان مثال میتوان به برق مصرفی کارخانه اشاره کرد .برقی که جهت
روشنایی سالن کارخانه به کار می رود تقریبا ثابت است؛ چه تولید کم و چه زیاد باشد ولیک ن برق مصرفی ماشین آالت با تغییر در
حجم و میزان تولید تغییر خواهد کرد؛ بنابراین هزینه برق مصرفی کارخانه می تواند نیمه متغیر باشد(کرمی.)1375 ،
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در حسابداری مؤسسات تولیدی برای آنکه رویدادهای مالی فرآیند تولید را نشان دهند .از حساب کاالی در جریان ساخت
استفاده می کنند و هزینه های مواد ،دستمزد و سربار و کاالی در جریان ساخت اول دوره را در بدهکار این حساب منظور می کنند.
این حساب ماهیت بدهکار دارد و در صورتی که کاالیی ساخته شد و فرآیند انبار شدن آن آغاز شد عملیات حسابداری انبار کاالی
ساخته شده را در حساب کاالی ساخته شده نشان می دهد یعنی حساب کاالی در جریان ساخت بستانکار می شود و حساب کاالی
ساخته شده بدهکار این حساب نیز ماهیت بدهکار دارد و بابت موجودی کاالی ساخته شده اول دوره و کاالی ساخته شده طی دوره
بدهکار می شود و اگر کاالیی فروش رفت بابت قیمت تمام شده کاالی فروش رفته بستانکار می شود(مجتهدزاده .)1389 ،گزارش
های درون سازمانی که بطور کلی مورد استفاده مدیران جهت برنامه ریزی ،کنترل و نظارت و تصمیم گیری تهیه می شوند .گزارش
های برون سازمانی که مورد استفاده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از سازمان می باشد نمونه بارز این استفاده کنندگان
سرمایه گذاران ،بورس اوراق بهادار ،دولت ،بانکها ،حسابرسان و غیره می تواند باشد(نیک خواه آزاد و ابراهیمی کردلر.)1378 ،
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 -5-3روش های حسابداری بهای تمام شده
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روش های سنتی حسابداری بهای تمام شده ،شامل هزینه یابی استاندارد ،هزینه یابی جذبی و هزینه یابی نهایی می شود .در
عین حال ،روش های سنتی ،به خاطر عدم ارتباط با محیط تجاری امروزی ،مورد انتقاد شدید قرار گرفته اند .روش های جدیدتر
پیشنهادی عبارتند از :هزینه یابی بر مبنای فعالیت ،هزینه یابی هدف ،هزینه یابی چرخه ی عمر محصول ،سیستم تولید به موقع،
حسابداری عملکرد سیستم ،هزینه یابی معکوس و هزینه یابی کایزن(مجتهدزاده.)1389 ،
در هزینه یابی استاندارد هزینه های واقعی با هزینه های استاندارد مقایسه می شود و تفاوت بین هزینه های واقعی و هزینه
های استاندارد را انحراف می نامند .برای این کار از ابزاری به نام کارت هزینه استاندارد استفاده می شود که در آن مقدار و نرخ مواد
اولیه ،دستمزد مستقیم و سربار کارخانه را برای تولید یک واحد محصول نشان می دهد .به عبارت دیگر ،هزینه یابی استاندارد،
تکنیکی کنترلی است انحراف ها را با مقایسه هزینه های واقعی با استاندارد های از پیش تنظیم شده ،مشخص می کند ،در نتیجه
فعالیت ها را از طریق مدیریت بر پایه ی استثنا ،تهسیل می نماید .این اصطالح به تکنیکی اشاره دارد که از استاندارد ها برای
کنترل هزینه ها ،از طریق تحلیل انحرافات ،استفاده می کند .هدف هزینه یابی استاندارد ،تامین اطالعات هزینه ای مربوط به هزینه
های قابل کنترل ،سرعت محاسبه هزینه های تولیدی ،آماده سازی بودجه های تجاری ،قیمت گذاری محصوالت و اندازه گیری
عملکرد مدیران بخش ها می باشد .هزینه یابی استاندارد ،به طور خاص در صنایع تولیدی بکار می رود جایی که محصوالت جدید،
بطور ثابت تولید می شوند مانند پاالیش نفت خام ،صنایع دارویی و شیمیایی ،صنعت اتومبیل ،کنسرو کردن سبزیجات و میوه جات
و صنایع رستوران های فست فود .حتی اگر هزینه یابی استاندارد ،در بخش تولید ،کاربرد گسترده ای داشته باشد ،کارایی ان در
بخش های غیر تولیدی را نمی توان نادیده گرفت بنابراین متذکر می شود که هزینه یابی استاندارد ،در بسیاری صنایع دیگر و
سازمان های غیر انتفاعی نیز بکار می روند .در عین حال این تکنیک ،به خاطر کاهش مربوط بودن مورد انتقاد شدید قرار گرفته
است .برای نمونه ،جانسون و کاپالن ،ادعا می کنند که هزینه یابی استاندارد را می بایست به دلیل عدم شایستگی آن برای جهان
رقابتی کنونی ،رها کرد(طبرسا و همکاران.)1386 ،
هزینه یابی جذبی که به روش هزینه یابی کامل نیز معروف است ،یک سیستم هزینه یابی می باشد که با تمام هزینه های
تواید سرو کار دارد ،بدون توجه به اینکه هزینه های متغیر یا ثابت هستند .در این روش کلیه هزینه های محصول از جمله سربار
ساخت به تعداد فروش رفته به هزینه منظور می گردد ،در صورتی که تحقق سربار ثابت هسچ ارتباطی به فروش یا عدم فروش
محصوالت ،چه محصوالت تولیدی فروش بروند یا نروند .بنابراین در روش هزینه یابی جذبی از آنجایی که سربار ثابت ساخت به
تعداد فروش رفته به هزینه منظور می گردد ،محصوالتی که فروش نرفته اند(مجودی کاالی ساخته شده ی پایان دوره) مقداری از
سربار ثابت تحقق یافته دوره جاری را به دوره آتی منتقل می نمایند .اصول هزینه یابی جذبی را می بایست به هنگام تهیه ی
صورت های مالی برای اهداف خارجی ،بکار برد .این هزینه یابی ،برای تعیین قیمت محصول ،مناسب است .همانطور که تضمین
می کند که تمام هزینه ها ،تحت پوشش قرار می گیرند ،محاسبه ی سود درست را نشان می دهند ،با مفاهیم تعهدی حسابداری،
مطابقت داشته و برای هدف تهیه ی صورت های مالی خارجی ،سازماندهی می شود(نیک خواه آزاد و ابراهیمی کردلر.)1378 ،
حسابداری عملکرد سیستم عبارت است از تکنیکی که هدف اولیه ،به حداکثر رساندن عملکرد است در حالیکه بطور همزمان،
موجودی و هزینه های آغازین ،حفظ یا کمتر می شوند .حسابداری عملکرد سیستم ،رابطه ای مستقیم با تصمیم گیری و مدیریت
عملکردی دارد و با تمرکز روی هدف سازمان ،شروع می شود .یعنی اینکه در تالش برای کمک به سازمان هاست تا با افزایش
واحد های هدف ،به مقصدشان برسند .حسابداری عملکرد ،حرکتی است که در آن ،یک موسسه به اهدافش می رسد ،اهدافی که
بصورت واحدهای هدف ،تعیین می شوند .در موسسات غیر انتفاعی ،هدف موسسه را می توان بر حسب هدف غیر مالی ،ارزیابی
کرد ،لیکن برای شرکت های غیر انتفاعی ،هدف اصلی کسب منافع است(بهرامفر و رسولی.)1377 ،

 -6-3انواع گزارش
گزارشات به دو صورت درون سازمانی و بیرون سازمانی تهیه میشون د که در قسمت پایین به شرح و بررسی این دو نوع
گزارش پرداخته ایم.
گزارشات درون سازمانی :گزارشاتی مانند :گزارش مصرف مواد ،موجودی ،مواد اولیه انبار ،خرید و بهای تمام شده کاال از
جمله گزارشات درون سازمانی است.
 .1گزارش مصرف مواد :گزارشاتی که از هزینههایی مانند م واد مستقیم ،دستمزد مستقیم و سربار ساخت که جزء عوامل اساسی
تولید محصول است تهیه و در پایان دوره به مدیران ارائه داده می شود بسیار حائز اهمیت است .در این گزارشات باید توجه داشت
که عالوه بر مقدار مصرف ،مواد مبلغ که در ساخت محصول به مصرف رسیده نیز حائز اهمیت است(رضاییان.)1379 ،
52

 .2گزارش بهای تمام شده کاالی ساخته شده :گزارشات بهای تمام شده کاالهای ساخته شده از جمله گزارشات درون سازمانی
است که در پایان هر ماه امکان مقایسه بهای تمام شده محصوالت ساخته شده هر ماه را به مدیران میدهد(رضاییان.)1379 ،

 -4بحث و نتيجهگيری
حسابداری بهای تمام شده در موسسات تولیدی و خدماتی هم کاربرد دارد .حاسبه بهای تمام شده کاالها در سازمان امکان
تصمیم گیری و برنامه ریزی دقیقی را در روند تولید سازمانها و واحدهای تولیدی در اختیار مدیران قرار میدهد .بهای تمام شده
کاال می تواند نه تنها به صورت مستقیم بر روی کاال تولید شده تأثیر بگذارد بلکه بهصورت غیر مستقیم نیز از تأثیرات باالیی
برخوردار است .همچنین هزینه ها را با توجه به ارتباط آنان با تولید و حجم تولید نیز باید مورد بررسی قرار داد.
استفاده کنندگان از اطالعات حسابداری بهای تمام شده اشخاص درون سازمانی هستند .مبنای قیمت گذاری در حسابداری
بهای تمام شده می تواند اندازه گیری بر مبنای پول باشد یا هرگونه اندازه گیری فیزیکی مرتبط .عوامل بهای تمام شده عبارت اند
از.1 :مواد مستقیم :به موادی که مستقیما در ساخت محصول نقش دارند .2 .دستمزد مستقیم :دستمزد عوامل تولید که مستقیما در
تولید نقش دارند .3 .هزینه های غیر مستقیم(سربار) :هزینه هایی که در کارخانه به مصرف می رسند اما مستقیما در تولید نقشی
ندارند .روش های حسابداری بهای تمام شده که توسط صنایع تولیدی وخدماتی ،مورد استفاده قرار گرفته اند .روش های سنتی که
شامل هزینه یابی استاندارد ،هزینه یابی جذبی و نهایی می باشند که به خاطر نبود ظرفیت ارائه اطالعات مربوط در محیط تجاری
مورد انتقاد شدید قرار گرفته اند و روش های مدرن که به خاطر فواید بیشتر نسبت به روش های سنتی ،عبارتند از :سیستم تولید به
موقع ،هزینه یابی برمبنای فعالیت ،هزینه یابی هدف ،هزینه یابی چرخه عمر محصول ،حسابداری عملکرد سیستم و حسابداری
معکوس.
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گزارش بیرون سازمانی :گزارشاتی مانند گزارشات دارایی که در آخر ماه تهیه و به ارگانهای برون سازمانی ارائه داده
میشوند گزارشات برون سازمانی گفته میشود که بر اساس استانداردها و اصول پذیرفته شده تهیه میشوند(رضاییان.)1379 ،
 .1گزارش بهای تمام شده کاالی فروش رفته :این نوع گزارش در مؤسسات بازرگانی و تولیدی در پایان دوره مالی تهیه
می گردد .در مؤسسات بازرگانی کاالی خریداری شده بدون تغییر شکل برای فروش ارائه داده میشود ولی در واحدهای تولیدی با
تغییر شکل مواد اولیه کاالها ساخته می شود ،بدین دلیل مالک حسابداری بهای تمام شده در این واحدها بهای تمام شده کاالی
فروش رفته است .قابل ذکر است بهای تمام شده کاالی فروش رفته متفاوت با مبلغ فروش کاال بوده و با توجه به روشهای قیمت
گذاری انبار (میانگین موزون ،فایفو و الیفو) تعیین می گردد .این مبلغ از گزارشات نرم افزار انبارداری به دست می آید(بهرامفر و
رسولی.)1377 ،
 .2گزارش سود و زیان :یکی دیگر از گزارشات برون سازمانی گزارشات سود و زیان سازمانها است که در آخر سال مالی
محاسبه میشود .گرچه مدیران سازمان ها در آخر هر ماه این گزارشات را از حسابداران و یا نرم افزار حسابداری دریافت کرده و با
مقایسه سود و زیان ماه پیش می توانند نسبت به تولیدات آتی خود تصمیم گیری نمایند .به این صورت است که چنانچه مبلغ خالص
فروش بیشتر از بهای تمام شده کاالی فروش رفته باشد سازمان دارای سود خواهد بود و چنانچه مبلغ خالص فروش کمتر از بهای
تمام شده کاال فروش رفته باشد ساز مان دچار زیان شده است؛ که مدیران بر اساس این گزارشات نسبت به تولید بیشتر و سود
سازمان و یا واحد خود و جلوگیری از زیان سازمان اقدام به عمل می آورند(بهرامفر و رسولی.)1377 ،
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چکـیده
جامعه اسالمی باید بر مبنای اهداف و اصول و شاخصهای اقتصاد اسالمی گام بردارد از این رو تعیین شاخص های
تربیتی در حوزه مطالعاتی و راهبردی اهمیت فراوانی دارد در این پژوهش شاخص های تربیتی انسان مسلمان با توجه به
مبانی زیر ساختی آن مورد بررسی قرار می گیرد بر این اساس تربیت اقتصادی عبارت است از فعالیت های آموزشی به
منظور بهره برداری صحیح از منابع موجود در حیطه تولید ،توزیع و مصرف اقتصادی با در نظر گرفتن شریعت الهی است؛
وشاخص های تربیتی در حوزه اقتصادی شاخص هایی هستند که برای اقتصاد بهتر درسایه دین ،انسان نیازمند آنها
است ،دین اسالم با توجه به جامعیت آن با ارائه برنامه کامل عرصه های تولید ،توزیع و مصرف با هدف زندگی طیبه به
معرفی نظام اقتصادی جامع که تامین کننده سعادت انسان در دنیا و آخرت می باشد زمینه ایجاد جامعه توسعه یافته و
مرفه و در عین حال دور از اسراف و مصرف گرایی را فراهم می کند؛ با توجه به این فرضیه که اخالق و تربیت از مولفه
های پر رنگ و با ارزش اقتصاد اسالمی است رسالت این تحقیق آن است که با بررسی شاخص های تربیت اقتصادی
انسان مسلمان از دیدگاه آیات و روایات در سه حوزه تولید ،توزیع و مصرف و راهکارهای تحقق آن و آسیب شناسی این
شاخص در این سه حوزه ،این فرضیه را به اثبات برساند .بر همین اساس می توان گفت :شاخص های تربیت اقتصادی
در حوزه تولید عبارتند از  :توحیدباوری ،وجدان کاری ،انجام وظیفه عبادی ،توکل ،نگاه دینی و ارزشی به کار ،تحکیم
ارزشهای معنوی و اخالقی ،حمایت از تولیدکنندگان ،تقوا در ،تربیت انسانهای متعهد به ارزشهای اسالمی ،مبارزه با
انباشت ثروت و جلوگیری از فقر ،تامین امنیت اقتصادی و  ...در حوزه توزیع نیز اخالق مداری ،ایمان به رزاق بودن
خداوند ،الگوگیری از سیره معصومین ع ،عدالت محوری ،اعتدال و میانه روی ،فقر زدایی به وسیله خمس و زکات ،
نیازسنجی در امر توزیع ،شناخت راه تسهیل توزیع و  ...و شاخص های اخالقی و تربیتی در حوزه مصرف رعایت اقتصاد،
رعایت کفاف  ،شناخت نیازهای واقعی ،روحیه شکر گذاری ،الگوگیری از سیره معصومین ع ،نعمت نگری به مواد مصرفی
خردمندی ،اعتدال و  ...مطرح می باشد.
واژگـان کلـیدی :شاخص ،تربیت ،اقتصاد ،تولید ،توزیع ،مصرف

 -1کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن
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هریک از مکاتب اقتصادی جهان ،براساس برداشت خاصی که از مقوله خدا ،انسان و جهان ارائه داده اند به تفسیر و تحلیل
رفتارهای اقتصادی انسان پرداخته و ساختار نظام اقتصادی خویش را براین اساس بنیان نهاده اند .در این پژوهش سعی بر آن است
تا با استفاده از آموزه های وحیانی به تبیین شاخص های تربیت اقتصادی انسان مسلمان با محوریت آیات و روایات در سه حوزه
تولید ،توزیع و مصرف تحلیل شود ؛با توجه به شواهد فراوان آیات و روایات می توان گفت که اصل توحید و عدل الهی در تربیت
اقتصادی انسان ،نقش یسیار مهم دارد و با پذیرش این اصل ،بسیاری از فعالیت های اقتصادی او را تحت تاثیر قرار داده و رفتارهای
اقتصادی او را در زمینه مبادله ،تولید ،توزیع و مصرف کنترل نموده و نظام اقتصادی مبتنی بر قسط و عدل را به وجود می آورد.
اگر در آیات قرآن کریم و رو ایات ائمه معصومین علیه السالم تامل و دقت شود به وضوح فهمیده می شود که اسالم نه تنها با
مال و ثروت مخالف نیست ،بلکه عنایت ویژه ای به مسائل اقتصادی و معیشتی دارد.از این رو تربیت اقتصادی و نگاه اصولی به
معیشت در اسالم یکی از ساحت های مهم تربیت به شمار آمده و از الویت ویژه ای برخوردار است.در این مقاله ابتدا کلیات و مفهوم
شناسی واژگان کلیدی مورد بررسی قرار گرفته است ،در ادامه به بررسی جایگاه ،آسیب شناسی و راهکارها و بایسته های تولید ،توزیع
و مصرف بر اساس آیات و روایات پرداخته شده است  .اقتصاد از نظر معیشت و رفع نیازهای مادی ،مهمترین عامل اثر گذار در زندگی
بشر است از این رو امور اقتصادی ،بخش عمده فعالیت های فرد ،خانواده و جامعه است ،مسئله ای که در این باب وجود دارد ،توجه
مردم به جنبه مادی آن است که بیشتر در صدد کسب در آمد مالی هستند نه رشد معنوی.اسالم به عنوان یگانه مکتب انسان ساز ،به
همه جنبه های زندگی فردی و اجتماعی انسان توجه دارد ،زیرا اسالم هدف از آفرینش انسان را تکامل معنوی او می داند ،و در عین
حال ،توجه خاصی به مسائل اقتصادی و مادی او دارد و در کنار توجه به آخرت به انسان یاد آوری می کند که نصیب دنیا را از دست
ندهد ؛بنابراین خاستگاه اقتصاد اسالمی بر اساس و مبنای اخالق و تربیت و پایبندی به ارزشها است .در بینش اسالمی ،انسان
موجودی آگاه ،صاحب اراده ،هدفمند و مسولیت پذیر است در راستای چنین بینشی اعتقادهای یک مسلمان که برخاسته از جهان بینی
توحیدی است نقش بسزایی در رفتارهای اقتصادی و فعالیت های تولیدی می یابد زیرا نه تنها در برابر خویش بلکه در برابر خدا و
مخلوقات او نیز خود را مسئول و امانت دار می داند تحقق این موضوع زمینه ساز برپایی اقتصاد سالم اسالمی در عرصه اجتماعی و
فردی است.چرا که اقتصاد اسالمی برخاست ه از آموزه های وحیانی است و محور اساسی آن عدالت است ؛ اسالم برای تحقق این
هدف واال برنامه های خود را از درون روح و جان انسان آغاز می کند و با اولین اصل یعنی تربیت خود پرستی را به خدا پرستی مبدل
می سازد.
یکی از مهمترین ابعاد زندگی انسان ،بعد معیشتی و اقتصادی است ادیان الهی به خصوص دین اسالم بعد از مسائل توحید و
مسائل عبادی ،بیش از هر چیز به مسائل اقتصادی انسان توجه نموده است؛اقتصاد اسالمی در راستای رسیدن به اهدافی همچون
اقتدار اقتصادی ،ایجاد رفاه عمومی و فقر زدایی و ایجاد امنیت هیچ گاه از چارچوب ارزشهای معنوی و اخالقی خارج نمی شود براین
اساس ارزشهای معنوی و اخالقی در تمامی فعالیت های اقتصادی مد نظر اسالم است.بنابراین تحقق اهداف متعالی اسالم بدون
توجه به مسائل اقتصادی امکان پذیر نیست .از طرفی در طی سال های اخیر ،تنگناها وفشارهای اقتصادی ،تهدیدها و فرصت هایی
را برای وضع اقتصادی جامعه اسالمی ما ایجاد کرده است که برای رهایی از این تنگناها و نیل به اقتصاد آرمانی ضرورت توجه به
آیات و روایات معصومین به عنوان دو منبع اصیل توحیدی و تربیتی بیش از پیش احساس می شود.
عمده ترین هدف این تحقیق ،تدوین شاخص های تربیت اقتصاد ی انسان مسلمان از نظر آیات و روایات در جهت بهبود وضع
معیشتی و اقتصادی و رسیدن به رشد مادی ومعنوی ،به منظور رسیدن به حیات طیبه است تا هم از انحراف های اجتماعی پیشگیری
شود و هم به رفع مشکالتی که از نظر اقتصادی در جامعه وجود دارد یاری رساند است طبیعی است که باید شاخص های تربیت
اقتصادی انسان مسلمان درحوزه های مختلف تولید ،توزیع و مصرف از متون دینی ،یعنی قرآن و روایات استخراج شود .فایده و هدف
از این پژوهش بیدار کردن خانواده ها از خواب غفلت است و اینکه همیشه هوشیار باشند و بیش از پیش مراقب فرزندان دلبندشان و
البته خود باشند تا بازیچه ی دست عدو نگردند.

 -2روش تحقیق
هر پژوهشی نیازمند به کار گیری روش خاص در انجام فرایند تحقیق است و پژوهش گر باید پروژه مورد نظر را با روش مناسب
آن سامان دهد از آنجایی که این موضوع ،بیشتر به جنبه کیفی و دینی اقتصاد تکیه دارد الزم است با مطالعه اسناد و مدارک و با
استفاده از روش تحلیلی توصیفی تحقیق و بررسی شود.

 -3مبانی نظری
 -1-3تربیت
واژه تربیت به معنای پرورانیدن ،پرورش دادن ،پرورش ،آدای و اخالق را به کسی آموختن است .واژه تربیت در فرهنگ های
لغت چند ریشه دارد:
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 رَبَا ،یَربُوا :به معنی زیادت یعنی زیاد شد. رَبَا ،یَربی :به معنای رشد و تکامل. رَبَّ ،یَرَبُّوا :ایجاد چیزی مرحله به مرحله ،رَبُّوا یعنی اورا تربیت کرد ،در اصل مصدر و جز برای خداوند به صورت مطلق بهکسی اطالق نمی شود.
 رَبَّ ،تربیتاً:آن کار را اصالح و درست کرد رب به معنای مربی از اسماء حسنی خدا است و مقام ربوبیت خدا را روشن میکند یعنی وقتی که در وصف خدا گفته شود رب العالمین مراد پرورش دادن و تربیت کردن تمام موجودات است.
بنابراین تربیت در لغت دارای معانی پرورش ،زیادت ،رشد و اصالح و درست کردن کارها است.
تربیت در اصالح ،انتخاب رفتار و گفتار مناسب ،ایجاد و شرایط و عوامل الزم و کمک به شخص مورد تربیت تا بتواند استعدادهای
نهفته اش را در تمام ابعاد وجود و به طور هماهنگ پرورش داده ،شکوفا سازد و به تدریج به سوی هدف و کمال مطلوب حرکت کند.

 -2-3اقتصاد
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ص دَ است والقَصدُ
به معنای میانجی شدن ،میانه نگه داشتن ،به اندازه خرج کردن است .واژه اقتصاد در زبان عربی از ریشه قَ َ
ص َد به معنای
فی األُمور مَا بَینَ اإلفرَاط وَالتَفریط :به معنای میانه روی در افراط و تفریط است .واژه اقتصاد در زبان عربی از ریشه قَ َ
میانه روی است آیات قرآن شاهد همین استعمال است:
فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ  ....چون نجاتشان داد و به خشکى رساند برخى از آنان میانهرو هستند
مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ  ....از میان آنان گروهى میانهرو هستند.
بنابراین اقتصاد ،علم مربوط به بررسی چگونگی تولید ،توزیع و مصرف کاالها و علم مربوط به بررسی نتایج این گونه فعالیت ها
است.
اقتصاد بهره گیری از روش ها و ابزارهایی است که با صرف کم ترین هزینه ،بیشترین بازدهی در تولید ،توزیع و مصرف به دست
آید.
امام خمینی (ره) در تعریف اقتصاد اسالمی می فرمایند « :باید نظام اقتصادی اسالم را از مجموعه قوانین و مقررات اسالمی در
کلیه زمینه ها و شئون فردی و اجتماعی مالحظه کرد .این مسلم است که از نظر اسالمی ،حل تمامی مشکالت و پیچیدگی ها در
زندگی انسان ها با تنظیم روابط اقتصادی به شکل خاص نمی شود و نخواهد شد بلکه مشکالت را در کل یک نظام اسالمی باید حل
کرد و از معنویت نباید غافل بود که کلید دردها است».
شهید صدر تیز معتقد است که مقصود از اقتصاد اسالمی در حقیقت ایجاد اسلوبی جهت تنظیم فعالیت های اقتصادی و برقرار
نمودن تنگناهای معیشتی مردم ،منطبق با ایده عدالت است .بنابراین اقتصاد اسالمی دانشی است که براساس انسان شناسی اسالمی
و مفاهیم بنیادی اقتصادی در این دین مقدس ،به تحلیل رفتارهای اقتصادی انسان ،آن گونه که هست می پردازد.

 -3-3تربیت اقتصادی
تربیت اقتصادی از دیدگاه اسالم عبارت است از ایجاد آمادگی الزم در متربی به نحوی که ضمن شناختن استعداد اقتصادی خود ،
بتواند آن را به بهترین وجه شکوفا کند و با اتخاذ میانه روی موجود به نحوی بهره برداری کند که ممکن و میسر باشد و در طریق
تولید ،توزیع و مصرف ،شریعت الهی را در نظر داشته باشد و همه این فعالیت ها را در جهت قرب خداوند و کسب رضای او انجام
رساند.

 -4-3شاخص
در لغت :برآمده ،مرتفع ،برجسته و ممتاز ،نمودار ،الگو ،سرمشق ،عددی که میانگین ارزش مجموعه ای از اقالم مرتبط با یکدیگر
را بر حسب درصدی از همان میانگین بیان می کند .فرد ممتاز ،نماینده ،مشخص کننده وقت نماز.
کلمه شاخص عالمت یا مغیاسی است که روابط موجود میان دو یا چند متغیر (کمی – کیفی)را در زمان مشخص به صورت
ارزشی بیان می کند .کلمه شاخص در کل به معنای نمودار یا نشان دهنده یا نماینده چند متغیر ممکن است و وسیله ای برای اندازه
گیری و مقایسه پدیده هایی ا ست که دارای ماهیت و خاصیت مشخصی هستند که بر مبنای آن می توان تغییرات ایجاد شده در
متغیرهای معین را بررسی نمود.

 -4بحث
 -1-4راهکارهای تحقق تولید اسالمی
توحید در اندیشه اسالمی به عنوان اساسی ترین مبانی فکری ومعرفتی حوزه اعتقادی ،محورهمه نظام هستی است .از این نظر،
هرچه در این جهان مشاهده می شود ،برمحور توحید درحرکت وفعالیت است.
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خداوند دراین باره می فرماید« :وَلَوْأَن ّأَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِم ْبَرَکات مِنَ السّماءِ وَ اْألَرْضِ»برکات به معنای هر
چیز کثیر از قبیل امنیت ،آسایش ،سالمتی ،مال است.صاحب تفسیر نمونه می گوید معنای ایه این است که اگر مردمی که در آبادیها
و نقاط دیگر زمین زندگی داشته و دارند ،به جای طغیان و سرکشی و ظلم و فساد ،ایمان آورند و در پرتوی آن پرهیزکاری پیشه می
کردند درهای برکات آسمان و زمین بر روی آنها گشوده می شد.
از این آیه  ،نقش باورهای دینی و به ویژه توحید باوری در امور اقتصادی به خوبی ،روشن و چنین استفاده می شود که ایمان به
عقاید اسالمی افزون بر آن که پاداش اخروی کار را افزایش می دهد ،در دنیا نیز سبب افزایش رزق و روزی می شود  .چرا که خداوند
به صراحت بیان می دارد که اگر اهل کشورها ،شهرها و روستاها ،همه به خدا ایمان آورند و تقوا ی عمل پیشه سازند ،از زمین و
آسمان ،خیر و برکت بر آنها سرازیر می شود ،در هر صورت ،توحید باوری در تولید اقتصادی ،نقش اساسی دارد و فعاالن این عرصه
باید با اعتقاد کامل به مبانی دینی و اسالمی و پایبندی به ارزشهای اخالقی ،به فعالیت فنی و حرفه ای در زمینه تولید بپردازد.

 -2-4وجدان کاری در حیطه تولید

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد یک

وجدان کاری به معنای گرایش به انجام دادن صحیح کار و وظایف شغلی ،بدون نظارت مستقیم است که از نشانه های آن ،انجام
کار بیشتر و بهتر ،کنترل درونی و مسئولیت پذیری است .بهره مند بودن از وجدان کاری ،به فعالیت های اجتماعی ارزش و اعتبار
ویژه ای می بخشد اما کسانی که در زندگی همواره کاهلی و کم کاری می کنند ،آسیب های جبران ناپذیری به خود و اقتصاد وارد
می سازند.و چرخه کار جمعی را از حرکت می ان دازند.در سیره امامان معصوم علیه السالم توصیه های بسیاری برای پرهیز از کم کاری
وجود دارد.
امام علی علیه السالم به خیاطی که کم کاری می کرد فرمودند« :یَا خَیاط ،ثَکلَتکَ الثَّواکِلُ ،صَلِّبِ الخُیوطَ ،ودَقِّقِ الدُّروزَ ،و قَاربِ
ن فیه ،واحذَروا
الغَرزَ ،فَانی سَمِعتُ رس ول اهلل صل اهلل علیه و آله یَقولُ:یَحشُرُ اهللُ الخیاطَ الخائنَو علیه قَمیصٌ و رِدَاءٌ مما خاطَ و خا َ
السُّقاطاتِ ،فانَ صاحِبَ الثوبِ اَحَقُ ،وال تَتَّخذ بها االیادی تَطلُبُ المُکافاتَ ».ایمان به خدا و رعایت پرهیز کاری و عمل به دستورهای
الهی ،افزون بر کمک برای رسیدن به سعادت ابدی ،سبب افزونی نعمت ها و برکات دنیوی می شود.
اسالم به مسائل اقتصادی رنگ عبادی و معنوی می بخشد و از انسان می خواهد ،تالشهای او با انگیزه الهی انجام می گیرد ؛
از این رو ،در بسیاری از مسائل اقتصادی ،قصد قربت اعتبار دارد.مثال احکامی مانند زکات ،خمس و دیگر واجبات و مستحبات
اقتصادی ،قصد قربت شرط است ؛ زیرا در اسالم مال و کار ،وسیله تقرب به خدا است .
ت الرَّسُول ِأَالَ إِنَّهَا
ب مَن یؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْیوْم ِاخآخِرِ و َیتَّخِذُ مَا ینفِقُقُرُ بَات عِندَ اللّ ِه َو صَلَوَا ِ
خداوند در قرآن می فرماید« :وَمِنَ الْأَعْرَا ِ
قُرْبَه ٌلَهُم ْسَیدْخِلُهُمُا للّهُ فِی رَحْمَتِهِ» کلمه قربه در آیه یعنی این نفقه و بخشش ،آنها را به خدا نزدیک می کند.به همین دلیل ،هیچ
گاه انفاق در راه خدا را غرامت و زیان نمی دانند ،بلکه با توجه به پاداش های وسیع الهی در این جهان و سرای دیگر ،این کار را
وسیله نزدیکی به خدا می دانند.
بنابراین ،در اسالم ،سیاست اقتصادی و مالی ،از مسائل عبادی و معنوی جدا نیست .انجام فرایض دینی و عبادات و به طور کلی
پرداختن به امور معنوی ،نیازمند داشتن جسمی سالم و توانا و امکانات مناسب زندگی است ،افزون بر آن ،انجام عباداتی همچون حج
و انفاق به دیگران ،متوقف بر توانایی مالی بیشتر است .از سوی دیگر ،مطابق آموزه های دینی ،فقر مالی می تواند عامل فقر معنوی،
تزلزل عقیدتی و در نهایت سبب سقوط اخالقی باشد ،از این رو یکی از م تعالی ترین انگیزه های مسلمان در زمینه کار و تولید ،بستر
سازی مناسب برای رشد معنوی و انجام عبادات است.
در روایتی از رسول خدا صل اهلل علیه و آله آمده است« :اللهُّمَ بَارِکَ لَنا فِی الخُبزِ ،وال تُفَرق بَینَنَا و بَینَه ،فَلَوال الخُبز ما صَلَینا و
ال صُمنا ،و ال َادَینا فَرائضَ رَبَنَا»

 -3-4نگاه دینی و ارزشی به کار
کار یکی از مولفه های مهم اثر گذار در فرایند تولید است ؛ به گونه ای که بدون نیروی کار ،چرخه تولید به سامان نمی رسد.در
حقیقت ،کار موتور محرک چرخه تولید است و هر محصولی که از کارخانه ها و کارگاها بیرون می آید ،فراورده کار است .کار در فراین
تولید با نگاه دینی عبارت است از هر گونه فعالیتی که برای تولید کاال و خدمات مورد نیاز یا باال بردن سطح اقتدار جامعه و رفاه
عمومی در چارچوب قوانین و ارزشهای دین انجام می پذیرد .کار در متون دینی از ارزش خاصی برخوردار است و اگر انگیزه و هدف
آن خدایی باشد ،عامل تقرب انسان به خدا شمرده می شود ؛ ایمان سبب انگیزه خدایی می شود قران کریم ،هر جا سخن از کار به
میان آورده ،از شایستگی و صالح بودن آن نیز یاد کرده است.
«مَنْ آمَنَ بِاللّهِ و َالْیَوْمِ اْخآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُ ْم عِنْد َرَبِّهِمْ وَ ال خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ ال ُهمْ یَحْزَنُونَ» واژه عمل به هر فعالیتی
اشاره دارد که از انسان سر می زند ،خواه کار فیزیکی یا فکری باشد و در حوزه ای مانند اقتصاد ،سیاست و امثال آن انجام می گیرد .
اگر آن فعالیت با نیت خدایی و هدف الهی بود ،ارزشمند است ،نتیجه چنین کاری ،رفاه و آسایش در دنیا و آخرت است و خوف و
اندوهی برای انجام دهنده آن به همراه ندارد.این آیه بیان می کند که آنچه در نزد خدا اهمیت دارد عقیده درست و عمل شایسته
است.
58

روایات در زمینه ارزشمند بودن کار ،بسیار است و بر فضیلت تالش برای تامین نفقه عائله داللت دارد.پیامبر اکرم صل اهلل علیه
و آله فرمودند« :مَن اَکَلَ مِن کَدَّ یَدهِ حَالالً ،فُتِحَ لَهُ اَبوابُ الجنه یُدخَلُ مِن اَیُهَا شَاءَ»« مَا مِن مُسلم یَغرَسُ غَرساً اَو یَزرَعُ زَرعَاً فَیَاکلُ
منه انسَاناً و طَیراً و بَهیمه اال کَانت لَهُ بِه صَدَقَهُ» از این سخنان به دست می آید که نگاه دینی به کار از شاخصهای مهم تربیتی در
عرصه اقتصاد است؛ این نگرش به کار از یک سو انگیزه نیروی کار را افزایش می دهد و از سوی دیگر ثواب و پاداش اخروی در پی
دارد.
افراد مومن و اهل تقوا که هدف اصلی آنها رسیدن به کماالت معنوی است ،هم با انگیزه خدایی به زندگی سرو سامان می دهدند
و هم به پاداش الهی می رسند.تولید کنندگان عرصه اقتصاد باید همواره با دید دینی و ارزشی به کار بنگرند و به فعالیت های اقتصادی
خود رنگ و بوی دینی و خدایی بدهند.

 -4-4لزوم حمایت دولت از تولیدکنندگان

 -5-4تقوا در مصرف
تقوا از وَ قَ یَ است؛ الوِقَایه به معنای نگه داشتن و حفظ کردن چیزی از آنچه او را اذیت و ضرر می رساند ،و التَّقوَی یعنی حفظ
نفس از آنچه مورد ترس است .یعنی خود محفوظ داشتن و و پرهیز کردن.
خداوند روزی مردم را از حالل معین کرده است ،هرکس به حرام روی آورد از سهم حالل او کم خواهد شد..تالش اقتصادی
برای جلب روزی از همان آغاز بایستی با نام و یاد خدا همراه باشد .چنان که قرآن توصیه می کند« :فَکُلُوا ْمِمَّا ذُکِر َاسْمُ اللّ ِه عَلَیْهِ إِن
کُنتُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِینَ» بنابراین در بینش اقتصادی اسالم هم شیوه ی کسب و درآمد مهم است و هم روش مصرف از آن بایستی به
همراه تقوای مصرف باشد آنجا که خداوند فرمود:
«وَکُلُواْ مِمَّا رَزَقَکُمُ اللّ ُه حَالَلًا طَیِّبًا و َاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِیَ أَنتُم بِ ِه مُؤْمِنُونَ» بر این اساس توجه و مراعات آداب مصرف بواسطه پروا و
خود نگهداری از موارد مهم در اقتصاد اسالمی است که تعبیر به تقوای در مصرف می شود.

 -6-4تحقق عدالت اقتصادی به ویژه عدالت تولیدی
«العدل وَهُوَ ضِدُّ الجَوْر» عدالت درلغت به معنای داد کردن ،دادگری و انصاف داشتن و برابری است .راغب می گوید« :العَدَاله َو
المُعَادَلَه»:لفظی است مقتضی مساوات ،و به اعتبار نزدیک بودن به هم به جای آن به کار می رود.
عدالت اقتصادی از دیدگاه اسالم به وضعیتی می گویند که هر یک از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمد های جامعه دست
یافته باشند.وظیفه دولت اسالمی  ،تحقق آرمانهای اسالم در جامعه و اداره امور اجتماعی براساس معیارهای اسالمی است .در حوزه
اقتصاد ،دولت مسئول اصلی اجرای نظام اقتصادی اسالم و عینیت یخشیدن به آن در خارج است.
این به معنای سلب مسئولیت از مردم نیست ،بلکه جامعه اسالمی مکلف است از ارزشهای اسالمی ،پاسداری کند.
امام علی علیه السالم در مورد لزوم رعایت عدالت اقتصادی توسط دولت ،در نامه ای به یکی از سردارانش می فرمایند« :فَاِنَّ
الوَالی اِذَا اختَلَفَ هَواهُ مَنَعَهُ ذَلکَ کثیراً مِنَ العدل .فَلیَکن اَمرُ النَاسِ عندَکَ فی الحقِ سَواءً ،فَانهُ لَیسَ فی الجَور عِوَضٌ من العدل»
وظیفه اصلی دولت در صحنه اقتصاد ،تحقق اهداف اقتصادی اسالمی ،یعنی عدالت اقتصادی و قدرت اقتصادی است چرا که که
آرمانهای نظام اقتصادی اسالم در اهداف آن متجلی است .اختالف در ثروت و درآمد ها تا آنجا که از میزان استعداد ،تالش و فعالیت
ها ناشی می شود ،امری طبیعی و مطلوب است ،اما به شرط این که مواهب الهی و امکانات جامعه در اختیار همه طبقات جامعه قرار
گیرد .از این رو گروه خاصی اجازه ندارد به بهانه موقعیت های اقتصادی امکانات عمومی جامعه مسلمانان را به نفع خود به کار
برد قرآن همه نعمت های خداوند را متعلق به عموم انسانها می داند و خداوند را ناظر بر آنها معرفی می کند.
«هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُم مَّا فی الْأَرْضِ جَمِیعًا ثُمَّ اسْتَوَی إِلی السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَات وَ هُوَ بِکلُ ِّ شی ْء عَلِیمٌ»
از موارد عدالت تولیدی سالم سازی درآمدها است ؛ خداوند در قرآن ،در آمد های مشکوک و حرام را که از روابط ناسالم اقتصادی
به دست می آید مذموم شمرده و مسبب آثار مخرب بسیاری در جامعه دانسته است.
جارَهً عَن تَرَاض مِّنکُمْ»
«یَأَایُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ ت ِ
ثروت های باد آورده ناشی از روابط ناسالم اقتصادی سبب می شود افراد از امکاناتی که شایستگی احقاق آنها را نداشته باشند،
استفاده کنند و به این وسیله اموال بیت المال تضییع شود .بنابراین الزم است که دولت و دستگاه قضایی با همت و تیز هوشی در
جهت ایجاد عدالت تولیدی و و تقویت روحیه معنوی مردم و تفهیم آثار دنیوی و اخروی مخرب درآمدهای حرام بکوشند.
بنابراین ،برای رسیدن به عدالت اقتصادی ،باید اوال رفاه عمومی در جامعه تامین شود ثانیا ثروت ها تعدیل شود
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در نگاه دینی ،حمایت حکومت از تولید کننده گان نقش سازنده ای دارد  .در نامه امام علی علیه السالم به مالک اشتر ،این
حمایتگری به خوبی نمایان است .امام آن گاه که مالک را به کارگزاری مصر گماشت برایش نوشت« :ثُمَ استَوصِ بالتُّجَار َو ذَوی
ب المرافق» آن حضرت ،از
ص بِهِم خَیراً ،المُقیمُ منهم ،و المضطَرِبِ بِمَالِهِ ،وَ المُتَّرَفِّقِ بِبَدَنِهِ ،فَانَّهم مَوَادُ المنافع ،وَ اَسبَا ُ
الصَنَاعات ،وَ اَو ِ
حمایت به عنوان یک اصل حکومتی یاد می کند و هر نوع کم کاری مسئوالن در حمایت از مردم را نکوهش می فرماید« :آفَه المُلکِ
ضَعفُ الحِمَایه»
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 -7-4تربیت انسانهای متعهد به ارزشهای اسالمی در حوزه تولید
بدون تردید ،اصلی ترین عناصر هر اقتصادی کار ،سرمایه و تولید است ،به گونه ای که رونق کار و اشتغالزایی و افزایش سرمایه
گذاری و جذب سرمایه و توسعه و تولید ،از شاخص های مهم پیشرفت فعالیت های اقتصادی هر جامعه ای به شمار می آید .دولت از
راه توسعه مراکز آموزشی در سطوح مختلف باید مشکل پایین بودن سطح دانش و نبود نیروی انسانی ماهر و متخصص را برطرف
سازد .در آموزه های دینی ،ضمن این که به ضرورت دانش افزایی و تربیت انسانهای دانشمند و توانا تاکید فراوان شده است و از
آموزش و یادگیری به عنوان فریضه و تکلیف همگانی یاد می شود.
پیامبر اکرم صل اهلل علیه و آله فرمودند« :طَلَبُ العلمِ فَریضَهٌ عَلَی کُلِ مُسلم» طلب علم بر هر مسلمانی واجب است.
باوجوداین ،پرداختن به این امر ،یکی از وظایف مهم دولت به شمارآمده است.
امیرمؤمنان ،علی(علیه السالم ) توسعه آموزش را از جمله وظایف خود به شمار می آورد و می فرماید«:اَیُهَاالنَاس اِنَ لِی عَلَیکُم
ق فَاَمّا حَقُکُم عَلَیَّ فَالنَصیحه لَکم و تَوفیرُ فَیئِکَم عَلَیکم و تَعلِیمُکُم کَیال تَجهَلوا و تَادیبُکُم کیما تُعَّلِمُوا»
حَقَاو لَکُم عَلَیَ ح ٌ
براساس آنچه که بیان شد دولت اسالمی برای دست یابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی ،نخست باید به توسعه فرهنگ و
ارزشهای اسالمی یه ویژه فرهنگ اقتصادی بپردازد ،یعنی مردم را با احکام و مقرراتی آشنا سازد که خدا وند کریم و حضرات معصومین
علیه السالم درباره کار و سرمایه و تولید بیان کرده اند.
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 -8-4تامین امنیت اقتصادی
یکی از وظایف دولت در زمینه رشد و توسعه اقتصادی به ویژه در حوزه تولید برقراری نظم و امنیت اقتصادی است ؛ نبود امنیت،
شرایط و فضایی را در جامعه ایجاد می کند که همه فعالیت های اقتصادی از رونق می افتد و زمینه های اشتغال یکی پس از دیگری
از بین می رود ،زیرا برنامه های عمرانی تنها در سایه آرامش و حاکمیت قانون و ثبات و امنیت ،قابل اجرا و پیگیری است ،با نبود
امنیت ،این برنامه ها کنار گذاشته می شود و با کنار رفتن برنامه ها ،بسترهای ایجاد شغل و کار نابود می شود.از طرفی نبود امنیت،
جذب سرمایه را ناممکن می سازد ؛ بدیهی است با از بین رفتن زمینه های کار و انباشت سرمایه ،دیگر جایی برای صحبت از تولید
نمی ماند چه بسا در چنین وضعیتی سرمایه های انسانی بیکار ،به سمت شغلهای غیر اقتصادی و غیر تولیدی کشیده شود.و روح ابتکار
و خالقیت به تدریج نابود می گردد ،و این وضع در نهایت به ایجاد و گسترش تورم و گرانقیمتی می انجامد .بنابراین ،وقتی دولت
مصمم شد برنامه های مربوط به توسعه و پیشرفت اقتصادی اجرا کند ،پیش از آن ضرورت دارد به موضوع نظم و امنیت و آسیب
های ناشی از نبود آن در عرصه های اجتماعی به ویژه در حوزه اقتصاد توجه کند.در آموزه های اسالمی به صورتهای مختلف به
اهمیت امنیت و آسیب های ناشی از نبود آن تاکید و تصریح شده است.
پیامبر اکرم صل اهلل علیه و آله فرمودند« :ال خَیرَ َفی الوَطن اِالّمَعَ االمَنِ»
امام علی علیه السالم در تشریح فلسفه تکسیل حکومت ،از برقراری امنیت یاد می کند و می فرماید« :وَ اِنَّهُ البُدَ للناس مِن اَمیر
بَر اَو فاجر  ...و یَجمَعُ بِهِ الفَی ،و یُقَات به العَدُوُ و تَامَنُ به السُبُل و یُوخَذُ به للضَعیفِ مِنَ القَوی حتی یَستَریحَ بَرٌ و یُستَراحَ مِن فَاجر»ٍ
بدون برقرای امنیت به ویژه امنیت اقتصادی ،امکان رونق و پیشرفت در عرصه های اقتصادی وجود ندارد ،از این رو حکومت
اسالمی مسئولیت دارد با راهکارهای مناسب ،نظم و امنیت اقتصادی را برای جامعه فراهم سازد تا عوامل اقتصادی ،اعم از کارگر و
صاحب سرمایه و تولیده با اشتیاق فراوان وارد میدان تولید شوند.

 -9-4نظارت و کنترل دقیق دولت بر فعالیت تولید کننده
اصل اولی در فعالیت های اقتصادی از دیدگاه اسالم آزادی است و هر کس حق دارد در چارچوب احکام و قوانین شریعت ،آزادانه
به فعالیت بپردازد و دولت حق ندارد جلو آزادی های مشروعو قانونی افراد را بگیرد .اما بعضی در اثر زیاده خواهی و فرد گرایی افراطی
از عمل به دستورهای اسالم تخطی کرده ،ضررهای فردی و اجتماعی به بار می آورد .در چنین وضعی دولت حق دارد متخلفان را
مجازات کند.
امام علی علیه السالم در نامه معروف خود به مالک اشتر پس از سفارش درباره بازرگانا ن و پیشه وران و این که آنان افراد
سودمند و زحمت کشی هستند می فرماید« :وَاعلَم مَعَ ذلک اَنَّ فی کثیر مِنهُم ضیقاً فاحشاً و شُّحَ ًا قَبیحاً و احتکاراً للمنافع و تَحَکُّماً
فی البیاعات و ذلکَ بابُ مَضَّره للعَامه وعَیبٌ الوُاله .فَامنَع مِنَاالحتکار فَاِنَرسول اهلل صل اهلل علیه و آله مَنَعَ منه .وَلیَکن البع بیعاً سَمحاً
بمَوازین عَدل و اَسعَار ال تُجحفُ بالفَریقَی نِ مِنَ البائع و المُبتاع.فَمَن قَاربَ حُکرَهً بَعدَ نَهیِکَ ایَّاهُ فَنَکِّل به وَ عَاقِبهُ فی غیر اسراف»
آموزه های دینی ما سرشار از توصیه ها و سفارشات زیبا درباره درست مصرف کردن و پرهیز از اسراف است ،اسالم دین اعتدال و میانه روی
است ،از طرفی امر به اصالح مال و صرف آن در مصارف شخصی در حد کفاف و شئون افراد کرده و از طرف دیگر رفتارهای نابهنجار اسراف،
تبذیر ،ثروت اندوزی بخل و  ...برحذر داشته است ،در این گفتار راهکارها و بایسته های تحقق مصرف اسالمی بیان می گردد.
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 -5راهکارها و بایسته های تحقق مصرف اسالمی
 -1-5رعایت قناعت

 -2-5رعایت اقتصاد
همان طور که در فصل اول بیان شد  :القصد همان مستقیم شدن راه و کلمه اقتصاد میانه روی است و میانه روی دو نوع است
یکی مطلقا پسندیده است مثال بخشش که بین افراط و تفریط قرار دارد .و دیگری میانه روی بین عدل و جور ،قریب و بعید .در
المنجد نیز گفته شده «توسط بین االفراط و التقتیر» (حد وسط بین زیاده روی و کوتاهی) ؛خداوند کلمه اقتصاد را به معنای میانه روی
و تعادل در قرآن به کار می برد « :وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ»
کلمه قصد در هر چیز به معنای حد اعتدال در آن است در این امر به رعایت اقتصاد و اعتدال در عمل و سخن شده است
امام صادق علیه السالم می فرماید « :إذا اَرادَ اهلل بأهل بیت خیراً رزقَهم الرِّفقَ فی المعیشه»
پیامبر اکرم صل اهلل علیه آله نیز می فرمایند« :االقتصادّ بین االسرافِ و التقتیر :اقتصادُ بین اسرافِ و تقتیر است».
نکته مهم در این روایت این است که راه نجات از اسراف و تقتیر رعایت اقتصاد است بنابراین تمسک به اقتصاد در اداره زندگی
و جلوگیری از اسراف تاثیر بسیار مهمی دارد.
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فرهنگ های لغت در مورد معنای قناعت نوشته اند«:والقَناعةُ ،بِالْفَتْحِ :الرِّضا بالقِسْمِ» (راضی بودن به قسمت)«قَنِعَ ،قَنَاً ،قَنَاعَهً»
(به حصه و قسمت خود رضایت داد) «.القَانع هو الذی یَقنَعُ بالقَلیل» ( راضی بودن به قلیل و کم)
قَنَعَ یَقنَعُ که مصدر آن قَنَاعه و قَنَعَان به معنی رضا و خشنودی است ،و اکتفا کردن به مقدار نیاز را گویند که اصل این کلمه از
قناع بوده که به چیزی گفته می شود که سر را با آن می پوشانند و مقنعه خانمها هم از این کلمه گرفته شده ،از آنجا که شخص قانع
فقر خود را می پ وشاند به وی قانع گفته می شود .قناعت از نظر عالمان اخالق ،ضد صفت حرص و طمع ورزی ،حالت و ملکه ای
نفسانی است که وجود آن در آدمی ،عامل اکتفا کردن و رضایت دادن فرد به قدر نیاز و ضرورت از زندگی است .روحیه قناعت سبب
می شود انسان در استفاده از دارایی و امکانات به حد رفع نیاز خویش بسنده کند و خود را برای تحصیل بیشتر مادیات به زحمت و
مشقت نیندازد.
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله می فرماید« :جاء جبرئیل ... :قلت :وما تفسیر القناعه؟ قال :یقنع بما یصیب من الدّنیا ،یقنع بالقلیل
ویشکر الیسیر » قناعت صفتی است که خداوند همه بندگان خود را به نوعی با آن مورد آزمایش می کند ،قانع بودن به آنچه که
خداوند روزی انسان کرده نوعی تسلیم است .
پیامبر اکرم صل اهلل علیه و آله می فرمایند« :القناعهُ مالٌ الیَنفَدُ» در تفسیر المیزان ذیل آیه «مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَکَر أَوْ أُنثَى
.
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً»آمده است که بعضی از مفسرین گفته اند منظور از حَیَاةً طَیِّبَةً همان قناعت است
این مفهوم عظیمی است که حیات طیبه قناعت دانسته شود یعنی کسی که قناعت داشته باشد هر چیزی را که برای یک
زندگی پاک و طیب نیاز دارد دارا می شود زیرا قناعت مانع حرص و طمع و دنیا پرستی و اسراف و ...می شود .بنابراین از راههای
جلوگیری از اسراف قناعت است و اساس ًا با اسراف در تضاد است زیرا اسراف زیاده خواهی است .

 -3-5رعایت کفاف
کفَّ در اصل یه معنای منع است .در لغت به معنای آنچه باعث بی نیازی از مردم می شود و به اندازه های که انسان به آن نیاز
دارد نه کمتر و نه بیشتر .فرهنگ عمید می گوید  :کفاف آن مقدار روزی و خوراک که انسان را بس باشد گویند ،آنچه به مقدار حاجت
باشد نه کم نه زیاد.
پیامبر اکرم صل اهلل علیه و آله می فرمایند« :طُوبی لِمَن رزقُهُ الکفاف و صبرُ علیه»
امام على علیه السالم می فرمایند « :حُسنُ التَّدبیرِ مَع الکَفافِ أکفى لکَ مِنَ الکَثیرِ مَع اإلسرافِ»
در این روایت امام کفاف را در مقابل اسراف به کار برده است و این یعنی این که کفاف می تواند به عنوان یکی از راههای مبارزه
با اسراف مورد بررسی قرار گیرد.پس شکی نیست که کفاف هم برای دنیا و هم برای آخرت مومن بهتر است.
امام علی علیه السالم در خطبه های خود می فرمایند« :ال تسألوا فیها فوق الکفاف»
علت این فرموده امام واضح است چراکه وقتی انسان بیش از کفاف و نیاز خود بخواهد به دامان زیاده روی و اسراف کشیده می
شود.بنابراین برای مصون ماندن از اسراف و چه بسا اکثر گناهان باید به اندازه کف اف از خداوند درخواست کرد و انسان به اندازه کفاف
مال جمع کند تا گرفتار عوارض زیادی مال نشود.

 -4-5شناخت نیازهای واقعی مصرف
انسان در زندگی نیازهای گوناگونی دارد آنچه مهم به نظر می رسد ،آن است که نیازهای مادی و معنوی در ارتباط با هدف نهایی
از زندگی باید تعیین شود تا انسان را به آن هدف اصلی برسانند که از منظر قرآن ،قرب الهی است .از نظر قرآن و اقتصاد اسالمی ،
تأمین هر گونه نیاز لزومی ندارد .چراکه انسان را در شمار مترفین ،مسرفین و نظیر آن قرار می دهد .عامل اصلی مصرف کاال ،نیازهای
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فردی ،خانوادگی و اجتماعی انسان است که او را به تهیه مواد مصرفی وادار می سازد .این نیازها باید واقعی و ناشی از ضرورت
فیزیولوژیکی یا فرهنگی و اجتماعی باشد .توجه نکردن به این ضرورت ممکن است به فعالیت جسمانی یا موقعیت خانوادگی و
اجتماعی فرد آسیب بزند.
نیازهای غیرواقعی ،گاه ناشی از تخیل ذهنی است .گاهی هم ناشی از هوای نفس است؛ چرا که نفس همواره به سقوط اخالقی
فرمان می دهد« :وَ ما أُبَرِّیُ نَفْسی إِنّ النّفْسَ َألَمّارَهٌ بِالسّوءِ» در باب مصرف اقتصادی نیز این خواسته نفس وجود دارد و از آدمی می
خواهد هرچه بیشتر به جمع آوری مادیات و ذخیره سازی آن بپردازد .اینجاست که بحث مصرف کاذب و غیرواقعی پیش می آید.
گاهی ،احساس نیاز ناشی از تبلیغات است که از طریق رسانه ها ،مطبوعات ،خویشاوندان و همسایه ها صورت می گیرد و خانواده
ها را تحت تأثیر قرار می دهد و به خرید کاالهای غیرضروری وادار می کند .خداوند در قرآن کریم ،آدمی را به تأمین نیازهای واقعی
دعوت می کند.خداوند ضمن دعوت به استفاده از نعمت ها ،از افساد و افراط در بهره گیری از مادیات منع می کند.
ض مُفْسِدینَ» ال تَعْثَوْا از ماده عثی به معنی فساد شدید است و بیشتر به مفاسد
«کُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللّهِ وَ ال تَعْثَوْا فِی اْألَرْ ِ
حسی اطالق می شود.
خوردن و آشامیدن در این آیه ،به صورت مطلق آمده است و شامل هر نوع تصرف مالی می شود .امام سجاد علیه السالم نیز در
دعایی از خداوند درخواست می کند که او را از اسراف و ورود در وادی نیازهای کاذب در امان دارد« :واحجُبنی عن السَّرفِ و االزدیا
» بر این اساس ،شناخت نیازهای واقعی و تشخیص آن از نیازهای کاذب و هواهای نفسانی ،از شاخص های مهم تربیتی در امور
اقتصادی است .اگر جامعه با این نگرش ،به اقتصاد بنگرد و به نیازشناسی و تنها به ضرورت های زندگی در حد اعتدال توجه داشته
باشد ،بسیاری از مشکالت و کمبودهای اقتصادی برطرف می شود .این امر به عزم دینی نیاز دارد که همه مردم به صورت جهادگرایانه
با برنامه شخصی و خانوادگی ،به تعیین نیازهای واقعی بپردازند.

 -5-5نعمت نگری به مواد مصرفی
نعمت نگری به امکانات طبیعی یعنی اینکه هر چیزی را می خواهد مصرف کند ،بر این باور باشد که آن نعمت الهی است؛ نعمتی
که خدا برای رفع نیاز و تأمین رفاه و آسایش بندگان آفریده است .خداوند در قرآن کریم ،بارها به آدم یادآوری می کند که همواره به
یاد نعمت های الهی باشد و از هرچه استفاده می کند ،بداند که نعمت خداست.
«اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الّتی أَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ» یاد نعمت ،انسان را به معرفت خدا دعوت می کند و حس شکر گزاری را در درون انسان بر
.
می انگیزد و توجه این نکته انسان را مکلف و مسئولیت پذیر بار می آورد
آنچه مهم است ،درک نعمت است و اینکه انسان با نگرش نعمت به پدیده ها به ویژه کاال و خدمات مصرفی نگاه کند .این
نگرش ،رنگ معنوی به مصرف می دهد و التزاماتی را برای انسان پدید می آورد .بنابراین ،بیان نگرش بر مبنای نعمت به فرآورده
های طبیعی ،از شاخص های تربیتی اقتصادی است و بدون آن نمی توان در این مبارزه به پیروزی رسید .همه مردم ،از هر طیف و
صنفی و در هر نهادی که هستند ،باید این نگرش را داشته باشند و با دید خدایی به کاالهای اساسی بنگرند و در رفع نیازمندی های
خود از آنها بهره برداری کنند؛ چراکه این نگرش ،انسان را به شکرگزاری در برابر نعمت های الهی وادار می کند و از اسراف و تبذیر
که عملی حرام است ،در امان نگه می دارد.

 -6-5خردمندی در مصرف
عقل و خرد قوه ای در باطن انسان است که خیر و صالح دنیا و آخرت را تشخیص می دهد و او را از تمایل به خالف آن باز می
دارد به این معنا ،عقل ،قوی ترین ابزار در تحصیل سعادت و کمال حقیقی است و بدون آن نمی توان به سعادت ابدی دست یافت.
عالمه طباطبایی در این باره می فرماید« :عقل را بر قوه ای که در انسان است و درسایه آن خیر و شر و حق و باطل را تشخیص می
دهد ،اطالق می کند .در حوزه اقتصاد ،نقش خردورزی در هزینه سازی و دخل و خرج مالی روشن است؛ چراکه با خردمندی و به
کارگیری نیروی حساب گر عقل می توان از آسیب های اقتصادی جلوگیری کرد و به ضرورت های زندگی اهتمام ورزید .اگر تصمیم
گیری های انسان بر اساس خردمندی و آینده نگری باشد ،فعالیت های اقتصادی به بار می نشیند و از زیان های احتمالی پیش گیری
می شود.
قرآن بارها آدمی را به استفاده از نیروی خرد در زندگی فرا خوانده است .خداوند در زمینه مقایسه زندگی دنیا و آخرت ،عقل را
حاکم قرار داده است که خود انسان با تجزیه و تحلیل به داوری بپردازد تا بفهمد که کدام برتری دارد.
«وَ ما أُوتیتُمْ مِنْ شَیْ ء فَمَتاعُ الْحَیاهِ الدّنْیا وَ زینَتُها وَ ما عِنْدَ اللّهِ خَیْرٌ وَ أَبْقی أَفَال َتعْقِلُونَ »
امام علی علیه السالم نیز در روایتی می فرماید« :العقلُ أنَّکَ تَقتَصِدُ فالتُسرِفُ و تَعِدُ فالتُخلِفُ و إذا غَضِبتَ حَلُمتَ»
از این گونه آیات و روایات به خوبی برمی آید که به کارگیری خرد در امور مالی و شیوه مصرف کاال و خدمات ،بسیار کارساز و
اثربخش است .اگر مردم از نیروی باطنی در تعیین مصارف خانواده و جامعه بهره گیرند و با اولویت بندی نیازها ،برنامه ریزی درستی
داشته باشند ،بسیاری از مشکالت اقتصادی ،مانند تورم ،کمبودها و امثال آن به زودی از بین می رود .بر اثر پیروی از راهنمای عقل،
سعادت دنیا و آخرت قابل دست یابی است و می توان هم زندگی مناسب در دنیا فراهم کرد و هم در آخرت روسفید بود.
امام حسن مجتبی علیه السالم در این زمینه می فرماید« :بالعَقلِ تُدرَکُ الدّارانِ جَمِیعاً و مَن حُرِمَ مِن العقلِ حُرِمَهُما جَمِیعاً»
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بنابراین ،خردمندی در مصرف از شاخص های مهم اقتصادی است و با استفاده از نیروی عقل در مسیر اعتدال قرار خواهد گرفت؛
چون افراط و تفریط ،هر دو برخالف خردمندی است.

 -7-5اعتدال در مصرف

 -8-5ساده زیستی
از دیگر شاخص های تربیتی درحوزه مصرف اقتصادی ،ساده زیستی و دوری از تجمل گرایی است که شیوه بزرگان دین بوده و
هست .ساده زیستیدر مقابل تجمل گرایی به معنای زندگی ساده و بی آالیش و پیراسته از زرق و برق زیاد و اسباب و لوازم غیرضروری
است .ساده زیستی چیزی خاص تر از اعتدال و میانه روی است و حتی انسان های بزرگ و پیشرو مردم ،از سطح متوسط جامعه نیز
پایین تر زندگی می کنند .بدین معنا که در عین بهره مند بودن از امکانات رفاهی و اسباب زینت و زیبایی ،به کمتر از حد معمول
جامعه بسنده می کنند .چنان که این مطلب در زندگی شخص رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و امام علی علیه السالم و دیگر امامان
معصوم علیهم السالم و حتی پیروان آنها ،مانند امام خمینی رحمه اهلل و بسیاری از بزرگان دین ،به خوبی مشاهده می شود و رفتار آن
بزرگواران در این زمینه ،الگویی برای ادامه دهندگان مسیر آنان است.
امام صادق علیه السالم درباره ساده زیستی می فرماید« :المؤمنُ حَسَنُ المعُونهِ ،خَفِیفُ المئوُنهِ ،جَیِّدُ التَّدبیرِ لمّعِیشَتِهِ ».
چنان که سیره امام علی علیه السالم و حضرت زهرا علیها السالم ،نمونه عینی ساده زیستی ائمه
اطهار علیهم السالم را به ما نشان می دهد .حضرت زهرا علیها السالم با آن مقام و عظمتی که نزد خدا و پیامبر اسالم صلی اهلل
علیه و آله داشت ،همانند بانویی عادی ،در سطح متوسط و حتی پایین تر از آن  ،همگام با فقرای مدینه زندگی می کرد .او نه تنها از
انجام کارهای منزل شانه خالی نمی کرد ،بلکه به عنوان زنی خانه دار ،نقش های خانه داری ،همسرداری و مادری را به خوبی ایفا
می کرد.
نقطه مقابل ساده زیستی ،تجمل گرایی و دنیاخواهی است که امام معصوم علیه السالم و بزرگان دین از آن دوری کرده اند.
رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله فرمود:
«إنَّ الدینارَ و الدرهمَ اهلَکا مَن کان قبلُکم و هُمَا مُهلِکاکم»
امام علی علیه السالم فرمود:
«إنَّ فی طلبِ الدُّنیا اضراراً باخآخرهِ و فی طلبِ اخآخرهِ اضراراً بالدُّنیا فاضَرُّوا بالدُّنیا ،فإنَّها اولی باالضرارِ»
در شرایط کنونی ،همه مسلمانان و رهروان اهل بیت علیهم السالم باید با پیروی از این شاخص ساده زیستی به جهاد اقتصادی
بپردازند و از اسراف ،تجمل و زیاده روی ،دوری و به زندگی ساده ،قناعت کنند .بنابراین ،ساده زیستی مهم ترین شاخص تربیتی جهاد
اقتصادی است که با آن می توان به رشد مادی و معنوی رسید و بر دشمنان اسالم پیروز شد.
حفظ استقالل به واسطه مصرف کاالهای داخلی
یکی از مسئولیت های مهم در زمینه اقتصاد که متوجه مردم است ،استفاده از کاالهای داخلی است .این کار عالوه بر آنکه سبب
حمایت از کار و تولید و انباشت سرمایه می شود ،از نظر فرهنگی و سیاسی و اجتماعی ،سبب تقویت خودباوری و حفظ استقالل و
اقتدار حاکمیت اسالمی می گردد.
مصرف کاالهای داخلی ،سبب رونق اشتغال و توسعه تولید می شود و تولیدکنندگان را به این باور می رساند که بدون کمک
بیگانگان می توانند نیازهای جامعه اسالمی را برطرف کنند .احساس خودباوری آنها ،در راستای تهیه و تأمین کاالهای مورد نیاز
جامعه ،سبب نوآوری و ابتکار می شود و چون اطمینان به حمایت مردم دارند ،از درگیر شدن با مشکالت بزرگ ،هیچ
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همه مردم ،اعم از کوچک و بزرگ ،زن و مرد ،از هر قوم و نژادی و در هر شغل و حرفه یا سمتی ،در مصرف کاال و خدمات
شریک هستند و کسی نیست که به صورت شبانه روز از امکانات موجود در جامعه بهره مند نباشد .همچنین همه فرآورده های تولیدی
و صنعتی مانند مواد انرژی ،از قبیل آب ،برق و گاز و امثال آن ،شبانه روز در دسترس مردم هست و بدون آنها لحظه ای نمی توان
زندگی کرد .اگر مردم در هیچ یک از انرژی های مصرفی زیاده روی نکنند ،با کاهش مصرف انرژی و ذخیره سازی آنها ،نه تنها به
خوبی مصرف داخلی تأمین می شود ،بلکه مقدار زیادی از انرژی اضافی ،صادر و ارز وارد کشور می شود .برعکس ،ممکن است زیاده
روی و اسراف در مصرف ،کشور را فلج کند و مشکالتی پدید آورد که به آسانی قابل حل نباشد .بر این اساس ،اعتدال در امور اقتصادی
از شاخص های مهم تربیتی است و باید مردم به آن پای بند باشند و میزان مصرف خود را بر اساس الگوهای تعیین شده تنظیم کنند.
امام علی علیه السالم در قانونی کلی نسبت به بیان مرز زیاده روی در مصرف می فرماید« :کُلُّ ما زادَ علی االقتصادِ اسرافٌ »
امام صادق علیه السالم هم در این باره فرمود« :إعلم أنَ لکُلِّ شیء حداً ،فإن جاوزه کان سرفاً»
بنابراین ،هر چیزی که مستقیم یا غیرمستقیم از آن استفاده می شود ،از نظر عقلی ،شرعی یا عرفی ،دارای حد و اندازه معیّن است
و هرگاه از آن حد بگذرد ،زیاده روی و حرام سازگاری ندارد زندگی بی آالیش ،شایسته اهل ایمان است؛ چراکه مؤمن با وجود اینکه
از نعمت های الهی بهره مند است ،کم خرج و سبک هزینه است و نگرش نعمت گرایانه به امکانات دارد و به خود اجازه نمی دهد
تضییع نعمت کند.
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گونه هراسی به دل راه نمی دهند و در نهایت ،زمینه پیشرفت های بزرگ اقتصادی را فراهم می سازند .همچنین پای بندی به
استفاده از تولیدات داخلی ،زمینه هرگونه نفوذ دشمنان در عرصه های فرهنگ و اقتصاد و نظام سیاسی را از بین می برد .در آموزه
های اسالمی به مسئله پرهیز از استفاده کاالهای بیگانگان توجه بسیاری شده است.
امام علی علیه السالم می فرماید« :اِحْتَجْ لِمَنْ شِئْتَ تَکُنْ اَسِیرُهُ ،اِستَغْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تَکُنْ نَظِیرَهُ»
بهره مندی از محصوالت بیگانگان ،به ویژه در زمینه نیازهای اساسی  ،یکی از مصادیق برجسته دست دراز کردن به سوی دیگران
است .افزون بر این ،داشتن پیوند تجاری گسترده در زمینه نیازهای اساسی ،کم کم سبب برقراری روابط دوستانه با بیگانگان می شود
که در نهایت ،این دوستی ،اعتماد و رکون به دشمنان را درپی می آورد که قرآن کریم به شدت با این گونه کارها مخالفت کرده به
مؤمنان دستور داده است« :ال تَتَّخِذُواْ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاء»
امام صادق علیه السالم می فرمایند.....«:ال تَزال هذِهِ الْاُمَّهُ بِخَیْر ما لَمْ یَلْبَسُوا لِباسَ الْعَجَمِ وَ یَطْعَمُوا اَطْعِمَهَ الْعَجمِ فَاِذا فَعَلُوا ذلکَ
ضَرَبَهُمُ اللُه بِالذُّلِّ»
منظور از این تعبیر که خداوند آنها را به خواری گرفتار می سازد ،یعنی اقتصادی استفاده از محصوالت بیگانگان ،گرفتاری به
ذلت و خواری است .بنابراین مصرف کاالها و تولیدات داخلی یکی از ضروری ترین بایسته های حماسه آفرینی مردم در عرصه
اقتصاد می باشد
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 -6نتیجه گیری
از دیدگاه اسالم ،اقتصاد و رفتارهای اقتصادی به طور کلی تحت تاثیر باورهای ارزشی ،تربیتی و اخالقی است و بر این براساس
تمام برنامه ها و رفتارهای اقتصادی انسان مسلمان باید با هدف تهذیب و تزکیه نفس انجام گیرد ،بدون شک رفتارهای اقتصادی
مطلوب در پاکسازی روحی و اخالقی نقش بسزایی دارد ،از این رو در اسالم ،تولید ،توزیع و مصرف به تنهایی هدف نیست .با توجه
به محتوای این پژوهش پی می بریم که از نظر شناختی در حوزه تولید ،توزیع و مصرف ،شاخص هایی وجود دارد که عموم مردم به
ویژه فعاالن اقتصادی باید آن شاخص ها را بشناسند و بر اساس آنها رفتار کنند .وجه مشترک این شاخص ها ،در شناختی بودن
آنهاست که به مجاهدان اقتصادی بینشی اعطا می کند و از نظر باور ،سطح آگاهی و تعهد آنان را به عقاید دینی در حوزه اقتصاد
افزایش می دهند .قطعاً رشد باورها در رفتار نیز تأثیر دارد و اگر این شناخت ها درجهادگران نهادینه شود ،رفتار مطلوبی برای رفع
نیازهای مادی و معنوی جامعه خواهند داشت .بنابراین اگر تولید با عدالت و قرب خداوند تنافی داشته باشد موجب تکاثر ثروت و حرص
و طمع تولید کننده می شود و این مسئله در اسالم به شدت مورد مذمت قرار گرفته است و همچنین انسان تربیت شده مکتب قرآن
تولید ،توزیع و مصرف را عبادت شمرده و خود را خلیفه خداوند و امانت دار او در حوزه اقتصادی می داند .تولید ،توزیع و مصرف درآمد
و ثروت در نظام اقتصادی اسالم براساس معیار کار و تالش ،توجه به ارزشهای اسالمی ،تامین عدالت و تزکیه نفس همراه است.زیرا
دین مبین اسالم از یک سو توصیه به استفاده از مواهب و نعمت های خدادادی و از سوی دیگر با تحریم اسراف و اتالف ثروت و
تشویق روحیه قناعت در بین مردم از هدر رفتن منابع جلوگیری می کند.اعطای بینش و تصحیح باور در زمینه اقتصاد کاری اساسی
و اثرگذار در روند فرآیند اقتصاد است و اگر این مرحله درست شود ،بسیاری از مشکالت موجود در حوزه اقتصاد از بین می رود یا
کاهش می یابد؛ چراکه توحیدمحوری ،باور به مالکیت و ربوبیت خدا و امثال آن که از شاخص های مهم تربیت اقتصادی است _
رنگ خدایی به فعالیت های اقتصادی می بخشند.

 -1-6راهکار
به نظر می رسد روش قابل اطمینان این است که گروهی از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی ،آسیب های چرخه اقتصادی را در
سه مرحله ،تولید و مصرف به ویژه توزیع ،به صورت علمی بررسی کنند و به دست اندرکاران اقتصادی گزارش دهند .گزارش های
کارگروه علمی در این زمینه هم علمی و دقیق و راه گشا و هم مورد اعتماد و اطمینان بخش خواهد بود .اگر این کارگروه از درون
جهادگران اقتصادی تشکیل شود ،به دلیل آشنایی کامل با فرآیند تولید و توزیع ومصرف و نیازهای جامعه ،مفیدتر و کارسازتر خواهد
بود.
از طرفی صدا و سیما باید به تقویت این شاخص ها از هر راه ممکن بپردازد و بینش ،گرایش و کنش اقتصاد دانان ،برنامه ریزان
اقتصادی و فعاالن عرصه اقتصاد را اسالمی و توحیدی سازد .برنامه سازان ،مدیران ،مجریان و دست اندرکاران صدا و سیما باید اول
خود به این شاخص ها که برآمده از آیات و روایات است ،باور داشته باشند .آن گاه با روش های مناسب ،آن را پرورش دهند
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قرآن کریم
نهج البالغه
امینی ،ابراهیم ،اسالم و تعلیم و تربیت ، ،چ سوم ،قم ،موسسه بوستان کتاب 1387
اسحاقی ،حسن ،مبانی و راهبردهای جهاد اقتصادی ،چ اول ،قم ،مرکز نشر هاجر1390 ،
____________  ،نقشه راه ،در جهاد اقتصادی ،قم ،انتشارات خادم الرضا ،چ1390 ،
_________  ،باید ها و نبایدهای مصرف ،انتشارات عقل ،قم ،چ اول،1388 ،
احسانی ،محمد ،شاخص های تربیتی جهاداقتصادی ازمنظرقرآن ،قم ،صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران ،مرکزپژوهشهای
اسالمی ،چ اول1390 ،
ایروانی ،جواد ،اخالق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث ،مشهد ،انتشارات دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،چ اول1384 ،
بیات ،اسداهلل ،نظام اقتصادی اسالم ،تهران ،سازمان تبلیغات اسالمی ،چ اول1369 ،
پژوهش گاه حوزه و دانشگاه ،درآمدی براقتصاد اسالمی ،چ  ،9تهران ،انتشارات سمت1393 ،
حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسایل الشیعه ،ج ،21 ،17 ،12 ،6 ،2چاپ سوم ،بیروت ،لبنان ،مدرسه آل البیت االحیاء التراث،
1424ه2008 ،م
حکیمی ،محمد رضا ،ترجمه الحیاه ،ج ،4 ،مترجم احمد آرام  ،قم ،دلیل ما1383 ،
دیباجی ،احمد ،فرهنگ تولید و مصرف در اسالم از دیدگاه آیات و روایات ،چ اول ،قم ،نشر آرام1389 ،
دفتر تبلیغات اسالمی ،پدیده شناسی فقر و توسعه ،بی تا ،قم ،انتشارات ققنوس1383 ،
دفتر تبلیغات اسالمی شعبه خراسان رضوی ،خمس ،چالش ها و راهکارها ، ،چ اول ،قم ،موسسه بوستان کتاب1386 ،
درافشان ،محمد حسین ،حماسه سیاسی حماسه اقتصادی از منظر آیات و روایات ،چ اول ،قم ،مرکز پژوهش های اسالمی،
1392
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ، ،ترجمه فرهنگ قرآنی راغب ،مترجم ،جهانگیر ولدبیگی ،چ اول ،سنندج ،انتشارات آراس،
1389
رحیمی نیا ،مصطفی ،ترجمه المنجد ،ج 2و ،1چ اول ،تهران ،انتشارا صبا1393 ،
سیدنژاد ،صادق ،سیدنژاد رضی ،تولیدملی کاروسرمایه ازمنظر آموزه های دینی ،چ اول قم  ،صدا و سیمای جمهوری اسالمی
ایران .مرکز پژوهش های اسالمی1391 ،
شیخانی ،علی باقر ،حسین ،اسحاقی ،چ اول ،قم ،مرکز نشر هاجر1394 ،
طباطبایی ،محمد حسین ،ترجمه تفسیر المیزان ،مترجم محمد باقر موسوی همدانی ج،12 ،11 ،10 ،9 ، 8 ،7 ،5 ، 4 ،3 ،2 ، 1
 ، ،14 ، ،29 ،19 ،16 ،15 ،14چ بیست و هشتم ،قم ،انتشارات دفتر انتشارت وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1388 ،
طبرسی ،ابولفضل ،ترجمه مجمع البیان ،مترجم ،علی کرمی ،ج  ،9 ،18 ،16 ،9 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1چ اول ،تهران ،اتشارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی1380 ،
طبرسی ،حسین بن فضل ،مکارم االخالق ،چ اول ،قم ،انتشارات دارالحبیب1386 ،
علوی ،محمدحسن ،ربا وراههای گریز ازآن ،چ اول ،قم ،مرکزپژوهشهای اسالمی ،صداوسیما1382 ،
علوی ،محمدحسن ،ربا و راه های گریز از آن ،چ اول ،قم ،مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما،1382 ،
عمید ،حسن ،فرهنگ عمید ،چ دوم ،تهران ،انتشارات جاوید علمی1345 ،
فراهانی فرد ،سعید ،سیاستهای اقتصادی در اسالم ،بی تا ،تهران ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی1385 ،
قرشی ،علی اکبر ،قاموس قرآن ،ج ،3چ یازدهم ،تهران ،دارالکتب االسالمیه1388 ،
قرائتی ،محسن ،تفسیر نور ،ج  ،12چ سوم ،تهران ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن1386 ،
کرمی ،محمد مهدی ،مبانی فقهی اقتصاد اسالمی ،چ اول ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه1380 ،
کلینی رازی ،محمد بن یعقوب ،ترجمه اصول کافی ،ج  ، ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1چاپ سوم ،مترجم حسن استاد ولی ،قم ،انتشارات
دارالعلم1392 ،
کامرانیان ،عباسعلی ،اقتصاد در قرآن ،چ اول ،قم ،مجنون1383 ،
لیراوی و همکاران ، ،صادق ،مبانی الزامات و موانع جهاد اقتصادی ،چ اول ،قم ،مرکز پژوهش های اسالمی صدا و سیما،
انتشارات زالل کوثر1390 ،
معین ،محمد ،فرهنگ فارسی معین ،چ دوم ،تهران ،انتشارات نهال نویدان1387 ، ،
موسوی خمینی ،روح اهلل ،صحیفه امام ،ج  ،4چ چهارم ،تهران  ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره1378 ،
مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،ج  ،29 ،26 ،21 ،15 ،14 ،13 ،12 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،131چ  ،25تهران،
دارالکتب االسالمیه1386 ،
_________  ،اخالق در قرآن ،ج  ،2چ اول ،قم ،مدرسه االمام علی بن ابیطالب1378 ،
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مغنیه ،محمد جواد ،مغنیه ،ترجمه تفسیر کاشف ،مترجم موسی دانش ،ج  ،5 ،4 ،3 ،1چ دوم ،قم ،موسسه بوستان کتاب1383 ،
مطهری ،مرتضی ،حق و باطل ،چ سزدهم ،تهران ،انتشارات صدرا1372 ،
 ، _________ - 38بیست گفتار ،چاپ سی یکم ،تهران ،انتشارات صدرا 1388 ،
میری معزی ،حسن ،نظام اقتصادی اسالم مبانی مکتبی ،تهران ،موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر1380 ،
موسسه امام هادی ،آرامش بهشتی در پرتو اصالح الگوی مصرف ،چ اول ،موسسه امام هادی ،قم1389 ،
مصباح یزدی ،محمدتقی ،رستگاران ،چ سوم ،قم ،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی1388 ،
نراقی ،مالاحمد ،معراج السعادة ،چاپ پنجم ،قم  ،ناشرهجرت 1377 ،
هادوی تهرانی ،مهدی ،مکتب و نظام اقتصادی اسالم ،چ اول ،قم ،موسسه فرهنگی خانه خرد1378 ،
هاشمی رفسنجانی ،اکبر ،تفسیر راهنما ،ج ،11 ،9 ،چ دوم ،قم ،موسسه بوستان کتاب1386 ،
فراهانی فرد ،سعید ،مقاله کارکرد اقتصادی دین اسالم توزیع ثروت و درآمد ،فصلنامه علمی پژوهشی قبسات در حوزه فلسفه
دین و کالم جدید ،تاریخ دریافت ،96/2/25
هادی منش ،ابوالفضل ،ماهنامه شمیم یاس ،صاحب امتیاز مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران ،سال دهم ،شماره،1390 ،
107
لشکری ،محمد ،پارسا ،زکیه مهر ،فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی ،سال ششم ،1393 ،مقاله یررسی رابطه ایمان به
خدا بر رفتار مصرف کننده،

فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد یک

بررسی تاثیر بودجهریزی عملیاتی بر پاسخگویی بهتر
کارکنان شهرداری تهران

نداسادات جعفری

1

تاریخ دریافت1400/09/22 :
تاریخ پذیرش1400/10/28 :
کد مقاله20273 :

چکـیده
بودجهریزی اگر بر اساس شاخص های کیفی و کمی مناسب باشد و به هر واحد عادالنه منابع تخصیص داده شود میتوان
انتظار کارایی باالیی را از سیستم داشت .یکی از سازمانهای بزرگ در حوزه خدمتدهی به شهروندان شهرداری تهران
است .که هرساله بودجه فراوانی به این سازمان پس از تایید شورا شهر تهران تزریق میگردد ،اگر این تخصیص بودجه به
صورت کارا انجام پذیرد و سپس مقایسه ای بین میزان ورودی هر قسمت از سازمان با خروجی انجام پذیرد میتوان انتظار
رسیدن سازمان به حداکثر کارایی را داشت .هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر بودجهریزی عملیاتی بر بهبود فرایند پاسخ
دهی بود .ابزار اصلی گردآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه بودجهریزی عملیاتی و پاسخگویی کارکنان بود .روایی
پرسش نامه توسط اساتید تایید و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد .در این تحقیق برای آمار توصیفی از
شاخص های میانگین و  ...و برای شاخص های استنباطی از آزمون فرضیه استفاده شده بود .از ضریب همبستگی پیرسون
برای میزان همبستگی بین متغیرها استفاده شده بود .همچنین آزمون کفایت داده و نرمال بودن نیز مورد تایید قرار گرفت.
آزمون فرضیه ها نشان داد بین بودجهریزی عملیاتی و تمامی مولفه های آن با بهبود پاسخ دهی رابطه معنا دار وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :بودجه ریزی عملیاتی ،مسئولیت پاسخگویی ،رفتار سازمانی ،شهرداری تهران

 -1ارشناس برنامه و بودجه معاونت برنامه ریزی و توسعه شعری شهرداری تهران nedajafari@gmail.com
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بودجهریزی عملیاتی را میتوان نوعی سیستم جهت مقایسه میزان هزینه اس که برای سازمانی شده است را در مقابل بازدهی و
نتایج مورد بررسی قرار می دهد .هدف از بودجهریزی تخصیص منابع مالی بین واحدهای تصمیم گر است (احمدی و همکاران ،
 .)1400بودجهریزی اگر بر اساس شاخص های کیفی و کمی مناسب باشد و به هر واحد عادالنه منابع تخصیص داده شود میتوان
انتظار کارایی باالیی را از سیستم داشت .یکی از سازمان های بزرگ در حوزه خدمت دهی به شهروندان شهرداری تهران است .که
هرساله بودجه فراوانی به این سازمان پس از تایید شورا شهر تهران تزریق میگردد ،اگر این تخصیص بودجه به صورت کارا انجام
پذیرد و سپس مقایسه ای بین میزان ورودی هر قسمت از سازمان با خروجی انجام پذیرد میتوان انتظار رسیدن سازمان به حداکثر
کارایی را داشت.یک ا ز وظایف سازمان خدمت دهنده میزان پاسخگویی آن سازمان به عملکرد سازمان است .سازمان نسب به
عملکردی که دارد باید به خدمت گیرندگان پاسخ الزم را بدهد .مسئولیت پاسخگویی یک سازمان نقش بسیار موثری در بقا و بهبود
عملکرد یک سازمان دارد .امروز روش های متنوع بودجهریزی در جهان مورد استفاده قرار میگرد  .وجود روش های بودجه بندی
مختلف  ،مدیران را به این سمت وا داشته است که کدام یک میتواند بهترین روش بودجهریزی برای سازمانی باشد(امیدی و
همکاران .)1400 ،بودجهریزی عملیاتی امروز در طیف گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است .برای مثال در حوزه شهری
شهرئپاریس از بودجهریزی عملیاتی استفاده میکند .در حوزه صنعت ،صنایع آلمان بودجهریزی عملیاتی را به عنوان راهکرد اساسی
در بودجهریزی خود مورد استفاده قرار داده اند .با توجه به اهمیت بودجهریزی عملیاتی و همچنین پاسخگویی سازمان های حوزه
خدمات شهری هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر بودجهریزی عملیاتی بر بهبود پاسخ دهی شهرداری تهران است.

 -2پیشینه تحقیق
پناهی و یاسری ( )1400به بررسی تاثیر بودجهریزی عملیاتی بر بهبود عملکرد استانداری تهران پرداختند نتایج حاصل از
تحقیق آنان نشان داد بین بودجهریزی عملیاتی با عملکرد و بهبود عملکرد استاندای رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد .به بررسی
تاثیر بودجهریزی عملیاتی بر بهبود سیستم حسابداری پرداختند ،نتایج تحقیق آنان نشان داد که بودجهریزی عملیاتی میتواند با عث
بهبود بهبود سیستم حسابداری شود .ضریب همبستگی بین دو متغیر نشان داد که رابطه بین دو متغیر مثبت و معنا داری است و با
افزایش یک متغیر متغیر بعدی نیز افزایش می یابد .حسن آبادی و همکاران (  )139در تحقیقی خود به الزامات مورد نیاز یک
سازمان برای رسیدن به حداکثر کاریی بودجه ای پرداختند بر اساس مطالعه آنان بودجهریزی عملیاتی میتواند نقش مهمی در ایجاد
کارایی در سازمان داشته باشد .اوزال و همکاران ( )2020به بررسی تاثیر بودجهریزی عملیاتی بر بهبود عملکرد مالی در بانک ها
پرداختند ،نتایج تحقیق آنان نشان داد کع بودجهریزی عملیاتی میتواند با عث بهبود عملکرد مالی شود .ضریب همبستگی بین دو
متغیر نشان داد که رابطه بین دو متغیر مثبت و معنا داری است و با افزایش یک متغیر متغیر بعدی نیز افزایش می یابد .بر اساس
تحقیق امیدی و همکاران سنجش کارایی نقش بسیار مهم در تعیین میزان و تخصیص منابع دارد .در تحقیق آنان که به بررسی
کاربرد تحلیل پوششی داده ها در تخصیص منابع پرداخته شده بود نتایج نشان داد که تاثیر مهمی سنجش کارایی بر بودجه بندی
دارد.

 -3روش تحقیق
مطالعه حاضر یک تحقیق توصیفی پیمایشی است که هدف آن بررسی تاثیر بودجهریزی عملیاتی بر بهبود پاسخ دهی کارکنان
شهرداری تهران است .ابزار اصلی گردآوری اطالعات در این تحقیق پرسشنامه بودجهریزی عملیاتی و پاسخگویی کارکنان بود.
روایی پرسش نامه توسط اساتید تایید و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد .در این تحقیق برای آمار توصیفی از
شاخص های میانگین و  ...و برای شاخص های استنباطی از آز مون فرضیه استفاده شده بود .از ضریب همبستگی پیرسون برای
میزان همبستگی بین متغیرها استفاده شده بود .همچنین آزمون کفایت داده و نرمال بودن نیز مورد تایید قرار گرفت.

 -4فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی :بین بودجه ریز عملیاتی و بهبود پاسخگویی کارکنان شهردای تهران رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد.
فرضیات فرعی:
 بین برنامه ریزی و بهبود پاسخگویی کارکنان شهرداری تهران رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. بین تجزیه و تحلیل هزینه و بهبود پاسخگویی کارکنان شهرداری تهران رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد. بین مدیریت عملکرد و بهبود پاسخگویی کارکنان شهرداری تهران رابطه مثبت و معنا دار وجود دارد.68

 -5یافتهها آمار توصیفی
بر اساس اطالعات به دست آمده از حجم نمونه از  306نفر پاسخ دهنده به پرسش نامه 184 ،نفر ( 60درصد) مرد و  122نفر
( 40درصد) زن بودند.
سن حجم نمونه :میانگین سن حجم نمونه در این تحقیق  34سال با انجراف معیا  2/54بود .از  306نفر حجم نمونه 14
نفر( 25 )%4.5سال و کمتر  154 ،نفر( )%50.3بین  26تا  35سال  102 ،نفر( )%33.4بین  36تا  45سال و  36نفر( )%11.8از 45
سال سن داشتند.
جدول  -2سن حجم نمونه
درصد
تعداد
بازه سن
کمتر از 25

14

4.5

4.5

بین  26تا 35

154

50.3

54.8

 36تا 45

102

33.4

88.2

بیشتر از 45

36

11.8

100

تحصیالت حجم نمونه :بررسی تحصیالت حجم نمونه
نشان میدهد که  10نفر( )% 3.2دیپلم و پایین تر 64
نفر( )%20.9کاردانی 164 ،نفر ( )%53.6کارشناسی و  68نفر
( )22.3کارشناسی ارشد و باالتر بودند.

جدول  -3تحصیالت حجم نمونه
درصد تجمعی
درصد
تعداد
تحصیالت
3.2
3.2
10
دیپلم و پایینتر
24.1
20.9
64
کاردانی
77.7
53.6
164
کارشناسی
100
22.3
68
ارشد و باالتر

سابقه کار حجم نمونه :میانگین سابقه حجم نمونه 10
سال با انحراف معیار  2.21بود 64 .نفر ( 5 )%20.9سال و
کمتر  106 ،نفر ( )%34.6بین  6تا  10سال سابقه100 ،
نفر( )%32.7بین  11تا  15سال و  36نفر ( )%11.8بیشتر از 15
سال سابقه کار داشتند.

جدول  -4سابقه کار حجم نمونه
درصد تجمعی
درصد
تعداد
سابقه کاری
20.9
20.9
64
 5و کمتر
55.5
34.6
106
10-6
88.2
32.7
100
15- 11
100
11.8
36
بیشتر از 15
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نمودار  -1سن حجم نمونه

درصد تجمعی

 -6نتایج آزمون فرضیه ها
فرضیه  -1بین بودجهریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول شماره  : 5نتایج همبستگی بین متغیرهای بودجه ریزی عملیاتی و مسئولیت پاسخگویی
متغیر مسئولیت پاسخگویی
نتایج
متغیر
0/635
همبستگی
بودجهریزی عملیاتی
0/002
p - value
جدول شماره  :6نتایج همبستگی بین متغیرهای عناصر بودجه ریزی عملیاتی و مسئولیت پاسخگویی
مسئولیت پاسخگویی
نتایج
متغیر
0/775
همبستگی
برنامه ریزی
0/000
p - value
0/582
همبستگی
تحلیل هزینه ها ()ABC
0/002
p – value
0/487
همبستگی
مدیریت عملکرد
0/003
p - value
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مدل
اینتر

جدول شماره  :7خالصه نتایج تحلیل رگرسیون به روش اینتر
خطای استاندارد
 R2تعدیل شده
R2
R
1/638
0/559
0/458
0/645

جدول شماره  : 8خالصه ضرایب استاندارد شده برای متغیرهای تحقیق
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
متغیر
t
خطای استاندارد
Beta
B
2/083
1/587
تعامل
3/755
2/368
0/305
0/074
0/115
مدیریت عملکرد
2/251
0/310
0/055
0/120
تحلیل هزینهها ()ABC
2/115
0/266
0/069
0/138
برنامه ریزی

معنی داری
0/049
0/032
0/034
0/041
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آزمون فرضیه  - 1- 1بین برنامه ریزی و بهبود مسئولیت پاسخگویی رابطه معنی داری وجود دارد تایید میگردد.
این معنی که این متغیر می تواند حدود  27درصد تغییرات متغیر مسئولیت پاسخگویی را پیش بینی نماید.
فرضیه  -1-2بین تجزیه و تحلیل هزینه ها) ) ABCو بهبود مسئولیت پاسخگویی رابطه معنی داری وجود دارد.تایید میگردد.
فرضیه  -1-3بین مدیریت عملکرد و بهبود مسئولیت پاسخگویی رابطه معنی داری وجود دارد.تایید میگردد.
جدول شماره  : 6خالصه نتایج فرضیه ها
فرضیه

نتیجه

بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی رابطه معنی داری وجود دارد.

تایید

1-1

بین برنامه ریزی و بهبود مسئولیت پاسخگویی رابطه معنی داری وجود دارد.

تایید

1-2

بین تجزیه و تحلیل هزینه ها( )ABCو بهبود مسئولیت پاسخگویی رابطه معنی داری وجود دارد.

تایید

1-3

بین مدیریت عملکرد و بهبود مسئولیت پاسخگویی رابطه معنی داری وجود دارد.

تایید

ردیف
1

 -7نتیجه گیری
نتایج حاصل از تحقیق ارتباط بین بودجهریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی را تایید کرد .با توجه به اینکه نظام بودجه
ریزی عملیاتی در کشورمان در حال پیاده شدن می باشد و شهرداری یکی از سازمان های مهم در عرصه خدمات دهی است  ،به
نظر می رسد که باید به موازات این پیاده سازی ابزار مکمل و ارزیابی کننده عملکرد این نظام یعنی نظام حسابرسی عملیاتی نیز
هماهنگ با آن پیاده شود .تا نظام بودجه ریزی دولتی و در نهایت نظام گزارشگری مالی دولتی به اهداف متعالی خود دست یابند و
ابزار قدرتمندی برای دولت در ادای مسئولیت پاسخگویی خود باشد و فراتر از آن ،برای شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشور نقش
بسزایی ایفا نمایند.

منابع
.1

.2

.3
.4
.5
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فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
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پریشانی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار

افسانه رجبی دهنوی

تاریخ دریافت1400/09/28 :
تاریخ پذیرش1400/12/02 :
کد مقاله42043 :

چکـیده
پریشانی سرمایهگذاران مستعد محدودیتهای توجهی هستند .این محدودیتهای توجهی دال بر این هستند که
سرمایهگذاران قادر نیستند همزمان تمامی شرکتهای خود را با یک شدت مورد نظارت قرار خواهد داد .از این رو امکان
دارد سرمایهگذاران در نقاط معینی از زمان و برای برخی از شرکتها خود تبدیل به پریشان سرمایهگذاران شده و نظارتی
با شدت کمتر از حد بهینه ارائه خواهد شد .پریشانی سرمایهگذاران نهادی در نظارت و انضباط بخشیدن به مدیران نشان
میدهند که مالکیت نهادی رابطهای منفی با مدیریت سود واقعی خواهد داشت  .سرمایهگذاران نیز با توجه به سطح
سودآوری شرکت ،تصمیم به نگهداری با فروش سهام میگیرند .مسأله ای که در حال حاضر در بورس اوراق بهادار
خودنمایی می کند ،عدم شناخت صحیح عوامل رفتاری مؤثر بر تصمیمات سرمایهگذاری سرمایه گذاران است .این عدم
شناخت صحیح سبب می شود که کارایی بازار کاهش پیدا کند و منابع مالی به درستی تجهیز و تخصیص پیدا نکنند و در
نهایت سبب اتالف منابع در این بازار میگردد .بنابراین شناخت عوامل مذکور میتواند عالوه بر توسعه دانش مالی رفتاری
در کشور به آشنا کردن سرمایه گذاران با تورش هایی که ناخواسته در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری خود با آنها مواجه
هستند ،کمک نماید .این مطالعه از نوع مطالعات کیفی تحلیل محتوا است و با توجه به روش اجرا مطالعه مرور نظام دار
(سیستماتیک) تلقی می شود .نتایج مطالعات مختلف نشان میدهد بین مدیریت سود و پریشانی سرمایه گذاران ارتباط
معناداری وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :پریشانی سرمایهگذاران ،مدیریت سود ،مطالعه مرور نظام دار.
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 -1مقدمه
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مدیریت سود یک موضوع تحقیقاتی کالسیک در زمینهی حسابداری است .یکی از اطالعات مهم مندرج در صورتهای مالی
شرکتها سود حسابداری است که به عنوان شاخصی برای اندازهگیری عملکرد شرکت تلقی میشود .اغلب تحلیلگران مالی در مدل
های ارزش گذاری قیمت سهام و ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی از این رقم استفاده میکنند( .عبدالرحیمیان ،ترابی ،صادقی
شریف و دارابی .)139۷ ،پریشانی سرمایهگذاران مستعد محدودیتهای توجهی هستند .این محدودیتهای توجهی دال بر این
هستند که سرمایهگذاران قادر نیستند همزمان تمامی شرکت های خود را با یک شدت مورد نظارت قرار خواهد داد (کِمپف  1و
همکاران 201۷ ،؛ اشمیت  .)2018 ،2از این رو امکان دارد سرمایه گذاران در نقاط معینی از زمان و برای برخی از شرکتها خود تبدیل
به پریشان سرمایه گذاران شده و نظارتی با شدت کمتر از حد بهینه ارائه خواهد شد .مطالعات قبلی که به بررسی نقشی که
سرمایه گذاران در جلوگیری از مدیریت سود واقعی ایفا خواهد کرد .عموماً این مطلب را در نظر میگیرند که در سطح شرکت ،شدت
نظارت بستگی به سطح مالکیت نهادی دارد .در مقابل ،اصالح مهمی که در رویکرد ما صورت میگیرد لحاظ نمودن این امکان
است که دو شرکت با سطح مالکیت نهادی یکسان میتوانند بسته به اینکه سهامداران نهادی آنها پریشان باشند یا خیر ،سطح
یکسانی از نظارت را نداشته باشند .برای اندازهگیری پریشانی سرمایهگذار ،متغیر کمپف  3و همکارانش ( )201۷را تکرار میکنیم.
مخصوصاً رویکرد آنان از یعنی بازده های مازاد به صنایع نامرتبط از طریق سهامداران نهادی شرکت استفاده میکند تا دورههایی که
احتمال دارد توجه سهامداران از شرکت دور شود را شناسایی می نماید.
پریشانی سرمایه گذاران نهادی در نظارت و انضباط بخشیدن به مدیران نشان میدهند که مالکیت نهادی رابطهای منفی با
مدیریت سود واقعی خواهد داشت (رویچودری2006 4 ،؛ کُه200۷ ،؛ خورانا  5و همکاران .)201۷ ،از سوی دیگر ،ادبیات گستردهای
وجود دارد که نشان می دهد مدیریت سود واقعی برای سهامداران زیان آور است ،چرا که کیفیت افشای مالی 6را کاهش میدهد و
هزینه سرمایه را باال می برد و در نهایت ارزش بلندمدت شرکت را پایین آورده خواهد شد( .کوتاری ۷و همکاران .)2015 ،بنابراین
وقتی سهامداران نهادی پریشان می شوند ،مدیران با شرکت در مدیریت سود واقعی افزایشی به این تضعیف موقتی شدت نظارت
واکنش نشان خواهد داد.
دوماً کمپف و همکارانش ( )201۷نشان میدهند ،هنگامی که پریشانی سرمایه گذارنهادی به بررسی مدیران فرصت طلب می
پردازند (یعنی شرکتها اکتساب های تخریب کننده ارزش بیشتری را انجام میدهند و مدیران نیز امتیازهای فرخنده بیشتری را
دریافت میکنند) .اشمیت ( )2018نشان میدهد که مدیران حرفهای زمان پریشانی سرمایه گذارنهادی کمتر احتمال دارد که به
خرید و فروش سهام بپردازند .چِن  8و همکارانش ( )2019و لیو  9و همکارانش ( )2020نشان میدهند که پریشانی سرمایه گذار
نهادی باعث میشود که مدیران کمتر در مسئولیت اجتماعی شرکت  10سرمایه گذاری کنند و حاکمیت هیئت مدیره را تضعیف
میکند .آبرامووا 11و همکارانش ( )2020و باسو  12و همکارانش ( )2019نشان میدهند که توجه سرمایهگذار نهادی روی انتخابهای
افشاء گری شرکتها اثر میگذارد.

 -2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
عوامل بسیار زیادی بر قصد و تصمیم افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تأثیرگذار هستند که می توان این عوامل را
به دو دسته عوامل بیرونی و درونی تقسیم بندی کرد .از جمله عوامل بیرونی می توان به عوامل اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و
مواردی مانند میزان تبلیغات از سوی سازمان بورس و مسائل درون شرکتی اشاره کرد ولی از آنجا که تأثیر این عوامل از سوی
تحلیل گران بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است ،لذا تأثیر عوامل درونی می تواند جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد.
دیدگاه های افراد ،درجه ریسک پذیری ،تجربه ،تیپ رفتاری ،ویژگی های شخصیتی (عوامل و عناصر شخصیتی نظیر هوش ،خلق
و خوی ،نگرش یک فرد) و انحرافات رفتاری سرمایه گذاران ،فاکتورهای جمعیت شناسی از قبیل سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت و
 ...به عنوان عوامل درونی در امر تصمیم گیری سرمایه گذاران دخیل می باشند (روغنی زاده .)1395 ،یکی از مهمترین عوامل
درونی که تصمیما ت و عملکرد سرمایه گذاری را متأثر می کند ،ویژگی های شخصیتی و تیپ های رفتاری سرمایه گذاران است
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(دوراند 1و همکاران2006 ،؛ ونتر 2و همکاران200۷ ،؛ توماس و راجندران  ، 2012 ،3به نقل از ابراهیمی لیفشاگرد ،پاکیزه و رئیسی فر،
 .)1398مطالعات روان شناسی نشان میدهد که شخصیت و رفتارهای انسان تعیینکننده کلیدی رفتار و عملکردش است (کانلین 4و
همکاران ،)2015 ،بنابراین میتواند به توصیف تفاوت های بین افراد در ارتباط با مستعد بودن برای بروز سوگیری ها و در ارتباط با
سبک و رفتار معامالتی و متعاقب آن ،عملکرد معامالتی کمک کند (جمشیدی و قالیباف اصل .)139۷ ،آمار و ارقام و بررسی
سوابق سرمایه گذاران سهام ،حتی در اقتصادهای توسعه یافته ،بیانگر این است که اکثر آنها از دانش مالی و سرمایهگذاری الزم
برخوردار نیستند و اغلب توانایی دسترسی به دادههای موردنیاز و تجزیه و تحلیل و بکارگیری اطالعات مالی در تصمیمات خود را
ندارند و مجموع مخاطرات موجود در بازار سرمایه ،سرمایهگذاران ،به ویژه سرمایه گذاران خرد را همواره با احتمال ضرر و زیان
غیرمعمول مواجه می سازد که شبانی ( )1391آنرا در پژوهش خود مطرح کرده است  .اکثر نظریههای مالی اقتصادی بر این فرض
استوارند که سرمایهگذاران در زمان تصمیمگیری به صورت کامال عقالیی عمل میکنند که با نظریه انسان اقتصادی عقالیی کامال
منطبق است .سرمایهگذاران به هنگام سرمایهگذاری تمامی جوانب را در نظر میگیرند و عقالییترین تصمیم را اتخاذ میکنند .ولی
در برخی مواقع عواملی باعث بروز رفتار غیر عقالیی میشود و نحوه تصمیم گیری آنها را تحت تاثیر قرار میدهد که ناشی از
ناکارایی بازارهای مالی است ،بنابراین نداشتن اطالعات صحیح منجر به بروز خطاهای ادراکی میشود و میتوان از طریق شناسایی
ویژگیهای شخصیتی و انحرافات رفتاری سرمایهگذاران و ارائه برنامه هایی که تاثیر این انحرافات را در مالی رفتاری کاهش میدهد،
میزان انحراف از تصمیمات بلند مدت را نیز کاهش داد و به سرمایه گذاران برای دستیابی به اهداف مالی بلند مدت خود کمک نمود(
فرینو  5و همکاران .)2014 ،اعمال و رفتارهایی که از سرمایهگذاران سر میزند ،در سازمانهایی که به فراخور نوع فعالیتهایشان با
ارباب رجوع و سرمایهگذاران سروکار دارند  .از اهمیت زیادی برخوردار است و به همان نسبت که رفتارهای مثبت و سازنده آنها می
تواند به سازمان در رسیدن به اهدافش کمک کند ،رفتارهای منفی و مخرب آنها نیز می تواند در کار سازمان اخالل ایجاد کند که
این امر نشان از جایگاه انکارناپذیر مشتریان در عملکرد سازمانها دارد .از این روست که مطالعه رفتارهای سرمایهگذاران مورد توجه
بسیاری از محققان قرار گرفته است(خورشیدی ،فدائی نژاد و شیروانی .)1398 ،در دیدگاه مالی سنتی ،تأثیر عوام روانشناسی مدنظر
قرار نمی گیرد اما نتایج پژوهش های مالی رفتاری نشان داده است که گرایش احساسی فردی و ساختار یافته سرمایه گذاران ،تأثیر
مهمی بر بازده سهام دارد(لیستون  .) 2016 ، 6در حقیقت ،فعل و انفعال پویا بین معامله گران اختالل زا و آربیتراژ گران منطقی،
قیمت ها را شکل می دهد و اگر یک سهام ،معامله گرهای اختالل زای بیشتر با معامله گرهای منطقی کمتری داشته باشد،
نوسانات قیمتی آن چشمگیر است (لی  .)2010 ، ۷در تصمیمات سرمایه گذاری ،تحصیل بازده مناسب و قابل قبول ،نقش کلیدی دارد
و در علوم مالی ،با توجه به عوامل مختلفی که احتمال میرود نقش و یا اثر جدی بر بازده سرمایهگذاری شرکتها داشته باشد ،از
مدل های مختلفی به منظور محاسبه بازده مورد انتظار سرمایه گذاری استفاده شده است .یکی از تعاریف گرایشهای احساسی
سرمایهگذاران ،حاشیه میزان خوش بین ی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهام است و از آنجا که تصمیمگیری سرمایهگذاران در
بردارنده ریسک و عدم اطمینان میباشد ،تاثیر احساسات بر تصمیمگیری سرمایه گذاران منطقی است ،احساسات و عواطفی که در
زمان تصمیم گیری وجود دارد ،اغلب منجر به بروز رفتاری میشوند که متفاوت از رفتارهایی است که با سنجش هزینه و منافع
بلندمدت فعالیتها تعیین می شود یعنی افراد در عمل رفتاری متفاوت از آنچه که تئوریهای مدرن مالی از انسان عقالیی ترسیم
میکنند از خود بروز میدهند.
پریشانی سرمایهگذاران مستعد محدودیتهای توجهی هستند .این محدودیتهای توجهی دال بر این هستند که سرمایهگذاران
قادر نیستند همزمان تمامی شرکت های خود را با یک شدت مورد نظارت قرار خواهد داد (کِمپف و همکاران201۷ ،؛ اشمیت،
 .)2018از این رو امکان دارد سرمایه گذاران در نقاط معینی از زمان و برای برخی از شرکتها خود تبدیل به پریشان سرمایهگذاران
شده و نظارتی با شدت کمتر از حد بهینه ارائه خواهد شد .مطالعات قبلی که به بررسی نقشی که سرمایهگذاران در جلوگیری از
مدیریت سود واقعی ایفا خواهد کرد .عموماً این مطلب را در نظر می گیرند که در سطح شرکت ،شدت نظارت بستگی به سطح
مالکیت نهادی دارد .در مقابل ،اصالح مهمی که در رویکرد ما صورت می گیرد لحاظ نمودن این امکان است که دو شرکت با سطح
مالکیت نهادی یکسان میتوانند بسته به اینکه سهامداران نهادی آن ها پریشان باشند یا خیر ،سطح یکسانی از نظارت را نداشته
باشند .برای اندازهگیری پریشانی سرمایهگذار ،متغیر کمپف و همکارانش ( )201۷را تکرار میکنیم .مخصوصاً رویکرد آنان از یعنی
بازده های مازاد به صنایع نامرتبط از طریق سهامداران نهادی شرکت استفاده میکند تا دورههایی که احتمال دارد توجه سهامداران
از شرکت دور شود را شناسایی می نماید .به طور خاص  ،رویکرد آنها از شوکهای برون زا (به عنوان مثال  ،بازدهی شدید) به
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سهامداران نهادی یک شرکت خاص به صنایع غیر مرتبط استفاده می کند تا دوره هایی را مشخص کند که سهامداران به احتمال
زیاد توجه را از شرکت دور میکنند.
هنگامی که سرمایهگذاران دچار پریشانی میشوند  ،ممکن است مدیران تمایل داشته باشند که اخبار بد بیشتری را افشا کنند تا
به طور استراتژیک از پریشانی سهامداران استفاده کنند (به عنوان مثال ،دیهان  1و همکاران(  )2015؛ نیسنر  2015 ، 2؛ سگال و
سگال  ))2016 ( 3؛ کمپف و همکاران ( )201۷بیشتر نشان می دهد که مدیران پس از عملکرد ضعیف خود هنگام مواجهه با سطح
باالتری از سهامداران پریشانی  ،کمتر اخراج می شوند .مطابق با این دیدگاه  ،ما انتظار داریم که وقتی توجه سهامداران تغییر می
کند  ،مدیران مشوق هایی برای این کار داشته باشند .در این راستا  ،پریشانی سرمایه گذاران نهادی می تواند با خطر سقوط قیمت
سهام رابطه منفی داشته باشد(ایکساوران 4و همکاران .)2020،سود یکی از متغیرترین مفاهیم در دنیای تجارت است که شاید روزی
فرا نرسد که بتوان از سود تعریفی ارائه نمود که مورد قبول همگان واقع شود .در میان تعاریف گوناگونی که تاکنون برای سود
مطرح گردیده ،تعریف ذیل یکی از جامعترین آنهاست .سود عبارت است از تفاوت بین کل د رآمد و کل هزینه یک بنگاه .اما باید
بین سود اقتصادی و سود حسابداری تمایز قایل بود .منظور از سود حسابداری با سود بازرگانی تفاوت بین درآمد کسب شده و جمع
ارقام هزینههای انجام شده و ثبت شده توسط بنگاه است ،در تعریف سود اقتصادی گفته میشود سود اقتصادی عبارت است از سود
حسابداری منهای هزینههای غیر صریح ناشی از نهادههایی است که توسط مالک در اختیار بنگاه قرار میگیرد و بکار گرفته می -
شود .منظور از هزینههای غیر صریح همان "هزینه فرصت از دست رفته است (سیف عسگری و مشبکی .)1398 ،مدیریت سود
واقعی عبارتست از عملیاتی از ن احیه مدیریت که از عملیات عادی تجاری انحراف دارد و با هدف دستیابی به آستانه خاصی از اعداد
حسابداری صورت می پذیرد (روی چادری  )2010،5به عبارت دیگر مدیریت سود بر اساس فعالیتهای واقعی روشی است که مدیر
برای رسیدن به سطح سود مورد نظر خود ،تصمیمات واقعی اخذ می کن د؛ به عنوان مثال به منظور افزایش سود ،میزان هزینه
تبلیغات را کاهش می دهد .مالحظه می گردد که در این نوع مدیریت سود تغییرات ملموس اقتصادی در شرایط شرکت داده می
شود .بنابراین نوع مدیریت سود منجر به هزینه های اقتصادی واقعی نیز برای شرکت میشود(سیف عسگری و مشبکی.)1398 ،
آقاجانی و همکاران ( )1399در پژوهشی تحت عنوان رابطه تیپهای رفتاری و تصمیمات سرمایهگذاری با میانجیگری
خودکارآمدی دریافتند که؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه تیپهای رفتاری و تصمیمات
سرمایهگذاری سرمایه گذاران در بورس اور اق بهادار تهران انجام شد .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود .برای جمع
آوری داده ها از پرسشنامه های تیپ رفتاری میشل ام .پامپیان ( ،)2012پرسش نامه خودکارآمدی شو آرزو جرسالم ( )1995و
پرسش نامه تصمیمات سرمایه گذاری محقق ساخته استفاده گردید .جامعه آماری شامل کلیه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار
تهران بود که از این بین براساس نمونه گیری در دسترس  350نفر انتخاب شدند .با توزیع  350پرسشنامه ،تعداد  320پرسشنامه از
بین نمونه آماری جمع آوری شد .برای تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .پس از بررسی برازش مدل
 ،نتایج نشان داد که تیپ های رفتاری تغییر گریز ،انباشتگر ،مستقل و دنباله رو تأثیر معناداری بر خودکارآمدی و تصمیمات سرمایه
گذاران دارند و همچنین تاثیر خودکارآمدی بر تصمیمات سرمایه گذاران نیز تائید شد و در نتیجه مشخص گردید که نقش میانجی
خودکارآم دی در رابطه بین تیپ رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مورد تأیید است.
بازیار و فهندری ( )1399در پژوهشی تحت عنوان بررسی تاثیر ویژگیهای احساسی و رفتاری سرمایه گذاران بر تصمیمگیری-
های عقالیی آنها در بورس اوراق بهادار تهران دریافتند که؛ مالی رفتاری یک نظریه نسبتا جدید است که در تالش برای درک و
شناخت ویژگیهای روانشناختی انسان در بازارهای مالی است .ایده رفتار کامال عقالیی سرمایه گذاران جهت توجیه رفتارشان در
بازار سهام کافی نیست .وجود عوامل روانی بسیاری موجب می شود که افراد در تصمیمگیری های سرمایهگذاری خود به صورت
کامال عقالیی عمل نکنند .در این تحقیق تاثیر برخی احساسات سرمایه گذاران و عوامل رفتاری شامل اطمینان بیش از حد ،واکنش
بیش از حد و کمتر ازحد و رفتار توده وار ب ر تصمیمات سرمایه گذاران انفرادی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان می دهد
که احساسات اطمینان بیش از حد و واکنش بیش از حد و کمتر از حد بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر معناداری دارد .همچنین
بین رفتار توده وار و تصمیمات سرمایه گذاری ارتباط معناداری یافت نشد.
الگساندر  6و همکاران ( )2021به بررسی پیامدهای پریشانی سرمایهگذار نهادی برای مدیریت سود واقعی پرداخته است.
رویکرد شناسایی متکی به یک معیار پریشانی سرمایهگذار نهادی سطح شرکتی است که از شوکهای برونزای جالب توجه به
بخشهای نامرتبط با پرتفولیوهای سرمایهگذاران نهادی بهره برده است .روش پژوهش آرشیوی که با استفاده از داده های
مستخرج از صورت های مالی شرکت ها بوده است.جامعه آماری پژوهش شرکتهای دارای سهامداران نهادی پریشان بیشتر در
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مدیریت سود واقعی مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی واقعی شرکت میکنند ،از سال  2002الی  201۷می
باشد .پژوهشهای بیشتر نشان میدهند که رابطه میان پریشانی سرمایهگذار و مدیریت سود واقعی در شرکتهای دارای پوشش
ضعیف تحلیلگر و نظارت ضعیف هیئت مدیره ،و همچنین در شرکتهایی که مدیریت سود واقعی افزایشی امکان تحقق اهداف سود
و رسیدن به مقصد را برایشان فراهم میسازد ،قویتر است .در مجموع ،نتایج ما حاکی از آن هستند که مدیران با شرکت در
مدیریت سود واقعی ،از تضعیف شدت نظارت ناشی از پریشانی سرمایهگذار منتفع میگردند .حتی با وجود سرمایهگذاران نهادی
دارای تواناییهای برتر در نظارت ،توجه محدود میتواند باعث نظارت ناکافی اقدامات مدیریت سود واقعی گردد.
ایکساوران  1و همکاران( )2020در پژوهشی تحت عنوان سرمایه گذاران سازمانی پریشان و سقوط قیمت سهام دریافتند که؛
رابطه معنی داری بین پریشانی سهامداران نهادی و خطر سقوط قیمت سهام وجود دارد .این تأثیر با نظارت ضعیف همراه است و
هنگامی که حاکمیت شرکتی جایگزین ضعیفتر باشد و انگیزه مدیران برای ذخیره اطالعات بد قویتر شود  ،بیشتر میشود.
مدیران هنگام پریشانی سرمایه گذاران نهادی  ،محافظه کاری حسابداری شرکت ها را کاهش می دهند  ،که نشان دهنده افزایش
انگیزه برای ذخیره سازی اخبار بد است .به طور کلی  ،نتایج نقش نظارت مهم سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی را روشن
می کند.

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد یک

جدول ( .)1خالصه مقاالت بررسی شده در حوزه مدیریت سود و پریشانی سرمایه گذاران
سال
نتیجهگیری
موضوع
نویسنده
پژوهش
رابطه منفی همزمان بین احساسات سرمایه گذار و بازده بازار
احساسات سرمایه گذار و بازده سهام:
2020
پاهان و همکاران
وجود دارد
شواهدی از بازار بورس ویتنام
شرکتهایی که از نظر مالی دچار مشکل هستند تمایل دارند
مدیریت سود تعهدی بیشتری و مدیریت سود واقعی کمتری
پریشانی مالی ،کنترل داخلی و مدیریت
انجام دهند .کنترل داخلی با محدود کردن مدیریت سود
2020
ژائو لی و همکارن
درآمد :شواهدی از چین
تعهدی و واقعی ،اثر تعدیلی بر رابطه بین پریشانی مالی و
مدیریت سود اعمال میکند.
اقالم تعهدی اختیاری با ادراک سرمایه گذاران رابطه منفی
رابطه ادراک سرمایه گذاران با الگوهای دارد؛ بنابراین ،شرکت ها تمایل دارند از اقالم تعهدی برای
2018
پارک
افزایش سود در دوران شرایط بد اقتصادی و بدبینی بازار
مدیریت سود
استفاده کنند
مقررات بیشتری باید برای نظارت تعیین شود که نشان می
اثرات اهرم و نقدینگی بر روی رفتار
دهد بانک ها با درآمد کمتر از دخالت در امور مدیریت سود
درآمد و مدیریت سرمایه در بانک های
2016
میشل
آنها توسط مقررات ممانعت می کنند.
تجاری آمریکا
جداگانه و نیز تاثیر تعاملی کیفیت
بیانگر پذیرش تاثیر کیفیت حسابرسی (با توجه به پنج مولفه)
حسابرسی و حمایت از سرمایه گذار بر
1398
عباسپور
بر کیفیت سود میباشد.
کیفیت سود
بین متغیرهای اثر مومنتوم و صرف ارزش از دیدگاه نسبتِ
رفتار احساسی سرمایه گذاران و مدیریت
بشیری منش و
قیمت به سود هر سهم با مدیریت سود حسابداری رابطه
1398
سود حسابداری
اورادی
مثبت و معناداری وجود دارد.
بررسی الگوی تمایالت سرمایه گذار و
بین مطالعه الگوی تمایالت سرمایه گذار و پیش بینی خوش
پیش بینی خوش بینانه ی سود توسط
139۷
معلمی
بینانه سود توسط مدیریت رابطه مثبت وجود دارد.
مدیریت

 -3هدف پژوهش
بررسی نقش مدیریت سود و پریشانی سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در مطالعات و
تحقیقات مختلف

 -4سوال پژوهش
نقش مدیریت سود و پریشانی سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که در مطالعات و تحقیقات
مختلف به آن اشاره کردهاند کدامند؟

1 Xiaoran
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 -5روش شناسی تحقیق
روش های تحقیق ،در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت های موجود و پی بردن به روابط میان آنها مستلزم انتخاب روش
تحقیق مناسب است .انتخاب روش تحقیق به عواملی مانند ماهیت موضوع تحقیق ،اهداف تحقیق ،دامنه موضوع تحقیق و امکانات
اجرایی بستگی دارد .هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید ،چه روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق
تر ،آسان تر ،سریعتر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ با پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیق مورد نظر کمک کند .این
مطالعه از نوع مطالعات کیفی تحلیل محتوا است و با توجه به روش اجرا مطالعه مرور نظام دار (سیستماتیک) تلقی می شود .برای
جست و جوی اولیه ،کلمات کلیدی شامل :مدیریت سود  ،پریشانی سرمایه گذاران و رفتار سرمایهگذاران در پایگاه های اطالعاتی
مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی ) (SIDو گوگل اسکالر ) ، (google scholarساینس دایرکت)، (DirectScience
الزوپیر ) (Elsevierبود .در پایگاههای اطالعاتی ذکر شده جهت جستجو از مدیریت سود  ،پریشانی سرمایه گذاران و رفتار
سرمایهگذاران استفاده شد .مقاالت مرتبط با این کلید واژه ها دانلود شده و موارد تکراری حذف شدند .پژوهش های مرتبط براساس
عنوان و چکیده شناسایی شدند.
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 -6یافتههای پژوهش
کوهن و زارویین ( 2008و  )2009در توضیح ارتباط مدیریت سود و رفتارسرمایهگذاران به الزامات عالمت دهی مدیران ،اشاره
می کنند .الزامات عالمت دهی ،به این معنی است که مدیران برای جلوگیری از کشف مدیریت سود خود ،الزاما باید بین سود
گزارش شده و میزان سرمایه گذاری های شرکت ،هماهنگی برقرار کنند .کادیا و فیلیپون ( )2009در بیان این موضوع ،اذعان می
دارند که مدیران ،هیچ اولویت مشخصی برای سرمایه گذاری ندارند ،اما الزامات عالمت دهی ،آن  -ها را مجبور می کند تا به
صورتی هماهنگ ،رفتار کنند .نکته ی اصلی آن است که در هر تعادل عالمت دهی ،سرمایه گذاری باید با سود گزارش شده،
هماهنگ باشد .حتی اگر سایر تفاسیر ارائه شده در زمینه ی نحوهى تأثیر گذاری مدیریت سود بر رفتار سرمایه گذاری شرکت ها را
مانند خوش بینی بیش از حد با توسعه طلبی مدیران در نظر بگیریم ،ممکن است بر اساس آنها مدیران ،تمایل اولیه ای برای
سرمایه گذاری داشته باشند ،اما این نیز یکی از الزامات مشابه هما هنگی است که آنها را به سمت دستکاری سود سوق می دهد .در
هر صورت ،دستکاری سود ،یک شرط الزم برای رشد سرمایه گذاری است .عالوه بر این ،نباید از عالئم گمراه کننده ای که از
سوی صورتهای مالی دستکاری شده به مدیران تصمیم گیرنده ،مخابره می شود و منجر به اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری
نادرست می شود ،غافل بود .از سوی دیگر ،این امکان نیز وجود دارد که مدیران از وضعیت واقعی شرکت که با مدیریت سود،
کتمان شده ،مطلع باشند و بخواهند با رویکرد ریسک پذیری باال ،عملکرد واقعی شرکت را در دورهای مالی بعد بهبود بخشند.
با توجه به تأثیری که مدیریت واقعی سود در شکل گیری سرمایه گذاری ناکارای شرکتها دارد ،چنانچه استفاده کنندگان
صورتهای مالی به درک اعمال مدیریت سود رو به باال (رو به پایین) از طریق دستکاری فعالیت های واقعی نایل شوند ،باید نسبت
به احتمال وقوع بیش (کم) سرمایه گذاری در شرکت مورد نظر ،عنایت داشته باشند تا از این رهگذر به تصمیم های منطقی تر،
رهنمون شوند .به بیان دیگر ،سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در زمینه ی تصمیم های مربوط به این که آیا منابع خود را در اختیار
شرکت ها قرار دهند یا خیر و همچنین ،این که چه مقدار منابع و تحت چه شرایطی این کار صورت گیرد ،می توانند از نتایج این
تحقیق بهره مند گردند(پورحیدری و همکاران .)1392 ،پارک ( )2018رابطه ادراک سرمایه گذاران با الگوهای مدیریت سود را
بررسی کرد .نتایج پژوهش حاکی از آن بود که اقالم تعهدی اختیاری با ادراک سرمایه گذاران رابطه منفی دارد؛ بنابراین ،شرکت ها
تمایل دارند از اقالم تعهدی برای افزایش سود در دوران شرایط بد اقتصادی و بدبینی بازار استفاده کنند؛ اگرچه ادراک سرمایه
گذاران با فعالیت های واقعی ،رابطه ای نداشت و مدیران تمایل کمتری به استفاده از دستکاری فعالیت واقعی در شرایط بد اقتصادی
بود.
ادراک سرمایه گذاران از بازار ،یکی از عوامل مرتبط با رفتار مدیریت سود مدیران است .چنانچه سرمایه گذاران ،افراد منطقی
باشند و اطالعات در دسترس را پردازش کنند و ادراک آنها از تصمیمات منطقی آنها نشأت گرفته شده باشد ،مدیران از مدیریت
سود به منزله ابزاری برای سی گنال دهی هدایت قیمت سهم به ارزش واقعی آن سود می جویند .در چنین مواقعی ،ادراک مثبت یا
منفی بازار با انتشار اطالعات مناسب از طریق مدیریت سود تعهدی با واقعی ،تقویت با تضعیف می شود .در چنین شرایطی ،مدیریت
سود ،ابزاری برای ارائه اطالعات و هدایت بازار است .این درحالیست که اگر رفتار سرمایه گذاران از خطاهای شناختی رنج ببرد،
مدیریت سود می تواند به منزله ابزاری برای هدایت با فریب سرمایه گذاران به کار رود .در این شرایط ،سرمایه گذاران نمی توانند
واکنش منطقی به اخبار سود نشان دهند و فرصت بروز رفتار منفعت طلبانه را فراهم می آورند .به این ترتیب ،در هر دو حالت رفتار
منطقی یا غیر منطقی ،وضعیت ادراک سرمایه گذاران از بازار سرمایه ،یکی از عوامل مرتبط با الگوی مدیریت سود برگزیده از سوی
مدیر است .مدیر با فهم ادراک مثبت یا منفی سرمایه گذاران و شناخت روانشناسی بازار ،الگوی مدیریت سود از طریق اقالم تعهدی

 -7نتیجهگیری
در رابطه با تأثیر رفتار سرمایه گذاران بر مدیریت سود انتظار بر آن بود تا مدیریت سود حسابداری نیز از رفتار سرمایه گذاران
تأثیر پذیرد .به بیان دیگر حرکات کوتاه مدت و برانگیخته شده احساسات سرمایه گذاران ،شرکت را به سمت انجام مدیریت سود
حسابداری ترغیب میکند .نتایج مطالعات مختلف نشان دهنده ارتباط معنادار بین پریشانی سرمایهگذاران و مدیریت سود میباشد.
لذا به سیاست گذاران بازار سرمایه توصیه می شود ساز و کارهای تشویقی مناسب برای بهبود شفافیت اطالعاتی و کاهش سطح
عدم تقا رن اطالعاتی ایجاد نمایند تا بروز چنین رفتارهایی کاهش یابد و اطمینان خاطر سرمایه گذاران برای فعالیت های مالی در
بازار سرمایه افزایش یابد .امکان دارد سرمایه گذاران در نقاط معینی از زمان و برای برخی از شرکتها خود تبدیل به پریشان
سرمایهگذاران شده و نظارتی با شدت کمتر از حد بهینه ارائه خواهد شد .مطالعات قبلی که به بررسی نقشی که سرمایهگذاران در
جلوگیری از مدیریت سود واقعی ایفا خواهد کرد .عموماً این مطلب را در نظر میگیرند که در سطح شرکت ،شدت نظارت بستگی به
سطح مالکیت نهادی دارد .در مقابل ،اصالح مهمی که در رویکرد ما صورت می گیرد لحاظ نمودن این امکان است که دو شرکت با
سطح مالکیت نهادی یکسان میتوانند بسته به اینکه سهامداران نهادی آن ها پریشان باشند یا خیر ،سطح یکسانی از نظارت را
نداشته باشند .هنگامی که سرمایهگذاران دچار پریشانی میشوند  ،ممکن است مدیران تمایل داشته باشند که اخبار بد بیشتری را
افشا کنند تا به طور استراتژیک از پریشانی سهامداران استفاده کنند  .مطالعات نشان می دهد که مدیران پس از عملکرد ضعیف
خود هنگام مواجهه با سطح باالتری از سهامداران پریشانی  ،کمتر اخراج می شوند .مطابق با این دیدگاه  ،ما انتظار داریم که وقتی
توجه سهامداران تغییر می کند  ،مدیران مشوق هایی برای این کار داشته باشند .در این راستا  ،پریشانی سرمایه گذاران نهادی می
تواند با خطر سقوط قیمت سهام رابطه منفی داشته باشد.
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با فعالیت های واقعی را به منظور هدایت ادراک آنها به کار می بندد .با توجه به اینکه ادراک مثبت سرمایه گذاران از شرایط کالن
اقتصادی نیز اثر می پذیرد ،مدیرت می تواند با کاربست الگوی مدیریت سود واقعی در مقایسه با الگوی مدیریت سود از طریق اقالم
تعهدی با سهولت بیشتری اخبار مثبت سود را در شرایط اقتصادی مشت تولید کند .این در حالیست که این موضوع در شرایط
اقتصادی منفی برعکس می شود؛ به این معنی که تولید اخبار مثبت سود در شرایط منفی اقتصادی از طریق اقالم تعهدی در
مقایسه با فعالیت های واقعی با سهول ت بیشتری همراه است؛ به همین سبب ،ادراک سرمایه گذاران به دو شیوه مستقیم و غیر
مستقیم با الگوی مدیریت سود مرتبط است (اثنی اعشری و همکاران .)1399 ،پاهان و همکاران به بررسی نقش انواع مختلف
سرمایه گذاران در بازار سهام پرداختند زیرا انواع مختلف سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری سرمایه گذاری واکنش نشان می دهند
و رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند .نقش رفتار سرمایه گذار موضوع بسیار مهمی در بازار سهام نابالغ مانند بازار سهام است زیرا
این بازار با تعداد زیادی سرمایه گذاران فردی و استاندارد گزارشگری پایین مشخص می شود .با این حال ،سرمایهگذاران نهادی و
خارجی به دلیل حضور گسترده و تخصص سرمایهگذاری قوی ،نقش مؤثری را ایفا میکنند .واضح است که بررسی نقش رفتار
سرمایه گذار و تأثیر آن بر بازار سهام موضوع مهمی در امور مالی است .مجموعه قابل توجهی از تحقیقات تجربی نشان داده است
که رفتار سرمایه گذاران است .یک عامل اساسی برای توضیح قیمت سهام که نظریه مالی کالسیک نمی تواند توضیح دهد .این
تحقیق با بررسی رابطه بین رفتار سرمایه گذار و بازده سهام با استفاده از داده های بورس ویتنام به بررسی نقش رفتار سرمایه گذار
در بازار سهام می پردازد(پاهان و همکاران.)2021 ،
ژائولی و لی دریافتند که  ،شرکتهایی که سطح پریشانی مالی باالتری دارند ،تمایل به مدیریت سود تعهدی بیشتر و مدیریت
سود واقعی کمتر دارند .پس از معاوضه با هزینه و ریسک نسبی ،شرکتهایی که از نظر مالی دچار مشکل هستند ،به طور جمعی
تمایل به دستکاری بیشتر سود تعهدی و دستکاری کمتر سود واقعی را نشان میدهند .ما همچنین دریافتیم که کنترل داخلی با
سرکوب هر دو رفتار مدیریت سود تعهدی و واقعی در شرکتهایی که از نظر مالی دچار مشکل هستند ،اثر تعدیلی بر رابطه بین
درماندگی مالی و مدیریت سود اعمال میکند (.ژائولی و لی. )2020،
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