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چکـیده
هدف از این تحقیق تعیین عوامل ورشکستگی مالی شرکتها با استفاده از افشاگری حسابرسی بود .جامعه آماری این
تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شد .برای انتخاب نمونه شرکتهای مورد آزمون،
هر شرکتی که معیارهای انتخاب نمونه را دارا نبود به طور سیستماتیک از نمونه شرکتها حذف شد .در نهایت طبق
محدودیتهای نمونه گیری ،نمونه نهایی 120شرکت در دوره آزمون بین سالهای  1394تا  1398و در مجموع تعداد 600
سال -شرکت انتخاب شد .در این تحقیق عوامل مؤثر بر ورشکستگی در قالب  3فرضیه سازماندهی و ارتباط آن با شاخص
ورشکستگی از طریق الگوی رگرسیون لجستیک سنجش شد .نتایج آزمون فرضیهها نشان داد که بین افشای اطالعات
در گزارش حسابرسی در مورد بدهی ها (فرضیه  ،)2نتایج عملیات در سال جاری (فرضیه  )3و شاخص ورشکستگی شرکت
ارتباط معناداری وجود ندارد .این در حالی است که محتوای گزارش حسابرسی دارای افشائیات در مورد اقالم با ماهیت
دارایی(فرضیه  )1با شاخص ورشکستگی ارتباط معنادار دارند .بنابر نتایج این تحقیق ،دارایی -ها ،به عنوان مهمترین
عوامل تبیین کننده ورشکستگی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران شناسایی شد.
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در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیطهای تجاری تصمیمگیری مالی نسبت به گذشته راهبردیتر شده و همواره
با ریسک و عدم اطمینان همراه میباشد و واکنش سریع و درست مقابل شرایط بسیار متغیر بازار ،در موقعیت بنگاهها نقش بسزایی
دارد؛ از این رو ،یکی از راههای کمک به سرمایه گذاران به منظور ارائهی اطالعات به آنها ،ارائه الگوهای مناسب پیشبینی دور
نمای شرکت است (صالحی و بیگی.)1392 ،
با توسعهی بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن حاکم شدن وضعیت رقابتی ،صاحبان سرمایه برای حفظ سرمایه ،متوسل به
روشهایی شدهاند تا بحران مالی شرکتها را پیشبینی نمایند .با توجه به اثرات درماندگی مالی شرکتها بر مدیریت ،سهامداران،
مشتریان ،بستانکاران و سایر افراد ذینع ،همواره یافتن شاخصهای هشدار دهنده وقوع درماندگی مالی یکی از جذاب ترین و با
اهمیت ترین حوزه ها در تحقیقات مالی بوده است زیرا چنانچه بتوان در مورد وقوع آن پیش از رخداد اطالعاتی به دست آورد ،می
توان از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن کاسته و یا حتی جلوگیری نمود (موسوی شیری و طبرستانی .)1388 ،با تاکید بر متمایز
بودن مفهوم درماندگی مالی از ورشکستگی الزم به ذکر است که درماندگی مرحلهی قبل از ورشکستگی بوده و شرکتهایی که
درمانده میشوند لزوما ورشکسته نمیشوند .با این حال آن دسته از شرکتهای درمانده که موفق به تجدید ساختار مالی و سازمانی
خود نمیشوند معموال پس از دو سال از بروز آثار درماندگی به مرحلهی ورشکستگی میرسند (منصورفر و غیور.)1392 ،
محتوای گـزارشهـای حسابرسـی بـر پیشبینی سرمایهگذاران از آینده شرکت تأثیر میگذارد و بازارهای سرمایه ممکن است
نسبت به انتشار گـزارش حسابرسـی واکـنش نشـان میدهند؛ اما نکتة اساسی برای حسابرسان این است که به عنوان نمایندگان
بازار ،چگونه میتوانند از محتوی گزارش حسابرسی در جهت اجرای اثـربخش وظـایفی چـون اعتبـاردهی ،سـود ببرنـد .همانطور
که ابعاد کمی بر کیفیت گزارشگری مالی مؤثر است ،به نظر مـیرسـد کـه محتوی گزارش حسابرسی نیز به طور بالقوه بر پیش
بینی ورشکستگی شرکت در مراحل مختلف نیـز اثرگذار است.

 -2مبانی نظری
 -1-2ورشکستگی
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چهار اصطالح عمومی عدم موفقیت  ،ناتوانی در ایفای تعهدات  ،نکول و ورشکسـتگی معمـوالً در ادبیات به جای یکدیگر
مورد استفاده قرار میگیرند .عدم موفقیت واحدهای تجاری معموال در نبود مدیران آموزش دیده ،مجرب ،توانا ،سـازگار یـا فقـدان
ابتکار عمل اتفاق می افتد .در بررسی تعدادی از واحدهای های تجاری ناموفق ،مشـخص شـد کـه کـل داراییها و بدهی های
مرتبط در این واحدها ،افزایش قابل مالحظهای داشتهاند ولی مدیریت ناکارآمـد علت اصلی عدم موفقیت شرکت است (نیوتن،
 .) 2010درماندگی مالی به معنی عملکرد منفی شرکت است .به عبارت دیگر هنگامی که یک شرکت نمـیتوانـد تعهـدات فعلـی
خـود را بـرآورده کنـد ،دچـار درماندگی مالی است .والتر ( )1957در مورد اندازه گیری مفهوم تکنیکی ناتوانی در ایفای تعهـدات
بیـان می دارد که باید معیار اصلی برای توصیف آن ،مورد استفاده قرار گیرد نه معیار سرمایه در گردش سـنتی .در مفهوم تکنیکی
ناتوانی در ایفای تعهدات  ،ممکن است یک موقعیت موقتی باشد ،اگر چه اغلب باعـث اعالن ورشکستگی رسمی میشود (آلتمن،
 .)1968یک شرکت زمانی در درماندگی مالی است کـه مجمـوع بـدهیهـایش بـیش از ارزش منصفانه کل داراییهای آن باشد.
بنابراین ،خالص ارزش واقعی شرکت منفی است .ناتوانی تکنیکی در پرداخت دیون به راحتی قابل تشخیص است ،در حالی که
ورشکسـتگی بـه طـور جدیتر نیاز به یک تجزیه و تحلیل جامع دارد که معموال انجام نمیشود .در نهایت ،زمانی کـه مشـکل در
دادگاه مطرح شد ،ناتوانی مالی عمیق میشود .این سرانجام یک شرکت ورشکسته است و بـه قـول معروف گفته میشود «زنده
بیارزش» که به ضرر مالکان و بستانکاران تمام می شـود (آلـتمن .)1968 ،ورشکستگی زمانی رخ میدهد که شرکت زیانهای
دائمی و جدی داشته یا توانایی بازپرداخت بدهیهایی را که فراتر از داراییهای آن است،نداشته باشد.

 -2-2عوامل ورشکستگی
تعیین علل یا عوامل ورشکستگی و مشکالت مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست .در اغلب موارد دالیل متعددی با هم
منجر به پدیده ورشکستگی میشود .عوامل ورشکستگی را می توان به طور کلی به دو دسته دالیل درون سازمانی و برون سازمانی
1 Failure
2 Insolvency & Financial distress
3 Default
4 Bankruptcy
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تقسیم نمود .دالیل برون سازمانی عبارتند از :ویژگی های سیستم اقتصادی ،رقابت ،تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقاالت در
تقاضای عمومی ،نوسانات تجار ی ،تأمین مالی و تصادفات .عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری عواملی هستند که
واحد تجاری می تواند با انجام اقدامات مناسب ،از آنها جلوگیری کند .اغلب این عوامل ناشی از تصمیمگیری غلط است و مسئولیت
آنها را باید به طور مستقیم متوجه خود واحد تجاری دانست .ا ین عوامل عبارتند از :اعطای بیش از حد اعتبار ،مدیریت ناکارا ،سرمایه
ناکافی ،خیانت و تقلب.

 -3-2محتوی گزارش حسابرسی

 -3مروری بر پیشینه پژوهش
احدزاده نمین و کریمی پاشاکی ( )1400به بررسی مدل پیش بینی ورشکستگی مالی با رویکرد دوسطحی در تحلیل پوششی
دادهها با شاخصهای نیمه مثبت و منفی پرداختند .برای انتخاب نسبتهای مالیای که همبستگی معنادارتری با وضعیت مالی
شرکت دارند از رویکرد ترکیبی تحلیل رابطه خاکستری و تحلیل پوششی دادههای دوسطحی استفاده شده است .ابتدا مدل تحلیل
پوششی داده های دو سطحی برای ش اخص های نیمه مثبت ومنفی توسعه داده خواهد شد ،سپس پیش بینی درستی ورشکستگی با
عدم آن با استفاده از نتایج مدل پیشنهادی بررسی خواهد شد.
علی خانی و همکاران ( )1400به بررسی ویژگیهای کمیته حسابرسی و خوانایی گزارش حسابرسی پرداختند .نتایج حاصل از
پژوهش نشان داد با توجه به نبود رابطه بین اندازه ،استقالل و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با خوانایی گزارش
حسابرسی ،لزوم توجه به اثربخشی ویژگیهای کمیتههای حسابرسی از اهمیت بسیار زیادی دارد.
هارونکالیی و همکاران ( )1399به بررسی تبیین عوامل مالی موثر بر خروج از درماندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج نشان داد نسبتهای مالی بدهیهای جاری به کل دارایی ،سود خالص به فروش و فروش به
دارایی جاری دارای بیشترین قدرت تبیین خروج از درماندگی هستند.
پور طبرستانی ( )1398تحقیقی با عنوان"کمّیسازیگزارشحسابرسان مستقل با رویکرد فازی و بررسی توان پیشبینی
ورشکستگی گزارشات کمّی شده در مقایسه با نوع گزارش حسابرسی" انجام دادند .بدین منظور پس از تحلیل محتوای بندهای به
تعداد  1140گزارش حسابرسی در فاصله سالهای  1390تا  1394اقدام به کمّیسازی اظهارنظر کیفی حسابرسان نموده و در ادامه با
استفاده از رگرسیون حداقل مربعات و الجیت ترکیبی ،تاثیر امتیازات کمّی و اظهارنظر کیفی بر ورشکستگی مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها نشان داد که امتیاز گزارش حسابرسی سال قبل بر شاخص ورشکستگی تاثیر منفی و معنیداری دارد ،لکن نوع گزارش
حسابرسی سال قبل و بندهای مربوط به مشکل تداوم فعالیت و دعوی حقوقی موجود در آن بر شاخص ورشکستگی در سال جاری
تاثیر معنیداری ندارد .لذا می توان بیان نمود که نوع گزارش حسابرسی سال قبل و بندهای تداوم فعالیت موجود در آن جهت پیش -
بینی ورشکستگی در مقایسه با امتیاز گزارش حسابرسی فاقد محتوای اطالعاتی است.
ویلتی ( ) 2019ارتباط بین تخصص مالی و صنعت اعضای کمیته حسابرسی و خوانایی موضوعات کلیـدی حسابرسـی در
گزارش حسابرسی را بررسی کرد .نتایج حاصل از بررسی  1319سال ـ شرکت بریتانیایی بین سـالهـای  2014تـا  2017نشان داد
که تخصص مالی و صنعت اعضای کمیته حسابرسی با خوانایی گزارش حسابرسی ،رابطه مثبتی دارد .البته ایـن ارتباط در خصوص
ترکیب تخصص مالی و صنعت اعضای کمیته حسابرسی از تخصص مـالی و صـنعت اعضـای کمیتـه حسابرسی بهصورت جداگانه
قویتر است.
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قالب اصلی گزارش های حسابرسی را بنـدهایی شـامل بنـدهای مقـدماتی ،بنـدهای شـرط ،بنـد اظهارنظر و بندهای بعد از
اظهارنظر ،تأکید بر مطلب خاص و سـایر مـوارد توضـیحی و قـانونی شکل میدهد .با توجه به بررسیهای انجام شده ،عمدهترین
موارد بندهای شـرط کـه بـه صـدور گزارشهای مشروط منجر میشود ،شامل بندهای محاسـبة بهـای تمـام شـده ،مسـائل
مالیـاتی ،دریافت نکردن پاسخ تأییدیههای حسابرسی ،تسـعیر ارز بـه خ صـوص در سـنوات اخیـر ،مسـائل و مالحظات خاص در
صورتهای مالی تلفیقی ،ذخیرة کاهش ارزش سرمایهگذاری هـا و موجـودی کاال ،مطالبات راکد و ...است .همچنین اهم موارد در
بندهای بعد از اظهارنظر حسابرس نیز شامل بندهای تأکید بر مطالب خاص و موارد عدم رعایت قانون تجارت است .در ایـن
پـژوهش از هفت متغیر اقالم با ماهیت دارایی اعم از جاری یا غیر جاری ،اقالم با ماهیت بدهی اعم از جاری و غیر جاری ،اقالم
درآمد یا هزینه ،زیان انباشته ،سرمایه در گردش ،تداوم فعالیت و عدم توان پرداخت برای بررسی محتوای گزارش حسابرسان
استفاده میشود.
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بارکر و همکاران ( )2018تحقیقی با عنوان " اثربخشی گزارش حسابرسی سال قبل از ورشکستگی" در کشور آمریکا ،با تجزیه
و تحلیل محتوای گزارشات حسابرسی شرکتهای ورشکسته در سال قبل از ورشکستگی ،نشان دادند در  70%موارد در گزارش
حسابرسی سال قبل این شرکتها بند تداوم فعالیت وجود ندارد ،آنها گزراش دادند چنین نتیجهای میتواند تردیدهای موجود در
خصوص صحت و قابلیت اطمینان این گزارشات را توجیه نماید.
یولیوانی و آراواتی ( )2017پژوهشی با عنوان" تأ ثیر بحران مالی ،سودآوری ،اهرم و نقدینگی بر صدور گزارش حسابرسی تداوم
فعالیت" در کشور اندوزی ،با استفاده از تکنیک های اسناد کاوی و رگرسیون لجستیک انجام دادند .نتایج پژوهش نشان داد که
بحران مالی تاثیر منفی بر صدور گزارش حسابرسی تداوم فعالیت توسط حسابرس دارد ،آنها گزارش نمودند عواملی مانند سودآوری،
نقدینگی و اهرم تاثیری بر صدور بند تداوم فعالیت در گزارش حسابرسی ندارند.
ازکوردو و دیگران ( )2017پژوهشی با عنوان " محتوای گزارش حسابرسی در سال قبل از ثبت ورشکستگی :شواهد تجربی از
اسپانیا" انجام دادند .آنها شواهدی مبنی بر مفید بودن گزارشات حسابرسی در پیشبینی خطر پریشانی مالی ارائه نمودند.

 -4فرضیههای پژوهش
سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد دو

فرضیه اول :بین افشاگری حسابرسی در مورد اقالمی با ماهیت دارایی و ورشکستگی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین افشاگری حسابرسی در مورد اقالمی با ماهیت بدهی و ورشکستگی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم :بین افشاگری حسابرسی در نتایج عملیات و ورشکستگی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد.

 -5روش شناسی پژوهش
اطالعات و دادههای مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش ،از صورتهای مالی و گـزارشهـای مـالی شـرکتهـای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین ،نرم افزار رهآورد نوین استخراج شد .دادههای بـه کـار رفتـه در ایـن پژوهش بر پایة
اطالعات تاریخی شرکتها به دست آمده اند و از سامانة بورس اوراق بهادار تهران و با استفاده از نرم افـزار رهآورد نوین و صورتهای
مالی شرکتهای نمونه گردآوری شدهاند .محاسبة متغیرهای پژوهش در صفحة گسترده اکسل و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار
رهآورد نوین انجام شد .جامعه آماری این پژوهش ،کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی  1394تا
( 1398دوره  5ساله) است.
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با تعدیل این جامعه با
قید محدودیتهای زیر ،نمونه آماری مشخص گردید.
قبل از سال مالی  1394در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند و نام آنها تا پایان سال  1398از فهرست شرکتهای
یاد شده حذف نشده باشند.
جزء شرکتهای سرمایهگذاری ،مالی و واسطه گری مالی نباشند.
در طی دوره پژوهش ،توقف فعالیت نداشته باشند و یا اقدام به تغییر سال مالی ننموده باشند.
سال مالی آنها منتهی به  29اسفند ماه باشند.
اطالعات مورد نیاز متغیرهای پژوهش در خصوص آنها در دسترس باشند.

 -6مدل پژوهش و متغیرهای آن
مدل آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیونی لوجستیک برگرفته از ایزکوئردو  1و همکاران ( ) 2018و به صورت زیر می -
باشد:
𝑡𝑖 FAILED𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 ASSETS𝑖𝑡 + 𝛽2 LIABILCONTING 𝑖𝑡 + 𝛽3 RESULTPERIOD 𝑖𝑡 + 𝛽4 ACCUMLOSSES
𝑡𝑖+ +𝛽6 GC𝑖𝑡 + 𝛽7 INSOLVPROCEED 𝑖𝑡 + 𝛽8 AGE𝑖𝑡 + 𝛽9 SIZE𝑖𝑡 + 𝛽10 WCTA
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽11 EBITTA𝑖𝑡 + 𝛽12 BVETL𝑖𝑡 + ∑𝐼𝑁𝐷𝑖𝑡 + 𝑌𝐸𝐴𝑅 +
متغیر وابسته در این پژوهش ورشکستگی مالی شرکت ( )FAILEDاست .ورشکستگی در این تحقیق یک متغیر مجازی

(صفر و یک) و متغیر یک وابسته است .به طوری که شرکت ورشکسته ارزش یک میگیرد در صورتی که گزارش سالیانه نهایی
خود را در سال  ،tپیش از ورود به ورشکستگی در سال بعد ( )t+1صادر کرده باشد (مالک تشخیص ورشکستگی شرکتها ،مشمول
ماده  141بودن طبق قانون تجارت است) ،و در غیر اینصورت مقدار آن برابر صفر است (شرکت غیر ورشکسته=.)0
1 Izquierdo
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متغیرهای مستقل این تحقیق شامل افشاهای گزارش حسابرسی تبیین کننده ورشکستگی هستند که در چندین طبقه طبقه
بندی میشوند:
داراییها ( :) ASSETSاگر در گزارش حسابرسی افشاگری در مورد اقالمی با ماهیت دارایی چه جاری و غیر جاری اعم از
سرمایه گذاریها ،داراییهای مشهود و نامشهود بیان شده باشد 1 ،و در غیر اینصورت صفر تعلق میگیرد.
بدهیها ( :) LIABIL_CONTINGاگر افشا گری در گزارش حسابرسی در مورد اقالمی با ماهیت بدهی اعم از بلندمدت و
کوتاه مدت افشا شده باشد  1و در غیر اینصورت صفر تعلق میگیرد.
نتایج عملیات ( :) RESULT_PERIODمتغیر دو وجهی با مقدرا یک در صورتی که حداقل یک یادداشت در مورد نتایج
عملیات دوره جاری در گزارش حسابرسی افشا شده باشد و در غیر اینصورت صفر.
متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از:
سن شرکت ( 𝑡𝑖 :) AGEبرای سنجش این متغیر از تعداد سالهای تاسیس شرکت تا سال مبنا شرکت  iدر سال  tاستفاده می -
شود.

 -7یافتههای پژوهش
 -1-7آمار توصیفی
آمار توصیفی پژوهش حاضر که شامل میانگین ،میانه ،حداکثر ،حداقل ،انحراف معیار ،چولگی و ضریب کشیدگی میباشد به
شرح نگاره ( )1است.

ورشکستگی
گزارش داراییها
گزارش بدهیها
سن شرکت
اندازه
سرمایه در گردش
سود قبل از مالیات
اهرم مالی

میانه

بیشترین

کمترین

انحراف معیار

میانگین
208333.0
0,696667
515000.0
2,874183
15,01875
0,154167
0,086683
551333.0

000000.0
000000.1
000000.1
940000.2
75000.14
120000.0
050000.0
380000.0

000000.1
000000.1
000000.1
910000.3
12000.20
370000.2
580000.0
670000.2

000000.0
000000.0
000000.0
100000.1
22000.10
55000.129000.0010000.0

0,406455
460082.0
500192.0
0,505595
1,747500
0,397635
0,133936
0,552805

ضریب چولگی

متغیر

1,436370
85563.006003.051719.00,385539
0,821254
0,876083
1,654175

ضریب کشیدگی

شاخص

3,063158
732110.1
003603.1
3,846388
3,123075
8,089217
4,651072
5,571243

مشاهدات

جدول ( :)1آمار توصیفی متغیرها

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

اندازه شرکت (𝑡𝑖 :)SIZEبرای محاسبه این متغیر از لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت  iدر سال  tاستفاده میشود.
سرمایه در گردش ( 𝑡𝑖 :)WCTAکه از تفاضل داراییهای جاری و بدهیهای جاری بدست می آید.
سود قبل از مالیات ( 𝑡𝑖 :)EBITTAعبارتست از سود قبل از مالیات به کل داراییهای شرکت شرکت  iدر سال  tمی باشد.
اهرم مالی (𝑡𝑖 :)BVETLبرای محاسبه این شاخص از تقسیم کل بدهیها به کل داراییها استفاده میشود.

600
600
600
600
600
600
600
600

 -2-7آزمون فرضیههای پژوهش
با توجه به مقدار محاسبه شده ی آزمون برازش آکاییک و شوارز که هر دوی آن برای مدل الجیت کمتر میباشند بنابراین جهت بررسی فرضیات
تحقیق از مدل الجیت استفاده گردید.
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جدول -2نتایج برآورد مدل لوجیت
متغیر

نماد

ضرایب

انحراف معیار

آماره z
2,074749
-0,073453
0,531715
0,078487
-2,659937
-0,991357
-5,278286
-1,687974
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0,138637
0,287637
گزارش داراییها
ASST
0,226047
-0,016604
گزارش بدهیها
LIABIL
0,255755
0,135989
نتایج عملیات
RESULT
0,256114
0,020102
سن شرکت
AGE
0,074068
-0,197016
اندازه
SIZE
0,044189
-0,043807
سرمایه در گردش
WCTA
0,822562
-4,341715
مالیات
سود قبل از
EBITA
0,115577
-0,195090
اهرم مالی
BVELT
میانگین متغیر وابسته 0,208333:
آزمون برازش شوارز(الجیت)0,9964 :
آزمون برازش آکاییک(الجیت)0,09011 :
آزمون برازش شوارز(پروبیت) 1,0127 :
آزمون برازش آکاییک(پروبیت)0,9175 :

سطح معناداری
()prob
0,0062
0,9414
0,5949
0,9374
0,0078
0,3215
0,0000
0,0914

 -3-7نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق
با توجه به نتایج حاصل از جدول ( )2و سطح معنی داری محاسبه شده میتوان بیان داشت :متغیر افشاگری حسابرسی در مورد
اقالمی با ماهیت دارایی که سطح معنی داری آن کوچکتر از سطح خطاست ( ،)prob >0/05بنابراین در سطح اطمینان  95درصد
ضریب و آماره  zمربوط به این متغیر نشان دهنده این است که بین افشاگری حسابرسی در مورد اقالمی با ماهیت دارایی و
ورشکستگی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد .از نظر عالیم پارامترهای برآوردی ،عالمت متغیر مثبت می باشد ،لذا با
افزایش(کاهش) افشاگری حسابرسی در مورد اقالمی با ماهیت دارایی در شرکتهای مورد بررسی احتمال ورشکستگی شرکت
افزایش(کاهش) می یابد.

 -4-7نتایج حاصل از فرضیه دوم تحقیق
متغیر افشاگری حسابرسی در مورد اقالمی با ماهیت بدهی که سطح معنی داری آن بزرگتر از سطح خطاست (،)prob<0/05
بنابراین در سطح اطمینان  95درصد ضریب و آماره  zمربوط به این متغیر نشان دهنده این است که بین افشاگری حسابرسی در
مورد اقالمی با ماهیت بدهی و ورشکستگی شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.

 -5-7نتایج حاصل از فرضیه سوم تحقیق
متغیر افشاگری حسابرسی در مورد نتایج عملیات که سطح معنی داری آن بزرگتر از سطح خطاست( ، )prob<0/05بنابراین در
سطح اطمینان  95درصد ضریب و آماره  zمربوط به این متغیر نشان دهنده این است که بین افشاگری حسابرسی در مورد نتایج
عملیات و ورشکستگی شرکتها رابطه معناداری وجود ندارد.

 -8نتیجهگیری
نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد بین افشای اطالعات در گزارش حسابرسی در مورد بدهی ها (فرضیه
 ،)2نتایج عملیات در سال جاری (فرضیه  ) 3و شاخص ورشکستگی شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد .این در حالی است که
محتوای گزارش حسابرسی دارای افشائیات در مورد اقالم با ماهیت دارایی(فرضیه  )1با شاخص ورشکستگی  ،ارتباط معنادار دارند.
بنابر نتایج این تحقیق ،داراییها به عنوان مهمترین عوامل تبیی ن کننده ورشکستگی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران شناسایی
شد.
1
همچنین نتیجه فرضیه اول تحقیق با پژوهشهای ایزکوئردو و همکاران ( )2018و ازکوردو و همکاران ( )2017مطابقت دارد
و نتیجه فرضیه دوم تحقیق خالف جهت با پژوهش های ایزکوئردو و همکاران ( )2018و ازکوردو  1و همکاران ( )2017می باشد
و نتیجه فرضیه سوم تحقیق خالف جهت با پژوهش ایزکوئردو و همکاران ( )2018می باشد.
1 Azkordo
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 -1-8پیشنهادات حاصل از یافتههای پژوهش

منابع
.1

.2
.3
.4

.5
.6

احدزاده نمین ,مهناز ,کریمی پاشاکی ,مجتبی ( )1400مدل پیشبینی ورشکستگی مالی با رویکرد دوسطحی در تحلیل
پوششی دادهها با شاخصهای نیمه مثبت و منفی .تصمیم گیری و تحقیق در عملیات .مقاالت آماده انتشار ،پذیرفتهشده
انتشار آنالین از تاریخ  08مهر .1400
صالحی ,مهدی و بیگی ,ریحانه .)1392( .کاربرد الگوریتم فاخته در پیش بینی ورشکستگی شرکت¬های پذیرفته شده.
یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران.
علی خانی ,مرضیه ,مران جوری ،مهدی,داوودی ,سمانه( )1400به بررسی ویژگیهای کمیته حسابرسی و خوانایی گزارش
حسابرسی .بررسی های حسابداری و حسابرسی .دوره،28شماره.1,1400.صفحه .80- 101
هارونکالیی ,کاظم ,نبوی چاشمی ,سیدعلی ,برزگر ,قدرت اهلل ،داداشی ،ایمان ( )1399تبیین عوامل مالی موثر بر خروج از
درماندگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .مدلسازی اقتصادی .دوره  ،14شماره  - 50شماره پیاپی 50
تابستان  1399صفحه .103-129
منصورفر ,غالمرضا و غیور ,فرزاد و لطفی ,بهناز .)1392( .ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینی درماندگی مالی در بورس
اوراق بهادار تهران .تحقیقات حسابداری و حسابرسی
موسوی شیری ,محمود و طبرستانی ,محمدرضا .)1388( .پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها.
تحقیقات حسابداری و حسابرسی

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

در خصوص نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق پیشنهاد میشود :در خصوص نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق حاضر
بانک ها و اعتبار دهندگان ،در هنگام اعطای اعتبار به شرکتها ،و همچنین سرمایه گذاران در زمان تصمیمات سرمایه گذاری؛ اگر
تمایل دارند از احتمال ورشکستگی شرکتهای مورد نظرشان اطالع کسب کنند ،به گزارشات حسابرسی شرکت و به ویژه افشاگری
حسابرسی در مورد اقالمی با ماهیت دار ایی چه جاری و غیر جاری اعم از سرمایه گذاریها ،داراییهای مشهود و نامشهود به عنوان
شاخصی جهت پیش بینی احتمال ورشکستگی شرکت توجه ویژه ای داشته باشند .به حسابرسان پیشنهاد می گردد در حسابرسی
خود به اقالمی با ماهیت دارایی به عنوان عاملی اثر گذار بر ورشکستگی شرکتها توجه ویژه ای داشته باشند.
در خصوص نتایج حاصل از فرضیه دوم تحقیق پیشنهاد میشود :در خصوص نتایج حاصل از فرضیه دوم تحقیق حاضر؛
با توجه به عدم رابطه بین افشاگری حسابرسی در مورد اقالمی با ماهیت بدهی و ورشکستگی شرکتها پیشنهاد می شود که بانک
ها و اعتبار دهندگان ،در هنگام اعطای اعتبار به شرکتها ،و همچنین سرمایه گذاران در زمان تصمیمات سرمایه گذاری؛ اثرات
افشاگری حسابرسی در مورد اقالمی با ماهیت بدهی بر ورشکستگی شرکتها را مورد توجه قرار ندهند.
در خصوص نتایج حاصل از فرضیه سوم تحقیق پیشنهاد میشود :در خصوص نتایج حاصل از فرضیه سوم تحقیق
حاضر؛ با توجه به عدم رابطه بین افشاگری حسابرسی در مورد نتایج عملیات و ورشکستگی شرکتها پیشنهاد می شود سرمایه
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لذا در هنگام اخذ تصمیمات سرمایه گذاری خود تاثیر افشاگری حسابرسی در مورد نتایج عملیات بر ورشکستگی شرکت ها را مورد
توجه قرار ندهند.
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چکـیده
پژوهش حاضر با موضوع بررسی تاثیر کاهش مدیریت سود و کارایی سرمایه فکری بر رفتار نامتقارن هزینه انجام شد.
روش تحقیق آن از نظر هدف کاربردی ،از نظر اجرا همبستگی بود که با تحلیل رگرسیون صورت گرفت .همچنین ازنظر
گردآوری داده ها کمی بود .جامعه آماری آن شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای انتخاب
نمونه ،از روش غربالگری یا حذفی سیستماتیك استفاده شد .در این پژوهش ،دادههای موردنیاز برای آزمون فرضیههای
پژوهش ،از صورتهای مالی ساالنه شرکتها (سایت کدال) و وبسایت سازمان بورس اوراق بهادار ،استخراج شد .به این
صورت که در آغاز از ابزارهای کمی مانند میانگین و انحراف معیار برای تجزیه و تحلیل استفاده شد و بعد از آن برای تایید
یا رد فرضیه های پژوهش از الگوهای اقتصاد سنجی بهره گرفته شد و فرض های موضو با استفاده از متد رگرسیون چند
متغیره دیتاپنل ارزیابی شد .نتیجه های بدست آمده در خصوص فرضیه های پژوهش حاکی از آن بود که کم شدن
مدیریت سود روی رفتارنامتقارن هزینه اثرات منفی و معنی داری دارد .سرمایه فکری روی رفتار نامتقارن هزینه اثر منفی
دارد.

واژگـان کلـیدی :کاهش مدیریت سود ،کارایی سرمایه فکری ،رفتار نامتقارن هزینه
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شناخت رفتار هزینهها ،از بحﺚ های مهم حسابداری صنعتی و حسابداری مدیریت است .فرض اساسی در ادبیات سنتی
حسابداری هزینهها ایـن اسـت که برای هرگونه افزایش و کاهش در سﻄﺢ فعالیت ،رابﻄﺔ متقارنی بین هزینهها و سﻄﺢ فعالیت
وجود دارد؛ به این معنا که بزرگی تغییرات در هزینهها صرف نظر از جهت تغییرات ،تنها به تغییر در مقدار سﻄﺢ فعالیت بستگی دارد.
این فرض را اندرسون ،بنکر و جاناکریمن )2003(1با فراهم کردن شواهدی برای چسبندگی هزینهها در خصوص هزینههای
فـروش ،ﻋمومی و اداری بـه چالش کﺸیدند .بنابر پژوهشهای انجام گرفته ،زمانی که بزرگی افزایش هزینهها بر اثر افزایش سﻄﺢ
فعالیت ،بیﺸتر از بزرگی کاهش هزینهها بر اثر همان میزان کاهش در سﻄﺢ فعالیت باشـد ،این نوع رفتار نامتقارن هزینهها ،در
اصﻄﻼح چسبندگی هزینهها نامیده میشود .همچنین ویز )2010( 2نﺸان داد که اغلﺐ بزرگی افزایش هزینه بر اثر افزایش سﻄﺢ
فعالیت ها  ،کمتر از بزرگی کاهش هزینهها بر اثر همان مقدار کاهش در سﻄﺢ فعالیت است .به بیانی دیگر ،هزینهها نوع دیگری از
رفتار نامتقارن را با ﻋنوان ضدچسبندگی هزینهها دارند.
هزینهها توسﻂ منابﻊ ایجاد میشوند؛ بنابراین یکی از راههای درك رفتار هزینه ،تمرکز بر چگونگی تغییرات سﻄوح منابﻊ
اساسی در پاسخ به تغییرات فعالیت است .از ﻃرفی ﻃبق دیدگاه مبتنی بر منابﻊ شرکت ،سرمایﺔ فکری منابﻊ استراتژیکی ای هستند
که شرکتها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و ﻋملکرد مالی برتر میکنند .یکی از نظریههای غالﺐ در رابﻄه با ﻋلت به وجود آمدن
چسبندگی هزینه ها ،این اسـت که مدیریت در دورههای کاهش درآمد  ،به منظور پرهیز از هزینه های تعـدیل ﻇرفیت تولیدی و
کاهش سﻄﺢ داراییهای ﻋملیاتی ،به حفﻆ ﻇرفیت بی استفاده اقدام میکند .رفتار یاد شده به این صورت قابل توجیه است که حفﻆ
منابﻊ ،موجﺐ کاهش هزینهها در بلندمدت می شود؛ زیرا اگر در واکنش به کاهش فروش منابﻊ کاهش داده شود ،چنانچه در
دورههای آتی فروش افزایش یابد ،هزینه هایی بابت تحصیل مجدد همان منابﻊ به شرکت تحمیل می شود .از این رو مدیران برای
کاهش هزینه ها و به تبﻊ آن افزایش سود شرکت در بلندمدت ،منابﻊ را حفﻆ میکنند .بنابراین در بلندمدت ،حفـﻆ سرمایﺔ فکری به
کاهش هزینهها منجر میشود؛ زیرا در صورت کاهش سرمایﺔ فکری در واکنش به کاهش فروش در صورت افزایش فروش در دوره
های آتی ،هزینههایی بابت تحصیل مجدد همان منابﻊ استراتژیك به شرکت تحمیل میشود .از این رو مدیران برای کاهش هزینه
ها و در نتیجـه افزایش سود شرکت در بلندمدت به حفﻆ سرمایﺔ فکری اقدام میکنند(نمازی و همکاران.)1396،
بانکر و همکاران ) 2017(3ﻋوامل تعیین کننده رفتار هزینه را به چند دسته ﻃبقه بندی نمودند که ﻋبارتند از محدودیتها( به
ﻋنوان مثال هزینه های تعدیل ،تغییر در میزان فعالیتهای اقتصادی،شرایﻂ بدهی) ،انگیزههای مدیریتی(رسیدن به سود هدف،
اجتناب از کاهش سود یا زیان و انواع مالکیت) و انتظارات خوش بینانه یا بدبینانه مدیران نسبت به فروش .ﻋﻼوه بر این  ،بانکر و
همکاران ( ) 2017مﻄرح نمودند که آزمونهای تجربی چسبندگی هزینه ها باید نقش پویای س رمایه گذاری منابﻊ را به ﻋنوان محرك
درآمدهای آتی در بر نظر بگیرند(یانگ.)2018،4
مدیران برای گمراه کردن برخی از سهامداران در مورد ﻋملکرد مالی شرکت و یا برای تحت تاثیر قرار دادن نتایج معامﻼتی که
به ﻋملیات حسابداری مرتبﻂ است .سود و در نهایت گزارش مالی را تغییر میدهند .این کار به دلیل انعﻄافپذیری ذاتی در
حسابداری تعهدی صورت میگیرد .در نتیجه سود حسابداری نﺸاندهنده سود واقعی نبوده و ﻋملکرد واقعی حسابداری را نﺸان
نمیدهد .این موضوع باﻋﺚ کاهش اﻋتماد نسبت به گزارشهای مالی شده و بر سودمندی تصمیمگیریهای سرمایهگذاری موثر
خواهد بود .وقتی شرکت ها برای جلوگیری از نتایج نامﻄلوب ،توانایی دستکاری سود خود را دارند ،مدیران می توانند به منظور
افزایش سود هزینه های شرکت را باافزایش منابﻊ ضعیف در دوره کاهش فروش ،تعدیل نمایند(یانگ .)2018،با این حال ،به جز
تعداد انگﺸت شماری از پژوهشهای داخل و خارج از کﺸور که به بررسی اثر سرمایﺔ سازمان به ﻋنوان بخﺸی از سرمایه فکری
پرداخته اند ،ادبیات مربوط به هزینههای چسبنده ،به اهمیت کاهش مدیریت سود و سرمایه فکری و در نتیجه ،رفتار نامتقارن هزینه
به اندازه کافی نﭙرداختهاند .در نتیجه تـﺄثیر سرمایﺔ فکری و کاهش مدیریت سود بر هزینه چسبندگی مﻄالعه نﺸده است .از این رو
در این پژوهش این پرسش مهم مﻄرح می شود که تﺄثیر کاهش مدیریت سود و سرمایﺔ فکری سازمان بر رفتار نامتقارن هزینه
چیست؟

 -2پیشینه های تحقیق
سان و همکاران ( )2019در پژوهﺸی به بررسی رابﻄه بین رفتار نامتقارن هزینه و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه در
شرکتهای تولیدی چین در بازده زمانی 2007- 2015پرداختند.نتایج حاصل از بررسیها نﺸان داد که رفتار نامتقارن هزینه موجﺐ
کاهش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه میشود هزینه فروش ،ﻋمومی و اجرایی)𝐴&𝐺𝑆( به ﻋنوان یك متغیر تعدیلگر ﻋمل

1 Jana Kariman
2 Weiss
3 Bunker et al
4 Young

10

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

میکند و رابﻄه بین رفتار نامتقارن هزینه و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه را کاهش میدهد  ،در حالی که بهای تمام شده
کاالهای فروخته شده ( )COGSتﺄثیر معنی داری ندارد.
هارتلیﺐ و همکاران ( ) 2019در پژوهﺸی به بررسی تاثیر سرمایه اجتماﻋی بر رفتار نامتقارن هزینه در بازده زمانی 1990- 2014
در امریکا پرداختند .سرمایه اجتماﻋی نﺸاندهنده قدرت هنجارهای اجتماﻋی و تراکم شبکههای اجتماﻋی در یك منﻄقه است .به
این ترتیﺐ ،این امر یك ﻋامل اجتماﻋی  -اقتصادی است که ممکن است بر تصمیمات تنظیم منابﻊ مدیریتی از ﻃریق کانالهای
مختلف تاثیر بگذارد .نتایج حاصل از بررسیها نﺸان داد که دفاتر مرکزی شرکتها در ایاالتمتحده با سرمایه اجتماﻋی باالتر ،
رفتار نامتقارن هزینه کمتری دارند در واقﻊ سرمایه اجتماﻋی از اتخاذ تصمیمات تعدیل منابﻊ فرصت ﻃلبانه مدیران که موجﺐ
چسبندگی هزینه میشود ،جلوگیری میکند.
یانگ()2018در پژوهﺸی به بررسی تاثیر محدودیت های مدیریت سود تعهدی و کارایی سرمایه فکری بر رفتار نامتقارن هزینه
در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار استرالیا در بازده زمانی 1990-2016پرداخت .تجزیه و تحلیلها نﺸان می دهد که ،
رفتار ه زینه های ضد چسبندگی زمانی اتفاق می افتد که شرکت ها ها توانایی دستکاری در مدیریت سود تعهدی را برای اداره کردن
سود در سال جاری داشته باشند .ﻋﻼوه بر این  ،کارایی سرمایه فکری  -به ویژه بهره وری سرمایه انسانی  -درجه چسبندگی هزینه
را افزایش می دهد این مﻄالعه ه مچنین نﺸان می دهد که افزایش رفتار نامتقارن هزینه در دوره پس از استاندارد بین المللی
گزارشگری مالی ناشی از راندمان باالی سرمایه فکری نسبت به دوره قبل از است.
رستگار( )1398در پژوهﺸی به بررسی تﺄثیر ویژگی های هیئت مدیره بر رفتار نامتقارن هزینه در شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداخت .این پژوهش بر حسﺐ هدف از نوع کاربردی ،بر حسﺐ بعد زمانی از نوع ﻃولی ،برحسﺐ نحوه
گردآوری دادهها از نوع آرشیوی یا پسرویدادی ،بر حسﺐ ماهیت دادهها از نوع کمی و بر حسﺐ منﻄق استداللی قیاسی -استقرایی
است .دوره زمانی پژوهش 1391 ،تا  1396است .برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خﻄی با دادههای ترکیبی برای
داده های  152شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است .یافته های این پژوهش نﺸان میدهد که اندازه،
استقﻼل و تخصص مالی اﻋضای هیئت مدیره منجر به کاهش رفتار نامتقارن هزینه شرکت ها می گردد.
سلیمانی و همکاران( ) 1397به بررسی رابﻄه چسبندگی هزینه و مدیریت سود با تمرکز بر انگیزههای مدیریتی در صنعت
سیمان پرداختند .این پژوهش بیان می کند که چسبندگی هزینه و هموارسازی سود ،به ﻋنوان رویدادهایی ناشی شده از انگیزههای
مدیریت در صنعت سیمان هستند .دلیل انتخاب صنعت سیمان ماهیت خاص هزینهها و بهای تمام شدة سیمان است که میتواند
با تاثیرگذاری بر انگیزه های مدیران منجر به مدیریت سود توسﻂ آنها شود.این پژوهش از نوع پژوهشهای آزمایﺸی توصیفی و
مربوط به دادههای مالی سال  1385الی  1394است و با فرض اینکه مدیران مﺸغول در صنعت سیمان به دلیل مواجه شدن با مازاد
ﻋرضه بر تقاضای سیمان ﻃی سال های مورد مﻄالعه در بازار داخل ،مستعد یکسری از رفتارهای تحریفی در گزارشگری مالی
بوده اند ،به بررسی رابﻄﺔ موجود بین چسبندگی هزینه و هموارسازی سود در این صنعت میپردازد .برخﻼف پیﺸینﺔ تحقیق ،نتایج
بهدست آمده از آزمون فرضیه ها نﺸان داد که رابﻄﺔ منفی و معناداری بین چسبندگی هزینه و هموارسازی سود در صنعت سیمان
وجود ندارد .چون واکنش نامتقارن هزینهها بر تغییر فعالیتها مانﻊ گزارش هموارسازی سود میشود ،انتظار میرود که همبستگی
منفی بین این دو رویداد مدیریتی وجود داشته باشد .اما به دلیل شرایﻂ خاص صنعت سیمان این رابﻄه مﺸاهده نﺸد.
اثنی ﻋﺸری و جوانمرد( )1396رابﻄه انگیزه های مدیریت سود افزاینده ،نظام راهبری شرکتی و اثر همزمان آنها با رفتار
نامتقارن هزینه را بررسی ک رد .به منظور سنجش رفتار نامتقارن هزینه ،از رابﻄه بین لگاریتم نسبت هزینههای اداری ،ﻋمومی و
فروش و لگاریتم نسبت درآمدهای ﻋملیاتی استفاده شد .نظام راهبری شرکتی نیز با استفاده از هفت متغیر اندازه هیات مدیره ،درصد
اﻋضای غیرموﻇف ،درصد سهامداران نهادی ،تمرکز مال کیت ،درصد سهامداران ﻋمده ،درصد سهامداران مدیریتی و نوع حسابرس و
یك شاخص تجمیعی سنجیده شد .دو شاخص نرخ بازده دارایی و نسبت تغییرات سود خالص به مجموع داراییها هم برای تعیین
انگیزه های مدیریت سود به شکل افزایﺸی لحاظ شد .در این راستا دادههای  84شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
برای دوره  1384الی  1393با در نظر گرفتن برخی ویژگیها ( 840شرکت  -سال) آزمون شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،تحلیل
رگرسیون (حداقل مربعات تعمیمیافته)  -روش داده های ترکیبی بکار گرفته شد .نتایج نﺸان داد هزینه به ﻃور میانگین رفتاری
نامتقارن دارد؛ بعﻼوه ،هزینه در شرکت هایی که درشرایﻂ مدیریت سود افزاینده قرار دارند در مقایسه با دیگر شرکتها با تاخیری
یکساله به شیوهای متقارن رفتار میکند .نظام راهبری شرکتی به ﻃور میانگین رابﻄه معنیداری با رفتار هزینه ندارد؛ این نظام رفتار
نامتقارن هزینه را در شرکت هایی که انگیزه مدیریت سود افزاینده دارند تقویت نمیکند.

 -3فرضیه های پژوهش
در این تحقیق به بررسی دو فرضیه زیر می پردازیم  . -1:کاهش مدیریت سود بر رفتار نامتقارن هزینه تاثیر گذار است.
 - 2سرمایه فکری بر رفتار نامتقارن هزینه تاثیر گذار است.

 -4روش تحقیق
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این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است ،که با استفاده از دادههای مستخرج از صورتهای مالی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابﻄهی همبستگی میپردازد .انجام این پژوهش در چهارچوب استدالل قیاسی
– استقرایی صورت گرفته است .ﻋلت استفاده از روش همبستگی کﺸف روابﻂ همبستگی بین متغیرها است .تحقیق همبستگی
یکی از انواع تحقیقات توصیفی است.
از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است ،یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اﻃﻼﻋات گذشته (صورتهای مالی
شرکتها) انجام میگیرد .از نظر هدف نیز این پژوهش جزو پژوهشهای کاربردی محسوب میشود.
جهت گردآوری اﻃﻼﻋات مورد نیاز تحقیق از روش کتابخانهای و اسناد کاری استفاده میشود .در این تحقیق ،ابتدا با استفاده
از منابﻊ کتابخانهای که شامل کتاب ،مجﻼت ،پایاننامهها ،مقاالت و اینترنت ،مﻄالعات مقدماتی و تدوین چارچوب نظری تحقیق
انجام گرفته است .در ادامه با استفاده از بانكهای اﻃﻼﻋاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،وبگاه مدیریت پژوهش ،توسعه و
مﻄالعات اسﻼمی و سایت  www.codal.irو بستههای نرم افزاری آماده مانند نرم افزار رهاورد نوین و تدبیر پرداز دادههای
موردنیاز برای آزمون فرضیات گردآوری شد .ابزار جمﻊ آوری اﻃﻼﻋات برای مبانی نظری فیش و برای گردآوری اﻃﻼﻋات مدل
برگههای چاپی محقق ساخته هستند.پس از جمﻊ آوری اﻃﻼﻋات کمی برای آزمون فرضیات این اﻃﻼﻋات با استفاده از صفحه
گسترده اکسل ﻃبقهبندی و جهت تجزیه تحلیل از نرم افزار ایویوز استفاده شده است.
در پژوهش حاضر برای تعیین نمونه آماری ،از محدودیتهای ذیل استفاده شده است .بدین منظور آن دسته از شرکتهای
جامعه آماری که شرایﻂ زیر را دارا باشند به ﻋنوان نمونه آماری انتخاب و مابقی حذف میشوند.
 شرکت قبل از سال  1390در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد؛ زیرا برخی از شرکتها ﻃی دوره موردنظربه بورس وارد شده و یا از بورس خارج شده¬اند و داده¬های این شرکتها برای مقایسه با سایر شرکتها مناسﺐ
نیست.
 جزء شرکتهای سرمایه گذاری ،بانكها ،مؤسسات بیمه و لیزینگ نباشند به دلیل اینکه این شرکتها از نظر ماهیتفعالیت با سایر شرکتها قابل مقایسه نیستند.
 سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه باشد .به دلیل اینکه سال مالی برخی از شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران به تاریخ های متفاوتی ختم میشود  .لذا شرکتهایی با یکدیگر قابلیت مقایسه دارند که سال مالی یکسانی
داشته باشند.
 شرکت در ﻃی دوره زمانی پژوهش سال مالی خود را تغییر نداده باشد .به دلیل اینکه شرکتها قابلیت مقایسهبیﺸتری داشته باشند.
 صورتهای مالی و یادداشت های همراه شرکت اصلی در بازه زمانی مورد بررسی ،به گونهای مجزا از صورتهایمالی و یادداشت های همراه شرکتهای تلفیقی موجود باشد.
 شرکت موردنظر ﻃی دوره پژوهش ،وقفه معامﻼتی بیش از  3ماه نداشته باشد. اﻃﻼﻋات موجود در این تحقیق برای شرکت مورد بررسی موجود باشد.با توجه به شرایﻂ و محدودیتهای فوق ،از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مجموع  112شرکت
به ﻋنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شده است.
جدول  -1حجم نمونه و نحوه رسیدن به تعداد شرکتهای نمونه
تعداد
580
()141
()112
()21
()61
()84
()49
112

شرح
تعداد شرکتهای حاضر در بورس سال 1397
تعداد شرکت های اضافه شده بعد سال 1390
سال مالی غیر 12/29
تغییر سال مالی
شرکتهای ﻋضو بانکها و موسسات اﻋتباری و....
تعداد شرکت های که در قلمرو زمانی بیش از سه ماه توقف معامﻼتی داشته اند
اﻃﻼﻋات موجود در این تحقیق برای شرکت مورد بررسی موجود نبوده است.
شرکت به ﻋنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده اند

 -5مدل تحقیق و نحوه محاسبه متغیرهای آن
با توجه به مدل ارائه شده در تحقیق یانگ و دیگران ( )2019مدل تحقیق به قرار زیر است:
∗ 𝑡𝑖𝑀𝐸𝐴 ∗ 𝑀𝑈𝐷 ] + 𝛽3
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𝑡𝑅𝐸𝑉𝑖,
𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡−1

[ 𝑔𝑜𝑙 ∗ 𝑀𝑈𝐷 ] + 𝛽2

𝑡𝑅𝐸𝑉𝑖,
𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡−1

[ 𝑔𝑜𝑙 ] = 𝛽0 + 𝛽1

𝑡𝑆𝐺𝐴𝑖,

𝐴𝐺𝑆[ 𝑔𝑜𝑙

𝑖,𝑡−1

𝑡] + 𝜀𝑖,

𝑡𝑅𝐸𝑉𝑖,
𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡−1

[ 𝑔𝑜𝑙 ∗ 𝑡] + 𝛽5 𝐷𝑈𝑀 ∗ 𝑇𝑂𝐵𝑄𝑖,

𝑡𝑅𝐸𝑉𝑖,
𝑅𝐸𝑉𝑖,𝑡−1

[ 𝑔𝑜𝑙 ∗ 𝑡𝑖𝑝𝑎𝑐𝑡𝑛𝑖 ∗ 𝑀𝑈𝐷 ] + 𝛽4

𝑡𝑅𝐸𝑉𝑖,
𝑖,𝑡−1

𝑉𝐸𝑅[ 𝑔𝑜𝑙(

در این مدل متغیر کاهش مدیریت سود تعهدی (𝒕𝒊𝑴𝑬𝑨) و متغیر سرمایه فکری (𝒕𝒊𝒑𝒂𝒄𝒕𝒏𝒊) بوده که در ادامه نحوه
محاسبه این متغیرها بیان می شود.
متغیر مستقل :کاهش مدیریت سود – کارایی سرمایه فکری
متغیر وابسته :رفتار نامتقارن هزینه
متغیرهای کنترلی  :اندازه شرکت – اهرم مالی -نرخ رشد فروش – محدودیت مالی
متغیرهای مستقل:
کاهش مدیریت سود تعهدی (𝒕𝒊𝑴𝑬𝑨):
مدل استفاده شده برای محاسبه مقدار مدریت سود بر اساس اقﻼم تعهدی مدل استفادهشده توسﻂ کازنیك ( )1999است که به
ﻋبارت زیر میباشد:
𝑡𝑖𝜀 ) +

𝑡𝑖𝑜𝑓𝑐∆
𝑇𝐴𝑖𝑡−1

( ) + 𝛼3

𝑡𝑖𝐸𝑃𝑃

𝐴𝑇( + 𝛼2

) 𝑡𝑖𝐶𝐸𝑅∆(∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 −

𝑖𝑡−1

𝑇𝐴𝑖𝑡−1

) + 𝛼1

1

𝐴𝑇( = 𝛼0

𝑖𝑡−1

TACit
𝑇𝐴𝑖𝑡−1

هستند.
سﭙس این ضرایﺐ برآوردی حاصل از رگرسیونهای شرکت های تحت مﻄالعه در هرسال ،برای برآورد میزان اقﻼم تعهدی
مدیریت شده (اختیاری) برای هر شرکت نمونه از ﻃریق کسر نمودن اقﻼم تعهدی مدیریت نﺸده از جمﻊ اقﻼم تعهدی به شرح زیر
به دست میآید.
)

𝑡𝑖𝑜𝑓𝑐∆
𝑇𝐴𝑖𝑡−1

( ) − 𝛼3

𝑡𝑖𝐸𝑃𝑃

𝐴𝑇( − 𝛼2

𝑖𝑡−1

) 𝑡𝑖𝐶𝐸𝑅∆(∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 −
𝑇𝐴𝑖𝑡−1

) − 𝛼1

1

𝐴𝑇( − 𝛼0

𝑖𝑡−1

𝑡𝑖𝐶𝐴𝑇

𝐴𝑇 = 𝑡𝑖𝐶𝐴𝐷

𝑖𝑡−1

𝑡𝑖𝐴𝑇𝐷 = اجزای مدیریتشده اقﻼم تعهدی شرکت تحت مﻄالعه  iدر سال  tکه معادل جمﻊ اقﻼم تعهدی اختیاری است و
نﺸانگر میزان مدیریت سود بر اساس اقﻼم تعهدی اختیاری است.
در صورتی که مدیریت سود شرکت در ﻃول یك دوره کاهش داشته باشد یك و نﺸان وجود کاهش در مدیریت سود است در
غیر این صورت صفر است.
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 :TACitجمﻊ اقﻼم تعهدی (سود ﻋملیاتی منهای جریانهای نقدی ﻋملیاتی) در سال  tبرای شرکت تحت مﻄالعه i
 :𝑇𝐴𝑖𝑡−1جمﻊ داراییهای در سال  t-1برای شرکت تحت مﻄالعه i
𝑡𝑖𝑉𝐸𝑅∆ :تغییرات درآمد ﻃی سال  t-1تا  tبرای شرکت تحت مﻄالعه i
𝑡𝑖𝐶𝐸𝑅∆ :تغییرات حسابها و اسناد دریافتنی ﻃی سالهای  t-1تا  tبرای شرکتهای تحت مﻄالعه i
𝑡𝑖𝐸𝑃𝑃 :مبلغ ناخالص اموال  ،ماشینآالت و تجهیزات در سال  tبرای شرکتهای تحت مﻄالعه i
𝑡𝑖𝑜𝑓𝑐∆ :تغییرات جریان نقد ﻋملیاتی
𝑡𝑖𝜀  :مجموع خﻄای رگرسیون ،فرض بر این است که به صورت مقﻄعی نا همبسته و دارای توزیﻊ نرمال با میانگین صفر

سرمایه فکری (𝒕𝒊𝒑𝒂𝒄𝒕𝒏𝒊):
پالیك توسﻂ روش ضریﺐ مقدار سرمایه فکری در شرکت ها را سنجش کرد .کامﻼ مخالف حسابداری صنعتی که روی هزینه
ها و کنترل کردن آن ها تمرکز دارد ،پالیك بیﺸتر روی خلق ارزش تمرکز می کند و پیدا کردن روش ضریﺐ ارزش افزوده
اﻃﻼﻋاتی را در مقدار ارزش ایجاد شده به وسیل ه دارایی های مﺸهود و نامﺸهود را زیاد می کند .در واقﻊ این متد به جای اینکه
ارزش گذاری سرمایه فکری را در نظر بگیرد  ،بیﺸتر بهره وری و بازده شرکت ها را به وسیله سه تا از منبﻊ های ﻋمده اندازه می
گیرد که شامل سرمایه مالی – سرمایه انسانی و ساختاری در نظر گرفته اند.
پالیك برای حساب کردن ضریﺐ ارزش افزوده  ،بهره وری هر کدام از منبﻊ های ورودی سازمان را در نظر می گیرد  :کارایی
سرمایه ،کارایی سرمایه انسانی ،کارایی سرمایه ساختاری .
من حیﺚ المجموع این سه کارایی روی هم رفته ضریﺐ ارزش افزوده شرکت را نﺸان می دهد اگر چه این روش یك روش
مناسﺐ است اما احتماال کامل نباشد .پس ما در پژوهش خود دارایی نامﺸهود را به ﻋنوان یك ﻋامل مهم در تجارت جهان امروز به
مدل خودمان اضافه م یکنیم و می دانیم که دارای نامﺸهود هم باید مورد نظر باشد.
مراحل محاسبه سرمایه فکری به روش پالیك
مرحله اول :ابتدا ارزش افزوده با استفاده از رابﻄه زیر محاسبه می شود.
هزینه استهﻼك +هزینه حقوق و دستمزد کارکنان +سود ﻋملیاتی= ارزش افزوده (VA) 1
مرحله دوم :محاسبه کارایی سرمایه انسانی )(HCE
1 - Value Added
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این شاخص نﺸان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده توسﻂ نیروی انسانی می باشد که از تقسیم ارزش افزوده به هزینه حقوق و
دستمزد حاصل می شود.
𝐴𝑉
𝐶𝐻 = 𝐸𝐶𝐻()4
 : HCهزینه حقوق و دستمزد نیروی انسانی می باشد.
مرحله سوم :محاسبه کارایی سرمایه ساختاری )(SCE
ای ن نسبت نﺸان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از فرایندها و ساختارهای موجود در شرکت می باشد و از تقسیم سرمایه
ساختاری به ارزش افزوده حاصل می شود.
𝐶𝑆

𝐴𝑉

= 𝐸𝐶𝑆

 :SCسرمایه ساختاری از رابﻄه زیر حاصل می شود𝑆𝐶 = 𝑉𝐴 – 𝐻𝐶 :
مرحله چهارم :محاسبه کارایی سرمایه بکار گرفته شده )(CEE

این شاخص نﺸان دهنده ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از به کارگیری دارایی های فیزیکی و مﺸهود می باشد.

𝐴𝑉
𝐸𝐶

= 𝐸𝐸𝐶
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 : CEسرمایه بکار گرفته شده که برابر ارزش دفتری کل دارایی های شرکت به جز داراییهای نامﺸهودمی باشد.
مرحله پنجم :محاسبه ضریﺐ ارزش افزوده فکری پالیك
با توجه به تعاریف باال ضریﺐ ارزش افزوده فکری پالیك از رابﻄه زیر به دست می آید:
VAIC 1= HCE+ SCE+ CEE
مرحله ششم :محاسبه کارایی دارایی نامﺸهود )(IAE2

این شاخص نﺸان دهنده دارایی نامﺸهود موجود در شرکت ،نسبت به ارزش دفتری شرکت می باشد.

𝐴𝐼

𝐴𝑇 = 𝐸𝐴𝐼

که در باال  IAارزش دفتری دارایی نامﺸهود شرکت و  TAارزش دفتری کل شرکت می باشد.
مرحله هفتم :محاسبه ارزش افزوده فکری ،پالیك تعدیل شده
در ادامه ما در مدل تعدیل شده پالیك ،کارایی دارایی نامﺸهود را به مدل اضافه می کنیم و پیشبینی می کنیم که مدل تعدیل
شده دارای قدرت تبیین باالتری نسبت به مدل اولیه داشته باشد.
VAIC=HCE+SCE+CEE+IAE

پالیك در محاسبه ضریﺐ ارزش افزوده فکری از دارایی های نامﺸهود چﺸم پوشی می کند ولی ما در این تحقیق کارایی
دارایی نامﺸهود را به مدل پالیك اضافه می کنیم و آنگاه بررسی می کنیم که آیا افزودن داراییهای نامﺸهود به مدل پالیك می
تواند در بهبود این شاخص موثر باشد.
 :DUMمتغیر مجازی با ارزش  0و  1است ،در صورتی که متغیر  REVبرای یك دوره رو به کاهش بگذارد برابر  1در غیر
این صورت صفر است.
کیوتوبین( 𝑡 :) 𝑇𝑂𝐵𝑄𝑖,فرصت های سرمایه گذاری ،نسبت ارزش روز شرکت در بازار بورس (قیمت روز سهام شرکت ضرب در
تعداد سهام آن بعﻼوه ارزش دفتری بدهی بلند مدت) بر ارزش دفتری شرکت (ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بعﻼوه ارزش
دفتری بدهی بلند مدت).

 -6روش های گردآوری داده ها
در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خﻄی چند متغیره استفاده شده است .روش آماری مورد استفاده در این
تحقیق روش دادههای پانل می باشد .در ادامه ابتدا روش دادههای پانل و آزمونهای مربوط به آن تﺸریﺢ گردید .سﭙس آزمونهای
مربوط به معنیدار بودن کل مدل و معنیدار بودن متغیرهای مستقل توضیﺢ داده میشود .در آخر نیز پس از تﺸریﺢ آزمونهای
مربوط به مفروضات رگرسیون کﻼسیك ،نحوه تصمیم گیری در مورد رد یا پذیرش فرضیههای تحقیق بیان گردید .الزم به ذکر
است در این مﻄالعه برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزارهای  Eviewsبهره گرفته شده است.

 -7یافته های تحقیق
 -1-7آمار توصیفی متغیرها

)1 -Value Added Intellectual Coefficient (VAIC
)2 -Intangible Asset Efficiency (IAE
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در جدول  2خﻼصه آماری متغیرهای وابسته و مستقل و کنترلی برای  112شرکت نمونه در بازده زمانی  1391تا 1397
گزارش شده است .در این جدولها میزان میانگین ،میانه ،ماکزیمم ،مینیمم ،انحراف معیار و کﺸیدگی ارائهشده است .آمار توصیفی
برای متغیرهای وابسته ذکرشده به قرار زیر است:

جدول  -2آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
سرمایه فکری
کاهش
تغییرات سود
تغییرات هزینه
مدیریت سود
خالص
ﻋملیاتی
0/60
0/003
0/37
1/39
0/62
-0/001
0/45
1/18
0/99
0/388
2/35
152
0/06
-0/39
-0/40
0/01
0/19
0/10
19
4/61
798
798
798
798

میانگین
میانه
ماکزیمم
مینیمم
انحراف معیار
تعداد مﺸاهدات

کیوتوبین

متغیر مجازی

1/42
1/23
6/53
49
0/65
798

0/40
0/00
1
0
0/49
798

 -2-7آزمون مانای (ریشه واحد) دادههای پژوهش
برای آزمون مانای متغیرهای پژوهش از آزمون دیکی فولر ( )ADFبرای دادههای این پژوهش استفادهشده و یافتههای آن در
جدول  3گزارششده است .در این آزمون هرگاه ارزش احتمال در سﻄﺢ  95درصد معنادار باشد فرض صفر که بیان میکند متغیر
نامانا است رد شده پس نﺸان از مانای متغیر را میدهد .نتایج نﺸان میدهد که دادههای مورداستفاده در پژوهش مانا میباشند.
جدول  - 3نتایج آزمون دیکی فولر
 ADFفیﺸر کای دو
متغیرهای مدل
386
تغییرات هزینه ﻋملیاتی
447
تغییرات سود خالص
448
کاهش مدیریت سود
381
سرمایه فکری
317
کیوتوبین

احتمال
0/00
0/00
0/00
0/00
0/03

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

در جدول مﺸاهده می شود که میانگین متغیر تغییرات هزینه ﻋملیاتی  1/39است .به ﻋبارت دیگر به ﻃور متوسﻂ هزینه
ﻋملیاتی شرکت های نمونه رو به افزایش گذاشته است .متغیر تغییرات سود خالص هم از تقسیم سود دوره جاری به سود دوره قبل
است .میانگین این متغیر برای شرکتهای نمونه  0/37است .به ﻋبارت دیگر به ﻃور متوسﻂ سود شرکتها در ﻃول دوره جاری
برای شرکتهای نمونه رو به افزایش گذاشته است.

 -3-7ماتریس همبستگی جفت متغیرهای مستقل و کنترلی
از ماتریس همبستگی میتوان به این نتیجه دست یافت که آیا بین جفت متغیرهای مستقل و کنترلی مدلها رابﻄه همبستگی
معنادار قوی وجود دارد یا خیر .در صورت وجود رابﻄه معنادار قوی و همبستگی باالی  70درصد این نتیجه حاصل میشود که بین
این دو متغیر هم خﻄی قوی وجود دارد .در جدول  4ﻋدد اول از باال نﺸاندهنده میزان همبستگی ،ﻋدد دوم نﺸان دهنده ارزش
احتمال آماره است.
جدول - -4نتایج آزمون همپوشانی (هم خطی) با استفاده از روش ماتریس همبستگی بین جفت متغیرهای سمت

تغییرات سود خالص

تغییرات سود خالص
1/00

راست مدل
کاهش مدیریت سود

سرمایه فکری

کاهش مدیریت سود

0/006
0/82

1/00

سرمایه فکری

-0/001
0/96

0/07
0/01

1/00

کیوتوبین

0/009
0/74

-0/04
0/12

-0/06
0/02

کیوتوبین

1/00
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برای درك وجود هم خﻄی بین متغیرهای پژوهش از همبستگی بین جفت متغیرها استفاده شده است .در واقﻊ اگر بین جفت
متغیرهای مورد اس تفاده در سمت راست مدل همبستگی کمتر از  % 70گزارش شود نﺸان دهند این امر است که متغیرهای مورد
استفاده در سمت راست مدل دارای هم خﻄی نبوده و به درستی انتخاب شدهاند .همانﻃور که مﺸاهده میشود هیچ جفت متغیر
مستقلی همبستگی معنادار باالی  %70را نداشتهاند و ﻋدم هم خﻄی بین متغیرهای مستقل تائید میشود

 -4-7نتایج تجربی آمار استنباطی مدل پژوهش
آزمون  Fلیمر :برای اینکه داده ها پولد است یا پنل نیاز است که از تست اف لیمر استفاده کنیم که در جدول زیر
قابل مشاهده است و این نتیجه حاکی از آن است که فرضه های تحقیق پانل می باشد.

آماره
آزمون  Fلیمر

جدول  -5آزمون  Fلیمر مدل
احتمال
آماره کای دو
0/99
0/49

نتیجه
دادههای پولد

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

از انجایی که ﻃبق جدول ارزش احتمال باالتر از پنج درصد است نﺸان می دهد که داده ها پولد هستند و چون پولد هستند
پس دیگر احتیاج نیست از تست هاسمن استفاده کنیم و نوع رگسیون ما از مدل حداقل مربعات خﻄی به حساب می آید..
آزمون ناهمسان واریانس :همانطور که پیشتر بیان شد برای تخمین رگرسیون کالسیک ابتدا باید وجود
ناهمسانی یا ناهمسانی واریانس را در متغیرهای پژوهش بررسی کرد .نتایج آزمون زیر بهقرار ذیل است:

آماره
آزمون ( LRکای دو)

جدول - 6آزمون ناهمسان واریانسی مدل
احتمال
مقدار
3416/80

0/00

نتیجه
ناهمسان واریانس

در این آزمون فرضیهها بهقرار زیر هستند:
فرض صفر :همسانی واریانس
فرض مخالف:ناهمسانی واریانس
با توجه به یافتههای جدول  6به دلیل کمتر بودن ارزش احتمال از مقدار  %5سﻄﺢ خﻄا فرض صفر رد شده و ناهمسان
واریانسی در مدل نمایان میشود .ازاینرو باید در تخمین رگرسیون پانل اثرات ثابت از روش  EGLSحداقل مربعات تعمیمیافته
تخمینی استفاده شود.
آزمون خودهمبستگی :این یك آزمون خیلی مهم قبل از اینکه از رگرسیون استفاده شده است که این آزمون نﺸان می
دهد بین جمﻼت خﻄا باید ﻋدم خود همبسگی وجود داشته باشد و اگر این خود همبستگی پیدا شود باید از  AR , MAاستفاده
کرد  .برای تست این آزمون از تست والدریچ بهره گرفته می شود.
آماره
آزمون ولدریج

جدول  -7آزمون خودهمبستگی 1مدل
احتمال
آماره F
0/18
1/05

نتیجه
ﻋدم خودهمبستگی

آزمون بر اساس فروض ذیل صورت میگیرد:
فرضیه صفر به این صورت مﻄرح می شود که خود همبستگی وجود ندارد.
فرضیه ی یك به این صورت مﻄرح می شود که خودهمبستگی وجود دارد.
همانﻄور که جدول باال نﺸان می دهد سﻄﺢ احتمال بیﺸتر از پنج صدم ا ست و فرضیه صفر رد می شود و نﺸان می دهد خود
همبستگی وجود ندارد و این شرط برای رگرسیون تایید می شود.

 -1تمامی آزمون و محاسبات این پژوهش از نرمافزار  eviewsاستفاده شده است به جز آزمون خودهمبستگی و ناهمسان واریانس که از نرمافزار  stataبهره
گرفتهشده است.
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 -5-7تخمین مدل تحقیق
در جدول  8مدل رگرسیون حداقل مربعات خﻄی به روش  EGLSتﺄثیر کاهش مدیریت سود و تﺄثیر سرمایه فکری از کانال
سود خالص بر چسبندگی هزینهها را نﺸان میدهد .همانﻃور که در جدول مﺸاهده میشود ضرایﺐ دو متغیر اول در سﻄﺢ اﻃمینان
 %95معنادار می باشند .با توجه به ضریﺐ لگاریتم تغییرات سود خالص میتوان بیان نمود که با افزایش  %1در سود خالص،
هزینههای ﻋملیاتی  %0/1افزایش پیدا میکنند .از سوی دیگر منفی بودن ضریﺐ متغیر مجازی در لگاریتم تغییرات سود خالص
نﺸان دهنده رفتار چسبنده هزینه های ﻋملیاتی است .متغیر سودخالص از مسیر تغییرات سود خالص در سﻄﺢ اﻃمینان  %95معنادار
نمی باشد .این تحلیل شامل حال متغیر کیوتوبین نیز میشود .متغیر سرمایه فکری و کاهش مدیریت سود از مسیر تغییرات سود
خالص در سﻄﺢ اﻃمینان  %95معنادار هستند .ﻋﻼمت منفی آنها نﺸان از اثر منفی ایم متغیر بر چسبندگی هزینهها دارد .نتایج
مربوط به ضریﺐ تعیین تعدیلشده نﺸان میدهد که در کل دوره پژوهش ،حدود  55درصد تغییرات متغیر وابسته توسﻂ مدل
توضیﺢ داده میشود .معناداری آماره  Fنﺸان از معناداری مدل تخمین زدهشده دارد .از ﻃرف دیگر آزمون دوربین واتسون ﻋدد
 2/03را نﺸان میدهد که نﺸان از ﻋدم همبستگی بین جمﻼت اخﻼل است.
جدول  - 8تخمین مدل
متغیرهای مدل
لگاریتم تغییرات سود خالص
متغیر مجازی * لگاریتم تغییرات سود خالص
متغیر مجازی * مدیریت سود* لگاریتم تغییرات سود خالص
متغیر مجازی * سرمایه فکری* لگاریتم تغییرات سود خالص
متغیر مجازی * کیوتوبین* لگاریتم تغییرات سود خالص
ﻋرض از مبدأ

2

R

آزمون معناداری رگرسیون
F

آماره
35/56

احتمال
0/00

 -8نتایج فرضیه های پژوهش و تفسیر یافته های آن
تصمیم گیری رکن اساسی همه وﻇایف مدیریت و درﻋینحال ،مبنای برنامهریزی محسوب میشود .به ﻋبارتدیگر،
تصمیم گیری هسته اصلی مدیریت است که در تمامی وﻇایف مدیریت تبلور مییابد .حسابداری مدیریت از مهمترین ابزارهای ارائه
اﻃﻼﻋات الزم به مدیران برای تصمیم گیری است .شناخت رفتار هزینه یکی از مباحﺚ مهم حسابداری بهای تمام شده و مدیریت
است و همچنین توجه مدیران به کاهش و افزایش منابﻊ در جهت هر چه بهتر و بیﺸتر بهره گرفتن از آنها به منظور تولیدات و ارائه
کاال و خدمات می باشد ،در نتیجه نیاز به بررسی " رفتار نامتقارن هزینه" بسیار الزم به نظر می رسد یکی از موضوﻋاتی که می
تواند بر رفتار هزینه در سازمان تاثیرگذار باشد ترکیﺐ داراییهای آن از نظر داراییهای فیزیکی و فکری و همچنین مدیریت سود
است .سرمایه فکری بعنوان یکی از ﻋناصرشایستگیهای محوری و مزیت رقابتی شرکتها محسوب میشود .از این رو این پژوهش
با هدف بررسی تاثیر کاهش مدیریت سود و کارایی سرمایه فکری بر رفتار نامتقارن هزینه ،اقدام به جمﻊآوری دادههای مرتبﻂ با
تحقیق کرد روش پژوهش حاضر ،ازنظر هدف ،از نوع کاربردی و ازلحاظ روش ،از نوع همبستگی تحلیل رگرسیون بود .جامعه
آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برای انتخاب نمونه ،از روش غربالگری یا
حذفی سیستماتیك استفاده شد .به این صورت که نخست ،تمام شرکتهایی که میتوانند در نمونهگیری شرکت کنند ،انتخاب و
سﭙس ،از بین آنها شرکتهایی که واجد شرایﻂ مذکور نیستند ،حذفشده و درنهایت شرکتهایی که باقی میمانند ،برای انجام
آزمون انتخاب شدند .بازه زمانی پژوهش بین سالها  1391تا  1397در نظر گرفته شد .در این پژوهش ،دادههای موردنیاز برای
آزمون فرضیههای پژوهش ،از صورتهای مالی ساالنه شرکتها (سایت کدال) و وبسایت سازمان بورس اوراق بهادار ،استخراج
شد .به این صورت که ابتدا با استفاده از روشهای کمی شامل ابزارهای موجود در آمار توصیفی ،نظیر میانگین ،انحراف معیار داده-
های مورداستفاده تجزیهوتحلیل شد و برای آزمون فرضیههای این پژوهش و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از
الگوهای اقتصادسنجی استفاده شد و فرضیههای مربوﻃه از روش رگرسیون چند متغیره پانل موردبررسی قرار گرفت.
نتایج حاصل از بررسی فرضیهها نﺸان داد که :
 کاه مدیریت سود بر رفتار نامتقارن هزینه تاثیر منفی و معناداری دارد. -سرمایه فکری بر رفتار نامتقارن هزینه تاثیر منفی و معناداری دارد.

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

ضریب
0/10
-0/001
-0/05
-0/03
0/02
0/15

انحراف معیار پسماند
0/01
0/01
0/04
0/01
0/01
0/005
0/55

آماره t
8/98
-0/13
-7/43
-2/07
1/83
26
دوربین واتسون

احتمال
0/00
0/89
0/00
0/03
0/06
0/00
2/03
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 -9نتیجهگیری

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

کاهش مدیریت سود بر رفتار نامتقارن هزینه تاثیر گذار است.
یافتههای پژوهش در فصل قبل نﺸان داد که کاهش مدیریت سود بر رفتار نامتقارن تاثیر منفی و معناداری دارد .نتایج حاصل
از بررسی فرضیه با نتایج حاصل از پژوهشهای یانگ ( ،)2018هارتلیﺐ و لوی ( ،)2017ژو و هانگ ( )2015وهاشمی و نجاتی
( )1394سازگار میباشد
مدیریت سود باﻋﺚ کاهش اﻋتماد نسبت به گزارشهای مالی شده و بر سودمندی تصمیمگیریهای سرمایهگذاری موثر خواهد
بود .وقتی شرکت ها برای جلوگیری از نتایج نامﻄلوب  ،توانایی دستکاری سود خود را دار ند ،مدیران می توانند به منظور افزایش
سود ،هزینه های شرکت را باافزایش منابﻊ ضعیف در دوره کاهش فروش ،تعدیل نمایند.هنگامی که مدیران انگیزه ای برای
جلوگیری از درآمدهای نامﻄلوب در سال جاری دارند اما توانایی محدودی در استفاده از مدیریت درآمد تعهدی برای دستکاری
درآمدها دارند ،تمایل دارند منابﻊ اجتناب ناپذیر را کاهش دهند تا از درآمد نامﻄلوب جلوگیری کنند ،که این امر منجر به کاهش
رفتار نامتقارن هزینه میشود .از این رو می توان گفت که کاهش مدیریت سود بر رفتار نامتقارن هزینه تاثیر منفی و معناداری دارد.
سرمایه فکری بر رفتار نامتقارن هزینه تاثیر گذار است.
یافتههای پژوهش در فصل قبل نﺸان داد که سرمایه فکری بر رفتار نامتقارن هزینه تاثیر منفی و معناداری دارد .نتایج حاصل
از بررسی فرضیه با نتایج حاصل از پژوهشهای سان و همکاران ( ، )2019هارتلیﺐ و همکاران( ،)2019خیری( )1396و نمازی و
فتحعلی()1396سازگار و با نتایج پژوهش یانگ ( )2018ناسازگار میباشد.
سرمایﺔ فکری سرمایﺔ با ارزشیاست که در هر سازمان دارایی نامﺸهود شناخته میشود .سرمایﺔ فکری منابﻊ استراتژیکی ای
هستند که شرکتها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و ﻋملکرد مالی برتر میکنند .مدیریت در دورههای کاهش درآمد ،به منظور پرهیز
از هزینه های تعدیل ﻇرفیت تولیدی و کاهش سﻄﺢ داراییهای ﻋملیاتی ،به حفﻆ ﻇرفیت بی استفاده اقدام میکند در واقﻊ حفﻆ
منابﻊ ،موجﺐ کاهش هزینهها در بلند مدت میشود؛ زیرا اگر در واکنش به کاهش فروش منابﻊ کاهش داده شود ،چنانچه در
دورههای آتی فروش افزایش یابد ،هزینه هایی بابت تحصیل مجدد همان منابﻊ به شرکت تحمیل میشود  .از این رو مدیران برای
کاهش هزینه ها و به تبﻊ آن افزایش سود شرکت در بلندمدت ،منابﻊ را حفﻆ میکنند .بنابراین در بلندمدت ،حفﻆ سرمایﺔ فکری به
کاهش هزینهها منجر میشود؛ زیرا در صورت کاهش سرمایﺔ فکری در واکنش به کاهش فروش در صورت افزایش فروش در دوره
های آتی،هزینههایی بابت تحصیل مجدد همان منابﻊ استراتژیك به شرکت تحمیل میشود .از این رو مدیران برای کاهش هزینهها
و در نتیجه افزایش سود شرکت در بلندمدت به حفﻆ سرمایﺔ فکری اقدام میکنند .از این رو میتوان گفت که سرمایه فکری بر
رفتار نامتقارن هزینه تاثیر منفی و معناداری دارد.
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چکـیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مدیریت سود و فاصله انتظارات حسابرس ،اقدام به جمعآوری داده های بورس
اوراق بهادار مرتبط با تحقیق نمود .از آنجایی که اطالعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارد ،جامعه آماری این تحقیق 1025 ،مشاهده پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران برای قلمرو زمانی سال  1391تا  1397انتخاب گردید .در این تحقیق ابتدا با استفاده از روشهای کمی
شامل ابزارهای موجود در آمار توصیفی ،نظیر میانگین و انحراف معیار ،دادههای مورد استفاده تجزیه وتحلیل شده است و
برای آزمون فرضیه های این تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصاد سنجی استفاده
شده است و فرضیه های مربوطه از روش رگرسیون چند متغیره پانل مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان داد که
فرضیه اول حاکی از آن بود که بین مدیریت سود تعهدی و فاصله انتظارات حسابرس رابطه معکوس و معناداری وجود
دارد .فرضیه دوم حاکی از آن بود که بین مدیریت سود واقعی و فاصله انتظارات حسابرس رابطه مستقیم و معناداری وجود
دارد .فرضیه سوم حاکی از آن بود که بین میزان فاصله انتظارات حسابرس در مدیریت سود تعهدی با مدیریت سود واقعی
تفاوت مثبت و معناداری وجود دارد .فرضیه چهارم حاکی از آن بود که بین میزان فاصله انتظارات حسابرس در مدیریت
سود افزاینده با مدیریت سود کاهنده تفاوت معکوس و معناداری وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :مدیریت سود تعهدی ،مدیریت سود واقعی ،مدیریت سود افزاینده ،مدیریت سود کاهنده و فاصله
انتظارات حسابرس

 -1عضو هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی بینالود ،مشهد ،ایران
 -2کارشناسی ارشد ،حسابداری ،مشهد ،ایران (نویسنده مسئول)

21

 -1مقدمه

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

به حالتی که مدیران واحدهای تجاری ،مطابق میل خود سود را گزارش نمایند و نه مطابق با محتوای اقتصادی فعالیتهای واحد
تجاری ،مدیریت سود گویند (کامرفورد و همکاران.1)2016 ،
تعریف اسکات )2009( 2از مدیریت سود ،انتخاب رویههای حسابداری توسط مدیر است .به اعتقاد وی ،مدیر برای دستیابی به
اهداف خاصی از جمله دریافت پاداش بیشتر ،کاهش مالیات ،کاهش هزینه های سیاسی و کاهش نسبت بدهی و امثالهم دست به
مدیریت سود میزند .در این میان ،حسابرسان در نظارت بر عملکرد مدیران و محدود کردن رفتارهای فرصت طلبانه آنها نقش با
اهمیتی ایفا میکنند .لذا ،کیفیت اطالعات ارائه شده حسابداری رابطه مستقیمی با کیفیت حسابرسی دارد .با افزایش کیفیت
حسابرسی ،کیفیت اطالعات حسابداری نیز باال میرود .تحقیقات مختلف نشان دادهاند ،مدیریت سود در شرکتهایی که حسابرسان
بزرگ و با کیفیت دارند کمتر از شرکتهایی بوده که توسط موسسات حسابرسی کوچک حسابرسی شدهاند (چن و همکاران،
 .3)2017عدم وجود درک مشترک ،منتج به برداشت نادرست می شود و می تواند به سرمایهگذاریهای غیرکارا ،تخصیص غیربهینه
منابع و یا کاهش اعتماد نسبت به عملکرد حسابرسی بیانجامد .لذا ،تشخیص درک و در صورت امکان ،کاهش فاصله انتظاراتی بین
حسابرسان و استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی حائز اهمیت است .از این رو ،وجود فاصله انتظاراتی بین حسابرسان مستقل و
استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی ،باعث نگرانی های زیادی در جامعه حسابداری شده و برای حل این مشکل چندین تحقیق
انجام شده است .به عنوان نمونه ،هیأت استانداردهای حسابرسی آمریکا در سال 2010و هیأت استانداردهای بین المللی حسابرسی و
اطمینان بخشی در سال  2011چهار مطالعه پژوهشی در جهت دستیابی به توانایی ارزیابی و تعیین میزان فاصلهای که بین درک
استفاده کنندگان از گزارش حسابرسی و آنچه منظور حسابرسان از آن گزارشها است را انجام دادند که منتج به ارائه پیشنهادی در
رابطه با ایجاد تغییرات در گزارش حسابرسی استاندارد شد به گونهای که گزارش حسابرسی قادر به انعکاس درست مسئولیتها،
ماهیت و نتایج فعالیت حسابرسی باشد )هادریل.)2011،

 -2مبانی نظری پژوهش
در این بخش ادبیات و پیشینه پژوهش در راستای تدوین چارچوب مبانی نظری پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد .همچنین
تعدادی از مطالعات انجام شده به صورت موردی بیان شده و در نهایت مدل مفهومی پژوهش ارایه می شود.

 -1-2فاصله انتظاراتی حسابرس
به دالیل مختلف استفادهکنندگان صورتهای مالی ،به طور مستقیم کیفیت و مطلوب بودن صورتهای مالی را نمیتوانند ارزیابی
کنند به همین منظور بیشتر به نظر حسابرس مستقل و به اعتبار اطالعات اتکا می کنند .اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت
های مالی به این معنا است که اطمینان منطقی و معقولی درباره مطلوبیت و قابل اعتماد بودن گزارش های مالی ارائه نماید
(روهنک و اسمیت .)2014،انگیزه افراد برای تقاضای خدمات حسابرسی بسیار گسترده است ،بطوریکه این حرفه توانایی فراهم
کردن انتظارات همه جانبه جامعه را ندارد و به نظر می رسد بین دیدگاه حرفه حسابرسی و جامعه نسبت به وظایف و حوزههای
مسئولیت حسابرسان شکافی وجود دارد ،که این فاصله ممکن است از انتظارات نامعقول و ناکارامد جامعه ،نقاط ضعف استانداردهای
حرفه یا کوتاهی حسابرسان در انجام عملکرد تعیین شده آنها (قصور حسابرس( به وجود آمده باشد (نوقوندری و فونگ.)2013 ،
تفاوت بین آنچه جامعه از حرفه حسابرسی می خواهد و آنچه درواقع حرفه حسابرسی فراهم می نماید را فاصله انتظارات حسابرسی
بیان می کند.

 -2-2عوامل موثر بر فاصله انتظاراتی حسابرس
هیأت استانداردهای حسابرسی و تضمین بین ( )2015عوامل مؤثر بر فاصله انتظارات حسابرس را ناشی از موارد زیر می داند:
فاصله منطقی بودن  ،فاصله بین انتظار جامعه ازآنچه حسابرس باید بدان دست یابد با آنچه میتوان به طورمنطقی از
حسابرسان انتظار داشت که انجام دهند.
فاصله عملکرد ،فاصله بین آنچه جامعه بطور منطقی می تواند انتظار انجامش را از حسابرسان داشته باشد با آنچه حسابرسان
بدان دست یافتهاند .فاصله عملکرد نیز دارای دو بخش است:
1

. Commerford et al
. Scott
3
. Chen et al
2
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بخشی که از استانداردهای ناکارا بر میآید که شامل فاصله میان انتظار منطقی از وظایف حسابرسان با آنچه در
استانداردها ،متون حرفه ای ،قوانین و مقررات تعیین شده است.
پیامد عملکرد ناکارا که شامل ،فاصله بین عملکرد استاندارد مورد انتظار از وظایف حسابرسان و عملکرد مورد انتظار و
درک شده از حسابرسان توسط جامعه است.

 -1-2-2فاصله انتظارات حسابرسی و کشف تقلب

 -3-2سود
(آدام اسمیت )1776سود را این گونه تعریف کرد :سود مبلغی است که مصرف آن هیچ گونه آسیبی بر سرمایه وارد نمی کند ،و
پس از آن سرجان هیکس ،اقتصاددان انگلیسی این تعریف را بسط داد .در تعریف وی سود مبلغی است که شخص می تواند طی
یک دوره مصرف کند و در آخر دوره دارای همان رفاهی را داشته باشد که در اول دوره داشته است (مکلور و همکاران.)2018 ،

 -4-2مدیریت سود
تعاریف گوناگونی از مفهوم مدیریت سود در حسابداری ارائه شده است .مدیریت سود عبارت از مداخله هدفمند در فرایند
گزارشگری مالی با توجه به محدودیت های اصول پذیرفته شده حسابداری برای بدست آوردن سطح مورد انتظار سود است .باتوجه
به مقاصد مدیریت ،مدیریت سود می تواند به صورت افزایش ،کاهش یا هموارکردن سود گزارش شده باشد (همالیک و
چارانگانی .)2019،براین باورند که زمانی مدیریت سود اتفاق میافتد که مدیران در ساختار معامالت و در گزارشگری مالی ،از
قضاوت استفاده کنند تا گزارشهای مالی را به منظور گمراه کردن بعضی از افراد ذینفع درباره عملکرد اقتصادی شرکت ،تغییر دهند
(ایرایا و همکاران.)2015،
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طبق استانداردهای حسابرسی ایران هرگونه اقدام عمدی یا فریبکارانه یک یا چند نفر از مدیران ،کارکنان یا اشخاص ثالث،
برای برخورداری از یک مزیت ناروا یا غیر قانونی تقلب محسوب میشود )نصیر و همکاران .)2018،حسابرسی صورت های مالی و
نقش اطمینان بخشی حسابرس ،اعتبار اطالعات ارایه شده توسط مدیریت را تا حد مطلوب تضمین نموده است ،به طوری که طبق
استانداردهای حسابرسی ،هدف حسابرسی صورت های مالی این است که حسابرس بتواند درباره این که صورتهای مالی از تمام
جنبه های با اهمیت  ،طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است یا خیر ،اظهار نظر نماید .انتظارات از این نقش ممتاز حسابرس
 ،موجب دریافت های متنوع از سطح اطمینان مورد انتظار حسابرس ،شده است .حرفه حسابرسی اطمینان معقول از حسابرسی
مستقل اعالم میدارد ولی استفاده کنندگان از صورت های مالی یک اطمینان کامل را از حسابرسی دریافت می کنند (چیچاال و
همکاران)2019 ،

 -5-2مدیریت سود تعهدی
به نظر (ناکاشیما و زیبورت )2015 ،1فرض تعهدی در حسابداری بر تحقق درآمد و تحمل هزینه وتطابق این دو با درآمد های
شناسایی شده تاکید دارد .در اغلب پژوهش ها فرض بر این بوده است که سود از طریق اقالم تعهدی حسابداری مدیریت می شود.

 -6-2مدیریت سود واقعی
مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی شامل اقدامات عامدانه مدیر برای تغییر زمان بندی فروش دارایی های ثابت یا
تغییر زمان بندی هزینه کرد مخارج اختیاری مانند هزینه های تحقیق و توسعه برای رسیدن به نتایج دلخواه است .برای مثال ،مدیر
میتواند فروش دارایی های ثابت را در سال هایی انجام دهد که عملکرد شرکت مطلوب نیست تا بدین وسیله رقم نهایی سود به
خاطر سود ناشی از فروش دارایی های ثابت افزایش یابد یا مخارج تحقیق و توسعه را در این مهر و موم ها انجام ندهد .مدیریت
سود واقعی همچنین می تواند از طریق ارائه تخفیفات فروش غیرعادی یا اضافه تولید صورت بگیرد (سانتو و پردیپا.)2016 ،
با اندازه گیری سه سنجه مدیریت سود واقعی شامل جریانهای نقدی عملیاتی غیرعادی ،هزینههای تولید غیرعادی و هزینه
های اختیاری غیرعادی نتیجه می گیرند که میزان مدیریت سود واقعی در شرکتهایی که اطالعات مالی آنها توسط تعداد بیشتری
از تحلیلگران مورد پوشش قرار می گیرد به شکل معنی داری باال است و درنتیجه پوشش تحلیل گران باعث خودداری شرکت ها از
مدیریت سود واقعی نمیشود (فرانسیس و همکاران.)2016.
1. Nakashima and ziebart
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 -7-2مدیریت سود افزاینده و کاهنده
یکی از ابعاد مهم سود ،کیفیت سود است .کیفیت سود جنبه بسیار مهمی از سود حسابداری را نشان میدهد ،زیرا سودهای
باکیفیت کم میتواند باعث اعطای ن ادرست اعتبار از سوی اعتباردهندگان و نیز تخصیص غیر بهینه منابع به طرح هایی با بازدهی
غیرواقعی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی گردد ،بنابراین می بایست عالوه بر کمیت سود به کیفیت آن نیز توجه نمود تا با
تفکیک مدیریت سود به «فزاینده و کاهنده» تأثیر آن را بر فاصله انتظاراتی حسابرس مورد بررسی قرار دهد تا در فرآیند تصمیم
گیری استفاده کنندگان از صورت های مالی مفید واقع شود (هوشنیا و همکاران .)2017،اظهار می کند که مدیران برای اینکه از
ناکامی در سود دوری کنند بیشتر تمرکز بر مدیریت سود از طریق سهامداران نهادی کوتاه مدت دارند .زیرا ممکن است موجب شود
سهامداران نهادی ،سهام خود را بفروشند و سبب ایجاد کاهش ارزش موقت در قیمت سهام شوند درواقع مشاهده می شود که
دیدگاه سهامداران نهادی کوتاه مدت بیان می کند موقتی بودن سهامداران نهادی باعث می شود ،مدیران انگیزه پیدا کنند که سود
را بیش از واقع نشان دهند (مصطفی.)2017 ،

 -3مرور پیشینه پژوهش
سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد دو

بارگاتی و همکاران ( )2017در پژوهش خود نشان دادند که آموزش حسابرسان خارجی می تواند تأثیر مثبتی بر توانایی
حسابرسان خارجی در جلوگیری از رفتار مدیریت سود داشته باشد.
لنوکس و همکاران ( )2017در پژوهش خود نشان دادند که تعدیالتی که در گزارشهای حسابرسی اعمال می شود همه
اشتباهات در صورت های مالی حسابرسی شده را اصالح نمی کند.
ماسا و همکاران ( )2015در تحقیق خود با عنوان ،تأثیر مدیریت سود بر پایداری سود نشان دادند که تعهدهای سود در مواقعی
که مدیریت سود افزایشی )کاهشی( است و مدیران اقدام به فروش )خرید( سهام کرده اند ،سود از پایداری کمتری )بیشتری(
برخوردار است .همچنین ،قیمت گذاری مقادیر تعهدی به صورت نادرستی انجام می شود و این قیمت گذاری نادرست را می توان
به مدیریت سود افزایشی منتسب کرد.
صالحی( )2016در پژوهش خود نشان دادند که بین حسابرسان و سرمایه گذاران فاصله انتظارات وجود دارد .پژوهش حاضر
رویکرد جدیدی در دنیا به منظور کمی کردن فاصله انتظارات بکار گرفته است.
رحمان و همکاران( )2016نیز نشان دادند که رابطه منفی بین مدیریت سود اقالم تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت
های با گزارشگری متقلبانه وجود دارد که این شرکت ها به طور جسورانه سود را به سمت باال یا پایین دستکاری می کنند تا از این
طریق بتوانند با دور زدن قوانین به انگیزه های شخصی خود دست پیدا کنند.
عباس و همکاران( )2017درپژوهشی نشان دادند وقتی که مدیران به وسیله دس تکاری برای شرکت سودآوری ایجاد می کنند،
در نتیجه پاسخ منفی بازار به این موضوع ،ارزش شرکت می تواند کاهش پیدا کند.
کوتاری و همکاران( )2016تأثیر مدیریت سود بر ویژگی قابلیت پیش بینی سود را بررسی کردند .نتایج نشان می دهد که در
دهک با باالترین میزان مدیریت سود ،نه تنها قابلیت پیش بینی سود کاهش نمی یابد.
هاباش و گامدی( )2017برای بازار ایاالت متحده نشان داد که مدیریت سود در شرکت هایی که توسط چهار حسابرس بزرگ
حسابرسی شده اند پایین تر از شرکت هایی بوده که توسط غیر چهار حسابرس بزرگ حسابرسی شده اند .پس می توان انتظار داشت
که فاصله انتظاراتی از حسابرس باکیفیت حسابرسی رابطه مستقیم داشته و بین اندازه حسابرس و مدیریت سود رابطه معنی داری
وجود داشته باشد.

 -4فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی پژوهش :بین مدیریت سود تعهدی و فاصله انتظارات حسابرس رابطهی معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی :1بین مدیریت سود واقعی و فاصله انتظارات حسابرس رابطه ی معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی :2بین میزان فاصله انتظاراتی در مدیریت سود تعهدی با مدیریت سود واقعی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی :3بین میزان فاصله انتظاراتی در مدیریت سود افزاینده با مدیریت سود کاهنده تفاوت معناداری وجود دارد.
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 -5روش پژوهش
 -1-5جامعه و نمونه آماری پژوهش
جامعه و نمونه آماری پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از شرایط زیر برخوردار باشند،
تشکیل می دهند:
 شرکت هایی که تا قبل از سال  1391در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند. شرکت هایی که از سال  1391تا  1397در بورس تهران حضور داشته باشند. شرکت هایی که داده های مورد نظر آنها در دسترس باشند. شرکت هایی که جزء بانک ها و مؤسسه های مالی شرکت های سـرمایه گـذاری ،واسـطه گـری مـالی،شرکتهای هلدینگ ،بانک ها و لیزینگ نباشند.

 -2-5ابزار گردآوری داده ها

 -3-5روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل دادههای گرداوری شده ابتدا با استفاده از روشهای کمی شامل ابزارهای موجود در آمار
توصیفی ،نظیر میانگین و انحراف معیار ،دادههای مورد استفاده تجزیه وتحلیل خواهد شد و برای آزمون فرضیه های این تحقیق و
تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصاد سنجی استفاده خواهد شد و فرضیه های مربوطه از روش
رگرسیون چند متغیره پانل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش ،از بانکهای اطالعاتی “تدبیر پرداز” و “ره آورد نوین” استخراج شده
است .در صورت ناقص بودن داده های موجود در این بانـک اطالعـاتی ،بـه آرشـیوهای دستی موجود در کتابخانه ی سازمان
بورس اوراق بهادار و سایت اینترنتی مدیریت پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی -سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه گردید .پس
از جمع آوری داده هایی که برای انجام تحقیـق مـوردنیاز است ،انتخاب ابزاری مناسب به منظور محاسبه و تجزیه و تحلیل
اطالعات مربـوط بـه متغیر هـا اهمیـتخاصی دارد .به منظور انجام محاسبات و آماده نمودن داده ها به اطالعات مورد نیاز تحقیق و
همچنین تجزیـهو تحلیل آن ها ،از نرم افزارهای  Excelو  Eviewsاستفاده شده است .یکـی از مـواردی کـه بایسـتی در مـورد
جمع آوری داده ها به آن توجه کرد ،روایی ابزارهای گردآوری داده ها است .منظور از روایـی ابـزار گـردآوری دادهها این است که
ابزارها بتوانند واقعیت ها را به خوبی نشان دهد .از آنجا که ابزار گردآوری داده ها در ایـن پژوهش ،بانک های اطالعاتی تهیه شده
توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران و یا کتابخانه ی سازمان بور س اوراق بهادار تهران است؛ لذا می توان به روایی ابزارهای
گردآوری داده ها اعتماد نمود.

 -6آزمون فرضیه های پژوهش
 -1-6آمار توصیفی
ما در این مطالعه ،از یک مدل به منظور بررسی رابطه بین مدیریت سود و فاصله انتظارات حسابرس شرکتهای پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم .ضمنا تحقیق فوق روش دادههای تابلویی شامل  1025مشاهده پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران از سال  1391تا  1397را در پایه دادهای خود گنجانده است .به منظور برآورد مدل ،از متغیرهای مدیریت سود
تعهدی ،واقعی ،افزاینده ،کاهنده ،فاصله انتظارات حسابرسی و یکسری از متغیر های کنترلی استفاده شده است .منبع جمع آوری
اصلی این دادهها س ایت بورس اوراق بهادار تهران ،سایت کدال و نرم افزار رهاورد نوین است.در جداول ( )1اطالعات مربوط به
متغیرهای مدل برای شرکت ها به اختصار نمایش داده شده است.

variable
AEG
EMA
RM

نام اختصاری
فاصله انتظارات
حسابرسی
مدیریت سود تعهدی
مدیریت سود واقعی

جدول( )1آمارتوصیفي
تعداد
mean
مشاهدات

Std.Dev.

min

max

1224

0.189

0.228

0.000

1.936

1225
1225

0.099
0.021

0.108
0.064

1.59e-06
2.26e-06

1.033
0.902
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ATENURE
MTENURE
SIZE
LEV
ROA
AGE

دوره تصدی حسابرس
دوره تصدی مدیرعامل
اندازه شرکت
اهرم مالی
بازده دارایی
عمر شرکت

1225
1225
1225
1224
1225
1225

3.045
3.158
14.353
0.585
0.105
18.817

2.842
1.798
1.576
0.238
0.163
8.577

1.000
1.000
10.492
0.013
-2.443
4.000

16.000
8.000
19.774
2.626
0.631
51.000

SALESGROWT

رشد فروش

1218

21.538

42.247

-100.000

289.338

H
MTB
AFEE
EMI

variable

ارزش بازار به دفتری
حقوق صاحبان سهام
حق الزحمه حسابرسی
مدیریت سود افزاینده

1220

2.973

2.781

-0.686

33.525

1225
1225

4.331
0.748

3.507
0.434

0.000
0.000

11.971
1.000

جدول( )2آمارتوصیفي صفر و یکي
تعداد
نام اختصاری
Dev. Std.
mean
مشاهدات
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min

max

ACHANGE

تغییر حسابرس

1225

0.389

0.487

0.000

1.000

MCHANGE

تغییر
مدیرعامل

1225

0.233

0.423

0.000

1.000

LOSS

زیان ده بودن

1225

0.128

0.335

0.000

1.000

FC

پایان سال مالی

1225

0.142

0.350

0.000

1.000

1225

0.023

0.149

0.000

1.000

1225

0.748

0.434

0.000

1.000

CHANGEYEAR
EMI

تغییر سال
مالی
مدیریت سود
افزاینده

 -2-6آزمون  Fلیمر
برای برآورد الگو ها ابتدا باید مشخص شود تلفیقی است یا تابلویی ،که برای فهمیدن این موضوع از آزمون Fاستفاده می کنیم
 .فرضیه صفر در این آزمون بیان کننده تلفیقی بودن دادهها و فرضیه یک بیان کننده تابلویی بودن دادهها میباشد .اگر بعد از انجام
آزمون ، Fفرضیه H0رد شده باشد ،دراینجا این پرسش مطرح میشود که مدل در قالب کدام یک از مدلهای اثرات ثابت و اثرات
تصادفی ،قابل بررسی است که اگر به چنین مسئله ای برخورد نمودیم بوسیله آزمون هاسمن می توان مشخص نمود .با توجه به
نتایج آزمون ادغام که در جداول زیر ارائه شده است ،فرض صفر مبنی بر تلفیقی بودن دادهها در سطح  99درصد اطمینان برای
داده های مدل پژوهش رد میگردد .بنابراین ،باید از مدل داده های تابلویی به منظور برآورد ضرایب مدل پژوهش استفاده نمود.
جدول( )3نتایج آزمون ادغام
آماره محاسبه شده

سطح احتمال

مدل 1
مدل 2

2.64
32.42

***0.000
***0.000

مدل 3

2.33

***0.000

 -3-6آزمون هاسمن
در آزمون هاسمن ،ضرایب مدل تحت هر دو برآوردگر تخمین زده میشوند .سپس ،معنیداری اختالف بین ضرایب تخمین زده
شده از یکدیگر آزمون میگردد .اگر این اختالف معنی دار باشد ،مدل با اثرات ثابت بر مدل با اثرات تصادفی ارجحیت دارد .فرضیات
صفر و مقابل در آن به صورت زیر بیان میگردد:
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به ترتیب ،پارامترهای مدل در رویکرد اثرات ثابت و اثرات تصادفی میباشند .تحت فرض صفر هر دو تخمین
و
زنهای اثرات ثابت و تصادفی سازگارند اما تنها تخمینزن اثرات تصادفی به طور مجانبی 1کاراست .در صورتی که تحت فرض
مقابل تنها تخمینزن اثرات ثابت سازگارست .در صورت رد فرضیهی  ،0Hمدل اثرات ثابت بر مدل اثرات تصادفی برتری دارد و
باید از روش اثرات ثابت استفاده کرد .آزمون تشخیص هاسمن یا آماره  ،mعبارت است از
ˆRE

به طوری که VˆFEو VˆREبه ترتیب ،نمایانگر تخمینزنهای سازگار ماتریس مجانبی کوواریانس ˆFEو
 . ˆFE ˆREآماره mدارای توزیع  2با درجه آزادی kاست k.نیز نمایانگر مرتبه ماتریس(  )VˆFE VˆR Eاست.
در جدول ( )4آماره آزمون هاسمن براساس برآورد برای مدل پژوهش  80.93میباشد که از مقدار  2جدول بزرگتر بوده و
فرض صفر رد میشود .از این رو ،برای این مدل ،مدل اثرات ثابت انتخاب میگردد.
میباشند و

ˆq

جدول( )4نتایج آزمون هاسمن براساس دادهها
سطح احتمال
آماره محاسبه شده

مدل 3

46.41

***0.000

 -4-6نتایج آزمون مدل 1
جدول( )5آزمون هم خطي  VIFمدل 1
1/VIF

VIF

0.503

1.99

0.549

1.82

0.553

1.81

0.567

1.76

0.588

1.70

0.664

1.51

0.667

1.50

0.800

1.25
1.19

0.870

0.838

نام متغیر
بازده دارایی ها
دوره تصدی مدیر عامل
تغییر مدیر عامل
اهرم مالی
دوره تصدی حسابرس
تغییر حسابرس
زیان ده بودن
اندازه شرکت

Size

پایان سال مالی

FC

Variable
Roa
Mtenure
Mchange
LEV
Atenure
Achange
Loss

1.15

ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام

MTB

0.883

1.13

رشد فروش

Salesgrowth

0.896

1.12

حق الزحمه حسابرس

Afee

0.914

1.09

عمر شرکت

Age

0.921

1.09

تغییر سال مالی

0.926

1.08

مدیریت سود تعهدی

EMA

0.945

1.06

مدیریت سود واقعی

RM

1.37

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

مدل 1
مدل 2

52.05
16.07

***0.000
0.4484

Changeyear

Mean VIF
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 -5-6نتایج آزمون مدل 2
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1/VIF

VIF

0.349

2.86

0.482

2.07

0.483

2.07

0.501

1.99

0.547

1.83

0.551

1.81

0.552

1.81

0.585

1.71

0.661

1.51

0.668

1.50

0.719

1.39

0.751

1.33

0.785

1.27

0.790

1.26

0.834

1.20

0.898

1.11

0.921

1.09

0.938

1.07

.57

1

EMAAEG
Roa
AEG
EMA
Mtenure
Mchange
LEV
Atenure
Achange
Loss
Salesgrowth
EMI
MTB
SIZE
FC
Afee
Changeyear
Age
Mean VIF

 -6-6نتایج آزمون مدل 3
1/VIF

VIF

0.503

1.99

0.549

1.82

0.553

1.81

0.567

1.76

0.588

1.70

0.664

1.51

0.667

1.50

0.800

1.25

0.838

1.19

0.870

1.15

0.883

1.13

0.896

1.12

0.914

1.09

0.921

1.09

0.926

1.08

0.945

1.06
1.37
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جدول( )6آزمون هم خطي  VIFمدل 2
نام متغیر
فاصله انتظارات *مدیریت سود تعهدی
بازده دارایی ها
فاصله انتظارات حسابرس
مدیریت سود تعهدی
دوره تصدی مدیر عامل
تغییر مدیر عامل
اهرم مالی
دوره تصدی حسابرس
تغییر حسابرس
زیان ده بودن
رشد فروش
مدیریت سود افزاینده
ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام
اندازه شرکت
پایان سال مالی
حق الزحمه حسابرس
تغییر سال مالی
عمرشرکت

Variable

جدول( )7آزمون هم خطي  VIFمدل 3
نام متغیر
بازده دارایی ها
دوره تصدی مدیر عامل
تغییر مدیر عامل
اهرم مالی
دوره تصدی حسابرس
تغییر حسابرس
زیان ده بودن
اندازه شرکت
پایان سال مالی
ارزش بازار به دفتری حقوق صاحبان سهام
رشد فروش
حق الزحمه حسابرس
عمر شرکت
تغییر سال مالی
مدیریت سود تعهدی
مدیریت سود واقعی

Variable
Roa
Mtenure
Mchange
LEV
Atenure
Achange
Loss
Size
FC
MTB
Salesgrowth
Afee
Age
Changeyear
EMA
RM
Mean VIF

همانطور که در جداول فوق نیز نشان داده شده است .با توجه به آماره بدست آمده  VIFکه برای تمامی متغیرها کمتر از 10
بدست آمده است ،همخطی بین هیچ کدام از متغیرهای مدل وجود ندارد .بنابراین ،مشکلی جهت همخطی در رگرسیون وجود ندارد.

 -7یافته های پژوهش
دنبال بررسی رابطه بین مدیریت سود و فاصله انتظارات حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،در
فاصله زمانی بین سالهای  1391تا  1397می باشد جدول  8خالصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش را نشان می دهد.
جدول  8خالصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
شماره فرضیه
H1
H2
H3

تایید -رابطه منفی و معنادار
تایید -رابطه مثبت و معنادار
تایید -مثبت و معنادار
تایید -رابطه منفی و معنادار

 -8نتیجه گیری و پیشنهادات کاربردی
با توجه به مطالب تشریح شده در مبانی نظری و نتایج حاصل از پردازش داده ها ،پیشنهادهای کاربردی پژوهش به شرح زیر
بیان می گردد:
تایید وجود فاصله انتظارات در این پژوهش بین ارائه کنندگان و استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی در خصوص عوامل بر
کیفیت حسابرسی در زمینه مقررات حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت حسابرسی در شناسایی مدیریت سود انجام شده توسط مدیران
نماینگر آن است که به منظور کاهش فاصله انتظارات معقول ،نیاز به تدوین استانداردها و دستورالعمل های حرفه ای متناسب با
سطح آگاهی استفاده کنندگان که نیازهای اطالعاتی آنان را منظور نمایند ،وجود دارد .با توجه به تاثیرمثبت و معنادار مدیریت سود
واقعی بر فاصله انتظ ارات حسابرس و همچنین ایجاد فاصله انتظارات بین ارائه کنندگان و استفاده کنندگان از خدمات حسابرسی در
خصوص تاثیر مقررات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در شناسایی تقلب ناشی از مدیریت سود واقعی ،وجود یک فاصله عملکرد بین
افراد حرفه ای مورد آزمون احساس می شود که برگزاری دوره های آموزشی در سطح موسسات حسابرسی یا دوره های عمومی
آزاد جهت مدیران مالی در سطح متمرکز از طرف نهادهای حرفه ای می تواند نیازهای اطالعاتی و فنی افراد حرفه ای در فرآیند
حسابرسی شامل حسابرسان مستقل یا تهیه کنندگان صورت های مالی را برآورد سازد .کیفیت حسابرسی عبارت است از حسن
شهرت حسابرسان و نظارت و مراقب حرفه ای حسابرسان در کشف موارد همچون مدیریت سود افزاینده و کاهنده توسط مدیران
که در نتیجه این عوامل اعتبار و کیفیت صورت های مالی افزایش می یابد اکنون با توجه به اینکه سهامداران و مدیران نسبت به
حسابرسی مستقل انتظاراتی داشته و بر اساس آن اظهارنظر می کنند لذا به حسابرسان مستقل پیشنهاد می شود که انتظارات
استفاده کنندگان را به طور معقول مورد توجه قرار داده و در رعایت و بکارگیری آن اهتمام بورزند چرا که نظارت و مراقبت حرفه ای
حسابرسان در شناسایی موارد مربوط به مدیر یت سود عمدتاً در گرو رفع انتظارات استفاده کنندگان خواهد بود .با توجه به اینکه
میزان آگاهی و مطالعه سهامداران و مدیران در مورد حسابرسی ،حسابرس و ویژگی های مربوط به آن در شناسایی موارد مربوط به
مدیریت سود توسط مدیران می تواند در انتظارات آن ها نسبت به حسابرسان مستقل تاثیرگذار باشد بنابراین به استفاده کنندگان
پیشنهاد می شود که نسبت به حسابرسان مستقل آگاهی و مطالعات بیشتری داشته و انتظارات خود را بر اساس آن تعدیل کنند .هر
چند آشنایی استفاده کنندگان با ماهیت و اهمیت حسابرسی،حسابرس و ویژگی های مربوط به آن نیاز به زمان و هزینه زیادی دارد
ولی از طریق برگزاری سمینارها و ترغیب آن ها جهت کسب اطالعات بیشتر در این خصوص می توان به نتایجی دست یافت.

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

H4

فرضیات
بین مدیریت سود تعهدی و فاصله انتظارات حسابرس رابطه ی معناداری
وجود دارد.
بین مدیریت سود واقعی و فاصله انتظارات حسابرس رابطه ی معناداری
وجود دارد.
بین میزان فاصله انتظاراتی در مدیریت سود تعهدی با مدیریت سود واقعی
تفاوت معناداری وجود دارد.
بین میزان فاصله انتظاراتی در مدیریت سود افزاینده با مدیریت سود
کاهنده تفاوت معناداری وجود دارد.

نتیجه فرضیه

 -1-8پیشنهادات کاربردی
نتایج این پژوهش نشان داد که وضعیت این شرکت ها با توجه به کثرت ارتباطات خطی و همچنین وجود نتایج متناقض
ارتباطات غیرخطی و انحنایی نیاز به اصالح و بروز رسانی دارند .لذا پیشنهاد می شود که مدیران و مسئوالن محترم این شرکتها
در جهت بهبود شرکت ها به لحاظ این سنجهها برنامههای الزم را مدون سازند.
29

منابع

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Chang, H., Chen, X., Cheng, C., & Zhou, N. (2017). Certification of audit committee
effectiveness: Evidence from a one-time regulatory event in China.
Chychyla, R., Leone, A. J., & Minutti-Meza, M. (2019). Complexity of financial
reporting standards and accounting expertise. Journal of Accounting and Economics,
67(1), 226-253.
Commerford B., D. Herman son, R. Houston, and M. Peters. (2016). Real earnings
management: A threat to auditor comfort? Auditing: A Journal of Practice & Theory
(forthcoming).
Earnings Management: A." (2019). IRE Journals ,Volume 2 Issue 12, ISSN: 24568880
Francis, B., Hasan, I., & Li, L. (2016). Abnormal real operations, real earnings
management, and subsequent crashes in stock prices. Review of Quantitative Finance and
Accounting, 46, 217–260.
Haddrill, S. (2011). "Speech by Stephen Haddrill" , chief executive of the U.K. Financial
Reporting Council, to the European Commission Conference on Financial Reporting and
Auditing on Thursday 10February 2011.
Haddrill, S. (2011). "Speech by Stephen Haddrill" , chief executive of the U.K. Financial
Reporting Council, to the European Commission Conference on Financial Reporting and
Auditing on Thursday 10February 2011
HEMATHILAKE, DHU and CHATHURANGANI HBP. "Corporate Governance and
Hosseinia, M., Chalestorib, K. N., Rezahi H, S., & Ebrahimia, E.(2017), A study on the
relationship between earnings management incentives and earnings Response coefficient.
Procedia Economics and Finance, Vol. 36, Issue.16, pp. 232 –243
Iraya C., Mwangi, M. & Muchoki G.W. (2015). The effect of corporate governance
practices on earnings management of companies listed at the nairobi securities exchange:
European Scientific Journal, 1(1), 169-178
McClure, R., Lanis, R., Wells, P., & Govendir, B. (2018). The impact of dividend
imputation on corporate tax avoidance: the case of shareholder value. Journal of
Corporate Finance, 48, 492-514.
McClure, R., Lanis, R., Wells, P., & Govendir, B. (2018). The impact of dividend
imputation on corporate tax avoidance: the case of shareholder value. Journal of
Corporate Finance, 48, 492-514.
Mostafa, W. (2017), The impact of earnings management on the value relevance of
earnings empirical evidence from Egypt. Managerial Auditing Journal, Vol. 32, Issue. 1,
pp. 50-74.
Nazir, M.S. (2016). The Relationship between Corporate Governance and Firm Value:
Role of Discretionary Earnings Management. Unpublished PhD Dissertation, Department
of Management Sciences, COMSATS Institute of Information Technology, Pakistan.
Noghondari, A. T., & Foong, S. Y. (2013). Antecedents and consequences of audit
expectation gap: Evidence from the banking sector in Malaysia. Managerial Auditing
Journal, 28(5), 384-406.
Zalata, A. M., & Roberts, C. (2017). Managing earnings using classification shifting: UK
evidence. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 29, 52–65.

.1
.2

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

 رابطه نسبت بدهی ها و اندازه شرکت با، 1388 سید حسین. خسرونژاد19  شماره، سال پنجم،حسابداری و حسابرسی مدیریت
 پایان نامه،مدیریت سود
 فاصله انتظاراتی میان حسابرسان و استفاده کنندگان نسبت به مفاهیم انتقال1385 مصطفی، یحیی؛ منصوری،حساس یگانه
 فصلنامه علمی پژوهشی دانش،یافته از گزارش حسابرسی استاندارد

30

فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد دو
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چکـیده
در این مقاله ابتدا به توضیح حسابداری به روش سنتی پرداختیم و اینکه جای خود را به حسابداری نوین داد و همچنین
انجام خدمات حسابداری به صورت آنالین را مورد بررسی قرار داده ایم و این که حسابداری به صورت آنالین نسبت به
حسابداری سنتی بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است و مزایا و معایبی آن مورد بررسی قرار گرفته است و برای برطرف
کردن معایبش راهکار منحصر به فرد استفاده از هوش مصنوعی در انجام محاسبات حسابداری را ارائه کرده ایم و هوش
مصنوعی میتواند به کمک حسابداری نوین بیاید.

واژگـان کلـیدی :حسابداری آنالین  ،هوش مصنوعی  ،حسابداری اینترنتی
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 -1مقدمه
حسابداری به روش سنتی در واقع همان استفاده از قلم و کاغذ برای انجام امور مربوط به حسابداری می باشد .رفته رفته با
پیشرفت علم حسابداری و افزایش حجم امور دیگر روش سنتی روش مناسبی برای انجام امور حسابداری نبود .و جای خود را به
روش حسابداری مدرن داد در حسابداری مدرن انجام امور حسابداری به صورت آنالین و با استفاده از فناوری های اینترنتی انجام
می شود و درواقع سبب راحت تر شدن انجام امور می گردد .

 -2حسابداری آنالین
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در حسابداری به روش نوین که همان انجام امورحسابداری به صورت آنالین است ،نرم افزار حسابداری آنالین در واقع یک
سیستم پیشرفته و در عین حال ساده است که در قالب یک وب سایت و به صورت تحت وب به کاربران ارائه میشود .در
حسابداری آنالین با استفاده از ابزار و امکانات کارفرما ( نرم افزار های حسابداری آنالین) یک حسابدار یا مجموعه ای از حسابداران
میتوانند امور مالی آن واحد اقتصادی را از راه دور مدیریت کنند  .رایانهها ،سرورها ،اینترنت ،دستگاههای دیجیتالی بیسیم و
شخصی برای همیشه روش کسب و کار شرکتها را تغییر دادهاند بسته های نرم افزاری همچنین عملیات سنتی و فرآیندهای تولید
را بهبود بخشیده اند نرم افزار حسابداری دفاتر اسنادی سنتی و کتاب های حسابداری را خودکار می کند [1] .حسابداری آنالین
دیگر نیازی به مراجعه منظم به دفتر برای انجام وظایف خود ندارد .به راحتی می توان حوزه خصوصی کار را آشتی داد .سازماندهی
بخش حسابداری ،جایی که به عنوان مثال هر کارمند حق یک روز کار در خانه را دارد ،با برنامه ای که "در فضای ابری" اجرا می
شود ،دشوار نیست .در شهرهای بزرگ ،این می تواند به معنای صرفه جویی  1تا  2ساعت در هفته باشد که باید برای رفت و آمد
صرف کنید [2].توسعه دهندگان سیستم آنالین به طور فزاینده ای با موضوع قابلیت استفاده از سیستم در ارتباط با افزایش و متمایز
کردن خدمات آنالین خود نگران هستند[3] .

 -3مزایای حسابداری اینترنتی
الف -دسترسی دائمی به داده های مالی خود :حسابداری از راه دور به شما نشان میدهد که وضعیت کسبوکار شما در
هرلحظه چگونه است .شما با استفاده از حسابداری آنالین میتوانید درجا و بدون وقفه خریدها ،فروشها ،طلبها و بدهیهای
شرکت خود را مشاهده کنید .این امر به شما کمک میکند تا سریعتر تصمیمگیری کنید و مسائلی که نیاز به توجه بیشتری دارند،
قبل از اینکه خیلی دیر شود ،پوشش دهید .مشاهده لحظه به لحظه دادههای مالی به شما کمک میکند تا تصمیمات راهبردی خود
را قبل ازآنکه خیلی دیر شود اتخاذ کنید و آن را با همکاران خود در میان بگذارید.
ب  -به روز بودن :حسابداری از راه دور چون تحت وب است ،همیشه بهروز است و شما نیاز ندارید هرچند وقت یکبار آن را
بهروزرسانی کنید .سیستمهای پشتیبانی نرمافزارهای حسابداری آنالین بدون اینکه هزینهای از شما دریافت کنند ،مرتباً بهروز
میشوند و اطالعات شما نیز متناسب با ساختار جدید دستهبندی خواهد شد.
ج  -مدیریت حساب بانکی شرکت :حسابداری آنالین این امکان را به شما میدهد تا حساب بانکی شرکت را به صفحه
دادههای مالی متصل کنید و تغییرات حساب بانکی خود را بهصورت اتوماتیک در دادههای مالی خود اعمال کنید.
د  -داشتن اطالعات به صورت یکجا :حسابداری آنالین به شما کمک میکند تا دادههای مالی شعبههای مختلف فروشگاه خود
را بهصورت پیوسته و یکجا داشته باشید و بتوانید بهترین تصمیمها را دراینباره اتخاذ کنید .درحسابداری آنالین شما میتوانید برای
هر کسب و کاری یک فایل دادهها داشته باشید .مشکل بزرگ نرم افزارهای قدیمی حسابداری این بود که فایل دادههای متعددی
وجود داشت و ممکن بود بهروزرسانی فایلهای داده ها به اشتباه انجام شود .در حسابداری آنالین یک فایل وجود دارد که به طور
خودکار به روز شده و نسخه پشتیبان نیز تهیه میکند.
ه -اطمینان از پشتیبان گیری  1از داده های خود :با استفاده از حسابداری از راه دور دیگر نگران پشتیبان گیری از دادههای مالی
خود نباشید .اطالعات شما در سرورهای امن شرکتی که خدمات حسابداری آنالین خود را از آن دریافت میکنید ،ذخیره میشود.
و  -دسترسی به اطالعات مالی در هر موقعیت :حسابداری آنالین محدودیت جغرافیایی ندارد و شما هرکجا که هستید،
میتوانید به دادههای مالی خود دسترسی داشته باشید .همین موضوع به بهرهوری کسب و کار شما کمک میکند ،چرا که الزم
نیست حتما در محل کار خود باشید تا بتوانید حسابها ،تراکنشها ،فاکتورها و سایر اطالعات مالی کسب و کار خود را چک کنید،
بلکه در هر جایی این اطالعات در دسترس شما هستند.
ز -مدیریت دسترسی کاربران :حسابداری از راه دور این امکان را به شما میدهد که بتوانید برای هر کاربر متناسب با مسئولیت
و اختیاراتی که دارد ،دسترسی تعریف کنید و با این کار ،اطالعات محرمانه شرکت را حفظ کنید و اجازه ندهید اطالعات سری شما
را هرکسی بداند.
1 Backup
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 -4هوش مصنوعی
هوش مصنوعی  2از دو کلمه متفاوت ساخته شده است .منظور از مصنوعی 3یعنی ساخته شده به دست بشر است و از طرفی
دیگر هوش  4به معنای توانایی ذهن برای درک اصول ،حقیقت ،حقایق یا معانی ،کسب دانش و تبدیل علم به عمل بر پایه توانایی
یادگیری و درک کردن است .بنابراین هوش مصنوعی ماشینی است که توسط انسان ها ایجاد میشود تا زندگی را آسان و راحت
کند که به صورت برنامههای رایانهای یا ماشینهایی بوده که به فکر کردن و یادگیری کمک میکنند .البته به طور کلی هم می
توان گفت که هر شی که اطرافمان است و می تواند بازخوردی را از خود بجای بگذارد ،نشان دهنده وجود هوش مصنوعی درون
خود باشد(حتی در ساده ترین موارد مانند ساعت کوکی)  .همانطور که تخصص ،معرفی خط مونتاژ و منابع ارزان قیمت انرژی
جوامع کشاورزی قرن هجدهم را متحول کرد ،ظهور هوش مصنوعی ( )AIو حوزه های تحقیقاتی مرتبط با آن در پردازش زبان
طبیعی ،رباتیک و سیستم های خبره انقالبی در این پست ایجاد کرد .شیوه های تجاری صنعتی قرن بیست و یکم این دگرگونی
نتیجه عشق به فناوری جدید از سوی شرکت ها یا صنایع خاص نیست ،بلکه ناشی از رقابت شدید است .محیط هایی که کسب و
کارهای مدرن باید در آن رقابت کنند .حتی کسانی که در برابر پذیرش این فناوری جدید مقاوم هستند ،باید مزیت رقابتی ارائه شده
توسط این فناوری های جدید را تشخیص دهند [5].
الف -نقش هوش مصنوعی در حسابداری شرکت ها :شرکت خدمات حسابداری بیان می دارد که تاثیر هوش مصنوعی در
حسابداری مثل اثر گوشی های هوشمند در ارتباطات می باشد در واقع هوش مصنوعی می تواند حسابداری مدرن را چندین سطح
باال برده و شکل دیگری از آن را به جهان ارائه کند  .یکی از فواید هوش مصنوعی در حسابداری باال بردن دقت و سرعت در انجام
عملیات ریاضی و کاهش نرخ خطا در آن می باشد .این ویژگی هوش مصنوعی سالهاست که در امور مالی و حسابداری مورد
استفاده انسان قرار میگیرد  .نقش هوش مصنوعی در حسابداری شرکت های مختلف با هر زمینه کار متفاوت می باشد .بزرگترین
کمپانی های دنیا با استفاده از حسابداری مدرن که توسط هوش مصنوعی انجام می گیرد به رشد و توسعه چشمگیری دست پیدا
کرده اند .از دیگر فواید هوش مصنوعی در حسابداری می توان به مدیریت مالی جامع و بهینه سازی شده اشاره کرد .در واقع این
نرم افزارها که توسط هوش مصنوعی اجرا می شوند می توانند ثبت داده ها دسته بندی آمار پردازش حساب ها انجام عملیات
ریاضی ارائه اعداد و ارقام و در آخر مدیریت این امور را به بهترین نحو ممکن انجام دهند .همین موضوع خود زمینه ساز رشد
تصاعدی دستاوردها و بازده مالی یک شرکت می شود .هوش مصنوعی ازیکی از مشکالت عمده شرکت ها در امور حسابداری
جلوگیری کرده است .یعنی رخ دادن اشتباه در ارائه اعداد و ارقام و مغایرت هزینه و درآمد یک شرکت با صورت حساب بانکی آن
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ح  -حرفهای تر بودن فاکتور آنالین :شما میتوانید درجا فاکتور صادر کنید و این موضوع باعث میشود بعدا حجم زیادی از
دادهها برای ورود به سیستم تلبار نشود .ضمن اینکه ،استفاده از کاغذ و خودکار حذف میشود و زمانیکه صرف ورود دادهها
میشودبه حداقل میرسد.
ط  -متصل شدن به فروشگاه اینترنتی :با استفاده از نرم افزارهای حسابداری آنالین میتوان به راحتی به فروشگاه اینترنتی
متصل شد .در واقع ،این مشتری است که دادههای مربوط به سبد خرید خود را وارد میکند .سپس تراکنش به واسطه ابزارهای
تجارت الکترونیک 1انجام میشود و به طور خودکار در نرم افزار حسابداری آنالین شما که از قبل سینک شده ثبت و ذخیره
میشود .انجام امور حسابداری به روش آنالین اگرچه مزایای بیشماری دارد اما این روش نواقص و عیب هایی نیز دارد که در زیر
به آنها اشاره شده است:
 پایین بودن دقت و سرعت در انجام عملیات ریاضی
 زیاد بودن نرخ خطا
 رخ دادن اشتباه در ارائه اعداد و ارقام
 مغایرت هزینه و درآمد یک شرکت با صورت حساب بانکی آن
در بخش تحصیلی نیز می توان به مورد زیر اشاره کرد :
تعداد دورههای حسابداری آنالین هر سال به رشد خود ادامه میدهد نتایج مطالعه نشان می دهد که متقاضی شغلی که مدرک
تحصیلی او در یک محیط آموزشی سنتی و درون دانشگاهی به دست آمده است ،از دیدگاه مطلوب تری برخوردار است .متقاضی که
مدرکش در یک محیط آموزشی ترکیبی (ترکیبی از داخل دانشگاه و آنالین) به دست آمده است .با گسترش ،مدرک به دست آمده
ال آنالین به دست آمده است،ترجیح داده می شود
در یک محیط یادگیری ترکیبی به طور قابل توجهی نسبت به مدرکی که کام ً
][4موارد فوق میتوانند حسابداران را با مشکالت بسیاری روبرو کنند .
اما برای برطرف کردن این مشکالت استفاده از هوش مصنوعی در انجام عملیات حسابداری می تواند راه حل خوبی باشد

1 E-commerce
2 Artificial Intelligence
3 Artificial
4 Intelligence
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تنها توسط هوش مصنوعی که به صفر نزدیک می شود .در اموری مانند پرداخت صورتحساب های مختلف به صورت یکجا و یا
پرداخت اقساطی آنها نیز هوش مصنوعی به کمک انسان آمده و او را از سردرگمی نجات داده است .به عنوان مثال صورتحساب
هایی که گاهی مبالغ میلیاردی دارند می توانند به چالشی برای حسابدار یک شرکت تبدیل شوند اما هوش مصنوعی این مشکل را
به راحتی فشردن چند کلید حل کرده است  .در ادامه از فواید هوش مصنوعی در حسابداری میتوان به کاهش قابل توجه هزینه ها
و باال رفتن کارآمدی آن در امور شرکت ها نام برد .این موضوع مدیون سرعت هوش مصنوعی در انجام محاسبات و کاهش
هرگونه هزینه و پرداختی به نیروی انسانی می باشد
ب  -چگونگی استفاده از هوش مصنوعی در حسابداری :حسابداران برای انجام کارهای خود مجبور مقدار زیادی از داده ها را
غربال کنند .با ورود هوش مصنوعی میتواند برخی از کارهای پیش پا افتاده ای را که حسابداران باید انجام دهند از بین ببرد به
عنوان مثال ،می تواند حجم زیادی از داده ها را با سرعتی باالتر از انسان هضم و تجزیه و تحلیل کند ،قراردادها یا اسناد را تفسیر
کند ،اطالعات کلیدی را استخراج کرده و آنها را تجزیه و تحلیل کند و گاه گاهی مشکالتی را حل کند که قبال حل نشده بودند.
به عنوان مثال ،اگر یک شرکت حسابداری وظایف پیچیدهای در مورد سیستمهای صورتحساب چندین مشتری را بر عهده داشته
باشد ،یادگیری ماشین هوش مصنوعی میتواند از طریق داده ها تحقیق کند و حسابهای مشکل را پرچم گذاری کند حتی اگر
سیستم ها متفاوت باشند .برای مالحظات انطباق ،هوش مصنوعی هر زمان که گزارش تهیه می کنند ،داده های قابل اعتماد و
سریعی را در اختیار حسابداران قرار میدهد تا بازده را به حداکثر برسانند .از نظر طبقه بندی داده ها ،ربات های هوش مصنوعی می
توانند اطالعات را الک کنند و آنها را در حساب های مناسب قرار دهند زیرا تفاوت در گروه ها را درک میکنند .ماشین آالت شروع
به یادگیری تصمیم گیری بهتر بر اساس ورودی انسان می کنند و حتی می توانند با الگوهای رفتاری حسابدار سازگار شوند.
ج  -عواقب مهم تحصیل  AIبر حسابداری :هوش مصنوعی و ابرها با هم کار میکنند تا حجم عظیمی از داده ها را در یک
بازه زمانی کوتاه محاسبه کنند این سرویس با صرفه جویی در وقت کاهش هزینه افزایش بهرهوری و ارائه نتایج دقیق تر عملیات را
ساده می کند با این حال شاید بیشترین تاثیر تغییر در ذهنیت باشد که هوش مصنوعی ایجاد می کند .در واقع حسابداران بسیار
زیرک از فن اوری ها و ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنند که کارهای خسته کننده ای را برای آنها انجام می دهد تا بتوانند
وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل گزارش ها ،گمانه زنی درباره نتایج آینده ،مدیریت ماشین آالت و مداخله در صورت به وجود
آمدن مشکلی کنند.

 -5نتیجه گیری
در دنیای مدرن امروز که سرعت و دقت باال حرف اول را میزند استفاده از هوش مصنوعی در حسابداری آنالین میتواند تحول
جدیدی را در حسابداری ایجاد نماید .و قابلیت های ویژه ای را در دسترس ما قرار دهد .و ما را نسبت به رقبا پیش بیندازد و
ایدههای نو را به وجود آورد  .درواقع حسابداری انالین خود نسبت به حسابداری به روش سنتی پیشتاز می باشد.واستفاده از روش
ویژه هوش مصنوعی می تواند کیفیت کار را برای استفاده کنندگان چندین برابر کند.کار گزارش شده در این مقاله بیان کننده ی
این است که می توان هوش مصنوعی را جهت تسهیل انجام امور مربوط به حسابداری به کار گرفت و از مزایای آن می توان بهره
گرفت .هوش مصنوعی در حسابداری آنالین در واقع فرصتی است که می توان به توسعه و پیشرفت در آینده امیدوار بود.می توان
گفت که هوش مصنوعی انواع فعالیت های شناختی مرتبط به ذهن انسان را نظیر محاسبات و حل مسئله را در حسابداری برای ما
انجام می دهدوکار ما را به شکل قابل توجهی آسان می کند.هوش مصنوعی تصمیمات مهم را بر اساس نیازهای فعلی می گیرد.
نکته قابل توجه این است که هوش مصنوعی در حسابداری تصمیمات را از روی احساس یا فشار روانی نمی گیرد و براساس منطق
عمل می کند.
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فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد دو

بررسی تأثیر اعتبار سازمان بر نگرش مشتریان از منظر رویکردهای
بازاریابی اجتماعی و مسئولیت اجتماعی

سارا ذوالفقاری ،1محمدصادق زارع ،2شهنازصاحبی همراه

*3

تاریخ دریافت1400/09/03 :
تاریخ پذیرش1400/10/15 :
کد مقاله88475 :

چکـیده
بازاریابي اجتماعي عبارت است از به کارگيري ابزار بازاریابي به منظور دسترسي به اهداف مطلوب اجتماعي به عبارتي
بازاریابي اجتماعي ،استفاده از فنون تجاري براي افزایش قابليت پذیرش یك عقيده یا عمل در یك گروه هدف است.
هدف این پژوهش بررسي تأثير ویژگيهاي اعتباري سازمان و ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي سازمان بر تغيير نگرش
مشتریان با تأکيد بر نقش واسط اعتبار محيطي (موردمطالعه :بانك مهر اقتصاد استان همدان) مي باشد که با استفاده از
روش تحقيق توصيفي و با روش گردآوري اطالعات کتابخانهاي و ميداني به بررسي ارتباط متغيرهاي مستقل (ویژگيهاي
اعتباري سازمان و ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي سازمان) با متغير وابسته (نگرش مشتریان) با توجه به نقش واسط اعتبار
محيطي پرداختهشده است .جامعه آماري این پژوهش مشتریان بانك مهر اقتصاد استان همدان ميباشد .با توجه به جدول
کرجسي و مورگان نمونهاي برابر  384نفر جهت بررسي انتخاب گردید که براي تجزیه و تحليل در نرم افزار پي ال اس
قرارگرفتند .بهمنظور سنجش متغيرهاي پژوهش از پرسشنامهاي با طيف  5گزینهاي ليکرت استفاده شده است .در نهایت
همبستگي متغيرها باهم مورد تأیيد قرار گرفت و نتایج بدست آمده از آزمون فرضيات تحقيق نشان داد که فرضيات تحقي ق
پذیرفته شده است .بنابراین ميتوان نتيجه گرفت که عالوه بر اینکه ویژگيهاي اعتباري سازمان و ویژگيهاي بازاریابي
اجتماعي بر نگرش مشتریان تأثير مثبت و معناداري دارد ،اعتبار محيطي نيز در این اثر گذاري نقش مثبت و معناداري
دارند.

واژگـان کلـیدی :بازاریابي اجتماعي ،مسئوليت اجتماعي ،اعتبار محيطي ،نگرش مشتریان

 -1بانکدار ارشد ارزی بانک کشاورزی شعبه همدان
 -2بانکدار ارشدکنترل اسناد بانک کشاورزی شعبه همدان
 -3کارشناس ارشد حسابداری بانکدار بانک کشاورزی شعبه همدان
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 -1مقدمه
بازاریابي اجتماعي از جمله جدیدترین مفاهيم فلسفة بازاریابي است که براساس آن ،بازاریابان عالوه بر خواسته هاي
مشتریانشان ،خواسته هاي سایر افراد جامعه را نيز که رفاهشان به عمليات سازمان بستگي دارد ،مورد توجه قرار مي دهند .محققان
معتقدند به منظور تحقق چنين امري سازمان ها باید مسئوليت هاي اجتماعي خود را قبول کنند  .براي اولين بار در سال 1964
چهار عامل براي دستيابي به اهداف مطلوب بازاریابي به منظور تاثيرگذاري بر مخاطبان هدف ارائه شد .این عوامل عبارت از
محصول ،قيمت ،مکان و ترفيع بودند(کاتلر و ارمسترانگ .)2013 ،اکنون این سوال مطرح ميشود که مفاهيمي همچون محصول،
قيمت ،مکان و ترفيع در محيط اجتماعي چگونه تعریف ميشوند .در بحث بازاریابي اجتماعي ،محصول به رفتار جدید و مزایایي که
این رفتار نصيب گروه هدف مينماید ،اطالق مي شود .قيمت بيانگر هزینهاي است که مصرف کننده در مبادله براي رفتار جدید
متحمل ميشود و در بيشتر موارد بيانگر عدم رضایتي است که افراد در زمان سازگاري با رفتار جدید از خود بروز مي-دهند .مکان
نيز به محل و بازاري برميگردد که مبادله در آن رخ ميدهد .براي اینکه رفتار جدید شکل بگيرد ،عوامل محيطي به تسهيل این
سازگاري بسيار کمك ميکنند .و باالخره ترفيع به تالشهاي انجام شده براي برقراري ارتباط با گروه هدف در رابطه با مزایاي
محصول برمي گردد(خدادحسيني و مسيبي .)1393 ،ذکر این نکته با اهميت است که تبليغات بخش بزرگي از استراتژيهاي ترفيع
و نه همه آنها مي-باشد(قاسمي و بردبار.)1393 ،
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 -2فرضیههای تحقیق
 - 1ویژگيهاي اعتباري سازماني بر اعتبار محيطي در بانك مهر اقتصاد استان همدان تاثير معناداري دارد.
 - 2ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي سازمان بر اعتبار محيطي در بانك مهر اقتصاد استان همدان تاثير معناداري دارد.
 - 3ویژگيهاي اعتباري سازماني بر نگرش مشتریان در بانك مهر اقتصاد استان همدان تاثير معناداري دارد.
 - 4ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي سازمان بر نگرش مشتریان در بانك مهر اقتصاد استان همدان تاثير معناداري دارد.
 - 5اعتبار محيطي بر نگرش مشتریان در بانك مهر اقتصاد استان همدان تاثير معناداري دارد.
 - 6در تأثيرگذاري ویژگيهاي اعتباري سازماني بر اعتبار محيطي ،نگرش مشتریان در بانك مهر اقتصاد استان همدان نقش
واسط ایفا مي -نماید.
 - 7در تأثيرگذاري ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي سازمان بر نگرش مشتریان اعتبار محيطي در بانك مهر اقتصاد استان
همدان نقش واسط ایفا مينماید.

 -3روش تحقیق
روش این تحقيق به دليل استفاده از پرسشنامه در جامعه موردمطالعه و عدم دخالت محقق در نتایج آن از نوع توصيفي است و
ازنظر هدف با عنایت به اینکه نتایج آتي این تحقيق در جهت استفاده به مدیران بانك مهر اقتصاد ارائه ميگردد ،از نوع روش
تحقيق کاربردي است .این تحقيق همچنين در گروه تحقيقات موردي است که تأثير ویژکيهاي اعتباري سازمان و ویژگيهاي
بازاریابي اجتماعي را با تأکيد بر نقش واسط اعتبار محيطي بانك مهر اقتصاد استان همدان بررسي ميکند .ازنظر جمعآوري
اطالعات نيز در گروه تحقيقات ميداني قرار ميگيرد.

 -1-3جامعه آماری و نمونه آماری
با توجه به اینکه هدف این پایاننامه بررسي تأثيرگذاري ویژگيهاي اعتباري سازماني و ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي سازمان
بر نگرش مشتریان با تأکيد پرنقش واسط اعتبار محيطي در بين مشتریان بانك مهر اقتصاد استان همدان است ،مشتریان آن،
جامعه آماري پژوهش را تشکيل ميدهند .در این پژوهش جهت برآورد حجم نمونه از روش نمونهگيري در دسترس استفادهشده
است .برحسب هدف ،این تحقيق در زمره تحقيقات کاربردي و از حيث روش توصيفي است .مدل مفهومي تحقيق در چارچوب
معادالت ساختاري است و ابزار سنجش که پرسشنامه است چنين روشي را ایجاب ميکند .در این پژوهش براي جمعآوري
اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است.

 -2-3شیوه کار
نحوه گردآوري دادههاي موردنياز براي انجام این تحقيق به این صورت بود که بعد از مطالعه و مرور منابع علمي مرتبط با
موضوع تحقيق (مطالعه کتابخانهاي و اسنادي) ،پرسشنامههاي استاندارد در بين نمونهها توزیع گردید (مرحله ميداني) سپس ،با
جمعآوري پرسشنامههاي تکميلشده ،عمالً مرحله گردآوري دادهها انجام شد.
تجزیه و تحليل دادهها:با توجه به کمي بودن دادههاي مطالعه و مدل مفهومي تحقيق و تأکيد بر بررسي نقش واسط در این
پژوهش از مدل یابي معادالت ساختاري و نرمافزار پي ال اس جهت آزمون فرضيات و برازندگي مدل و تحليل مسير استفاده شد.از
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آلفاي کرونباخ جهت بررسي پایایي ،روایي صوري و محتوایي و سازه جهت بررسي روایي پرسشنامه ،و روش چهار مرحله اي بارون
و کني براي تحليل نقش متغير ميانجي استفاده شد.

 -3-3قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعي :قلمرو موضوعي این تحقيق شامل بررسي تأثيرگذاري ویژگيهاي اعتباري سازماني و ویژگيهاي بازاریابي
اجتماعي سازمان بر نگرش مشتریان در بانك مهر اقتصاد استان همدان است.
قلمرو مکاني وزماني :قلمرو مکاني این تحقيق بانك مهر اقتصاد استان همدان وقلمرو زماني این تحقيق سال  1395و 1396
است.

 -4مدلهای تحقیق

 -5يافتههای توصیفی
 -1-5تجزيه و تحلیل دادههای جمعیت شناختی
سن پاسخگویان :با توجه به جدول  1مشاهده
ميشود که سن 200نفر از پاسخگویان ( 52درصد)
بين  18تا  30سال ،سن 133نفر ( 35درصد) بين 31
تا  40سال و سن  31نفر ( 8درصد) بين  41تا 50
سال و همچنين سن  20نفر ( 5درصد) از
پاسخگویان  51سال و بيشتر مي باشد.
وضعيت تاهل پاسخگویان :با توجه به جدول زیر
مي بينيم که  262نفر از پاسخگویان متاهل و 122
نفر از پاسخگویان مجرد مي باشد.
با توجه به جدول زیر مي بينيم که تعداد 229
نفر از پاسخگویان ( 60درصد) مرد و تعداد  155نفر
از پاسخگویان ( 40درصد) زن مي باشد.
با توجه به جدول زیر مي بينيم که تعداد  52نفر
از پاسخگویان ( 12درصد)زیر دیپلم ،تعداد  102نفر
( 23درصد) دیپلم ،تعداد  95نفر فوق دیپلم (22
درصد) ،تعداد  126نفر ( 29درصد) ليسانس ،تعداد 55
نفر ( 13درصد) فوق ليسانس ،تعداد  6نفر ( 1درصد)
دکتري مي باشند.

شکل  -1نمودار فراواني تحصیالت پاسخگویان

جدول  -1فراواني سن پاسخگویان
درصد فراواني
فراواني مطلق
سن
52
200
 18تا  30سال
35
133
 31تا  40سال
8
31
 41تا 50
5
20
 51به باال
%100
384
جمع
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تجزیه و تحليل اطالعات به عنوان بخشي از فرآیند پژوهش علمي ،یکي از پایههاي اصلي مطالعه و بررسي است .به عبارتي
دیگر در این بخش پژوهشگر براي پاسخدهي به مسألهي تدوین شده و تصميمگيري در مورد تأیيد یا رد فرضيههایي که براي
پژوهش در نظر گرفته از روشهاي مختلف تجزیه و تحليل استفاده ميکند .البته ذکر این نکته مهم است که تجزیه و تحليل داده
هاي بدست آمده به تنهایي براي یافتن پاسخ پرسشهاي پژوهش کافي نيست ،تفسير و تعبير این دادهها نيز الزم است .ابتدا باید
دادهها را تجزیه و تحليل نمود و سپس نتایج این تجزیه و تحليل را مورد تعبير و تفسير قرار داد..در این فصل تجزیه و تحليل داده
ها در سه بخش انجام ميشود :یافتههاي توصيفي؛ بررسي مدل و آزمون فرضيات

جدول  -2فراواني تاهل پاسخگویان
درصد فراواني
فراواني مطلق
وضع تاهل
32
122
مجرد
68
262
متاهل
%100
384
جمع
جدول  -3فراواني سن پاسخگویان
درصد فراواني
فراواني مطلق
جنسيت
60
229
مرد
40
155
زن
%100
384
جمع
جدول  -4فراواني تحصیالت پاسخگویان
درصد فراواني
فراواني مطلق
تحصيالت
12
52
زیر دیپلم
23
102
دیپلم
22
95
فوق دیپلم
29
126
ليسانس
13
55
فوق ليسانس
1
6
دکتري
%100
384
جمع
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 -2-5بررسی مدل
وقتي دادهها تنظيم شد و مناسب بودن ابزار سنجش تأیيد گردید ،محقق براي اجراي آزمونها آماده ميشود ،در هر پژوهشي
هدف محقق گردآوري دادهها و اطالعات به روش صحيح و علمي و نيز تجزیه و تحليل آنها ميباشد تا از این طریق بتواند پاسخ
سؤاالت پژوهش را یافته و فرضيهها را مورد ارزیابي قرار دهد ،از اینرو پس از پایان عمليات تجزیه و تحليل ،محقق با تکيه بر
نتایج کار ،درمورد فرضيههاي خود اظهار نظر کرده و با توجه به نتایج بدست آمده آنها را تأیيد یا رد ميکند .به منظور تجزیه و
تحليل دادههاي تحقيق ،از روش دو مرحلهاي هاالند ( )1999براي مدلیابي به روش حداقل مربعات جزیي استفاده شده است.
مرحلهي اول شامل تعيين مدل اندازهگيري با تحليل عاملي تأیيدي است و مرحلهي دوم شامل تعيين مدل ساختاري از طریق
تحليل معادالت ساختاري ،ضرایب تعيين و تحليل مسير است .در هرکدام این مراحل از نرم افزار ”اسمارت پيالاس“ استفاده شده
است .در گام اول ،از تحليل عاملي تأیيدي به منظور بررسي مدل اندازهگيري استفاده ميشود .روشهاي تأیيدي تعيين ميکنند که
آیا دادهها با یك ساختار عاملي معين هماهنگ هستند یا خير .در واقع تحليل عاملي تأیيدي شایستگي نشانگرهایي که براي معرفي
سازه یا متغير مکنون برگزیده شدهاند را بررسي ميکند .در مرحلهي دوم ،ازتحليل مسير ،شاخصهاي برازش مدل و ضرایب تعيين
جهت بررسي مدل ساختاري ،استفاده ميشود.
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گام اول :نتایج تحلیل عاملي تأییدی :بر اساس پيشنهاد فورنل و الکر ( )1981مقدار بارهاي عاملي براي متغيرهاي
مشاهده شده باید بزرگتر از  0/5باشد .نتایج حاصل از تحليل عاملي تأیيدي در جدول ( )5- 4نشان داده شده است.
جدول  -5تحلیل عاملي تأیید
عوامل و گویه ها
ویژگيهای اعتباری سازمان
 -1مشتریان به این بانك اعتماد کافي دارند.
 -2این بانك همواره به مشتریانش اهميت ميدهد
 -3این بانك همواره به ارزشهاي اخالقي نظير ربا اهميت ميدهد
 -4مشتریان نحوه عملکرد کارکنان بانك را مبتني بر اصول اخالقي ميدانند.
 -5این بانك متعهد به استفاده از بخشي از سود خود براي کمك به سازمانهاي خيریه ميباشد
 -6سازمان خيریه محلي نظير مساجد از مشارکت این بانك بهره مند مي شوند.

بارعاملي
0/649
0/739
0/616
0/623
0/662
0/705

ویژگيهای بازاریابي اجتماعي سازمان
 -7این بانك همواره تالش زیادي را براي پياده سازي ایدههاي ارزشمند اخالقي و اجتماعي(نظير اثرات ربا  ،بسيج و اقتصاد
مقاومتي) صرف مي کند.
 -8این بانك وقت زیادي را براي پياده سازي ایدههاي ارزشمند اخالقي و اجتماعي(نظير اثرات ربا  ،بسيج و اقتصاد مقاومتي)
صرف مي کند.
 -9مشتریان اهميت عدم توجه به امور اقتصاد اسالمي نظير ربا را در زندگي خود از طریق تبليغات بانك مهر اقتصاد درک
کردهاند.
 -10این بانك تعامل مناسبي با سایر سازمانها نظير بسيج براي ارائه خدمات اقتصاد مقاومتي دارد.
 -11تبليغات بانك مهر اقتصاد همواره در مکانهاي مناسبي قرار دارد.
 -12مشتریان باور دارند سياست و خط مشي این بانك صرفا کسب سود نيست.
 -13این بانك از ابزار ارتباطي مناسبي به منظور ارائه پيامهاي ارزشي خود بهره ميبرد.

0/668
0/564
0/833
0/764

اعتبار محیطي
 -14این بانك داراي تجربه زیادي در حمایت از حفاظت از ارزشهاي اخالقي است.
 -15این بانك در تالش هاي برنامه هاي اخالقي به ویژه اقتصاد اسالمي صادق است
 -16این بانك در اجراي برنامه هاي اخالقي به ویژه اقتصاد اسالمي مهارت باالیي دارد.

0/756
0/773
0/842

نگرش مشتریان
 -17تبليغات داخل بانك مهر اقتصاد در مورد اقتصاد اسالمي مثل ربا موجب اعتماد مشتریان ميشود.
 -18تبليغات داخل بانك مهر اقتصاد موجب آگاهي مشتریان از حفاظت از محيط زیست ميشود.

0/834
0/863

0/864
0/898
0/871

با استناد به نتایج جدول تحليل عاملي براي بارهاي عاملي بزرگتر از 0/5ميتوان بيان کرد که آن گویهها نشان دهندهي
عاملها هستند و به عبارتي در اندازهگيري سازههاي مورد نظر ،توانمند ميباشند.
گام دوم :تحلیل مسیر :گام دوم در رویهي هاالند ،بهرهگيري از تحليل مسير ،ضرایب تعيين و شاخصهاي برازندگي مدل
ميباشد .در تحليل مسير روابط بين متغيرها در یك جهت جریان ميیابن د و به عنوان مسيرهاي متمایز در نظر گرفته ميشوند.
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مفاهيم تحليل مسير در بهترین صورت از طریق ویژگي عمدهي آن ،یعني نمودار مسير که پيوندهاي علّي احتمالي بين متغيرها را
آشکار ميسازد تبيين ميشوند .شکل ( )1-4مدل معادالت ساختاري و مسير تحقيق را نشان ميدهد.

شکل  -2مدل معادالت ساختاری تحقیق

همانطور که مالحظه ميشود ضرایب تعيين سازههاي مطرح شده در مدلهاي
تحقيق در جداول ( )6آمده است .با توجه به ضرایب بدست آمده ميتوان بيان کرد
متغيرهاي وابسته ي مدل ،به ویژه حمایت سازماني درک شده ،تا حدودي به خوبي
توسط متغيرهاي مستقل پيشبيني ميشوند.

جدول  -6ضرایب تعیین مدل کلي تحقیق
ضریب تعيين
متغير مستقل
0/773
رفتار مشتریان
0/595
اعتبار محيطي

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

ضرایب تعيين :ضریب تعيين نسبت به ضریب همبستگي معيار گویاتري است .این عنوان با "آردو " 1نمایش داده ميشود و
مهمترین معياري است که با آن ميتوان رابطه ي بين دو متغير مستقل را توضيح داد .این ضریب بيان کننده درصد تغييرات تابع،
بهوسيلهي متغير مستقل مي باشد .ضریب تشخيص (تعيين) بين صفر و یك در نوسان است و به صورت زیر توجيه ميگردد.
اگر آردو برابر صفر باشد یعني خط رگرسيون هرگز نتوانسته است تغييرات تابع را به تغييرات مستقل نسبت دهد .به عبارت
دیگر چنانچه هيچگونه تغييري در متغير وابسته توسط رابطهي رگرسيون توضيح داده نشود ،مقدار آردو برابر صفر است.
اگر ضریب تعيين برابر  1باشد یعني خط رگرسيون دقيقاً توانسته است تغييرات متغير وابسته را به تغييرات مستقل نسبت دهد.
به عبارتي اگر تمام تغييرات در متغير وابسته توسط رابطه ي رگرسيون توضيح داده شود مقدار ضریب تعيين برابر یك است و مقادیر
دیگر بين این دو حد قرار ميگيرند .با کمك نرم افزار اسمارت پيالاس ضرایب تعيين مدل مفهومي تحقيق بدست آمد.

 -3-5شاخصهای برازندگی
با آنکه انواع گوناگون آزمونها که بهطور کلي شاخصهاي برازندگي ناميده ميشوند پيوسته در حال مقایسه ،توسعه و تکامل
ميباشند ،اما هنوز در مورد حتي یك آزمون بهينه ،توافق همگاني وجود ندارد .نتيجه آن است که مقالههاي مختلف ،شاخصهاي
مختلفي را ارائه کردهاند و حتي نگارشهاي مشهور برنامههاي معادالت ساختاري مانند نرم افزارهاي آموس و ليزرل تعداد زیادي
از شاخصهاي برازندگي به دست ميدهند (هومن .)235: 1387 ،این شاخصها به شيوههاي مختلفي طبقه بندي شدهاند که یکي
از عمدهترین آنها طبقهبندي به صورت مطلق ،نسبي و برازش مدل بيروني و دروني ميباشد .هر کدام از این شاخصها در بازهي
بين عدد  0و  1قرار ميگيرند و هرچه به یك نزدیكتر و از ( )0/5بيشتر باشند ،حکایت از برازش خوب و کامل مدل دارند.
به طور کلي این  4شاخص کيفيت مدل را برازش ميکنند .شاخص جدول  -7شاخصهای برازندگي مدل کلي
مطلق از قدر مطلق خطاها و شاخص نسبي از نسبت خطاها بهره ميبرد
مقدار شاخص
نوع شاخص
(ژانگ.) 2009 ،شاخص مدل بيروني ،ارتباط متغيرهاي آشکار با متغيرهاي
0/504
شاخص مطلق
با
پنهان را بررسي ميکند و شاخص مدل دروني ،ارتباط متغيرهاي آشکار
0/919
شاخص نسبي
متغيرهاي آشکار دیگر را برازش مينماید (ماتزلر و دنزي .)2006 ،جدول ()7
0/999
شاخص مدل بيروني
شاخصهاي برازش مدل مفهومي تحقيق را نشان ميدهند.
0/920
شاخص مدل دروني
با استناد بر نظر ژانگ ( )2009در مورد شاخصهاي توصيفي و بزرگتر بودن سه شاخص معيار جياُاف از عدد  9ميتوان
اذعان نمود مدل نظري تحقيق ،مدلي قوي ميباشد .لذا با توجه به جداول ( )7- 4ميتوان به این نتيجه رسيد که مدل تحقيق به
خوبي برازش شدهاند .لذا بر اساس شاخصهاي برازندگي مدلهاي جزئي و کلي ،مدلهاي آزمون شده مورد تأئيد قرار ميگيرند .در
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واقع این شاخص ها ،کيفيت مدل مفهومي را مطلوب ارزیابي مينمایند .از اینرو بعد از تأیيد مدل ميتوان نتایج تحليل مسير را در
آزمون فرضيات به کار برد و به تفسير آن پرداخت.

 -6نتیجهگیری

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد دو
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این مدل نشان ميدهد که متغيرهاي پنهان (مکنون) که به عبارتي ،مفهومي تصویري از فرضيات مدل ميباشند در عمل و در
واقعيت و با توجه به مشاهدات و اطالعات حاصله از پرسشنامه چه ميزان همبستگي دارند و با توجه به این ميزان همبستگي که
همان ضرایب موجود در مدل ميباشند ،فرضيات پژوهش چگونه اثبات یا رد ميشوند .در ادامه ،بررسي فرضيات پژوهش صورت
ميگيرد.
تجزیه و تحلیل مربوط به فرضیه اول :تأثير ویژگيهاي اعتبار سازماني بر اعتبار محيطي تأئيد شد .بنابراین تأثير اعتبار
سازما ني و اقدامات مسئوليت اجتماعي بر اعتبار محيطي معنادار بود .مقدار ضریب اثر استاندار شده بين ویژگيهاي اعتبار سازماني
بر اعتبار محيطي برابر با مقدار (= 0/360ضریب مسير) است و به لحاظ آماري معنادار ( )1/96>4/00ميباشد .یعني با اطمينان 95
درصد ميتوان ابراز داشت ویژگيهاي اعتبار سازماني بر اعتبار محيطي تأثير دارد..
 تجزیه و تحلیل مربوط به فرضیه دوم :مقدار ضریب اثر استاندار شده بين ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي سازمان براعتبار محيطي برابر با مقدار (ضریب مسير= ) 0/296است و به لحاظ آماري معنادار( )1/96>2/516ميباشد .با توجه به مقدار
ضریب مسير (ضریب مسير= )0/199ميتوان گفت ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي سازمان بر اعتبار محيطي با ضریب اطمينان 95
درصد تأثير دارد..
تجزیه و تحلیل مربوط به فرضیه سوم :با استناد بر تحليل دادهها اعتبار محيطي بر رفتار مشتریان تاثير معناداري دارد.
مقدار ضریب مسير بين اعتبار محيطي بر رفتار مشتریان برابر با مقدار باالي (ضریب مسير= )0/499است و از لحاظ آماري معنادار
( )1/96>7/591مي باشد .بنابراین این فرضيه قویاً تأئيد ميگردد.
تجزیه و تحلیل مربوط به فرضیه چهارم :با استناد بر تحليل دادهها تحقيق ،ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي بر نگرش
مشتریان تاثير معناداري دارد .مقدار ضریب مسير (ضریب مسير= )0/327و ( )1/96>2/692نشان دهندهي تأیيد فرضيه مزبور
است .بنابراین با اطمينان  95درصد ميتوان گفت ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي بر رفتار مشتریان تأثيرگذار است.
تجزیه و تحلیل مربوط به فرضیه پنجم :با استناد بر تحليل دادهها تحقيق ،ویژگيهاي سازماني بر رفتار مشتریان تاثير
معناداري دارد .مقدار ضریب مسير (ضریب مسير= )0/213و ( )1/96>3/579نشان دهندهي تأیيد فرضيه مزبور است .بنابراین با
اطمينان  95درصد ميتوان گفت ویژگيهاي سازماني بر رفتار مشتریان تأثيرگذار است.
تجزیه و تحلیل مربوط به فرضیه ششم :این فرضيه با هدف بررسي نقش واسط اعتبار محيطي در تأثيرگذاري
ویژگيهاي سازمان بر نگرش مشتریان شکل گرفت .دراین فرضيه جهت تحليل ميانجي گري از روش چهار مرحله اي بارون و
کني استفاده مي ش ود .تحليل ميانجي گري در واقع انجام مرحله به مرحله تحليل رگرسيون به منظور تأیيد نقش متغير ميانجي گر
در رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته است( بارون و کني .) 1986،گذراندن چهار گام براي تأیيد نقش یك متغير به عنوان
ميانجي گر ،ضروري است.گام اول این است که متغير مستقل با متغير وابسته رابطه معنادار داشته باشد .در گام دوم معناداري رابطه
بين متغيرهاي مستقل و ميانجي گر ،و درگام سوم معناداري رابطه بين متغيرهاي ميانجي گر و وابسته بررسي مي شود .گام چهارم
این است که وقتي متغير ميانجي گر وارد معادله رگرسيوني مي شود ،رابطه بين متغير مستقل و وابسته غيرمعنادار شود که در این
حالت متغير موردنظر ،ميانجي گر کامل است و یا اینکه این رابطه در حضور متغير ميانجي گر کاهش یابد (حداقل  )%10ولي
همچنان معنادار باقي بماند ،که در این حالت نقش متغير ميانجي گر جزئي خواهد بود .جدول زیر نتایج تحليل ميانجي گري براي
متغير سکوت سازماني را نشان مي دهد.با توجه به مدل معادالت ساختاري نتایج نشان مي دهد که در آن شرط اول و دوم و سوم
تحليل ميانجي گري که در باال به آن اشاره شد مورد تأیيد است .در گام چهارم نيز در حضور متغير ميانجي گر اعتبار محيطي،
ضریب بتاي استاندارد براي تاثير ویژگيهاي اعتباري سازمان بر نگرش مشتریان از  0.213به 0.120کاهش یافته ،ولي این رابطه
ها کماکان معنادار است .بنابراین نقش متغير اعتبار محيطي در رابطه بين ویژگيهاي سازمان بر رفتار مشتریان ،ميانجي گري جزئي
است و مورد تأیيد قرار ميگيرد.
تجزیه و تحلیل مربوط به فرضیه هفتم :این فرضيه با هدف بررسي نقش واسط اعتبار محيطي در تأثيرگذاري ویژگي-
هاي بازاریابي اجتماعي سازمان بر نگرش مشتریان شکل گرفت .دراین فرضيه هم جهت تحليل ميانجي گري از روش چهار مرحله
اي بارون و کني استفاده مي شود .تحليل ميانجي گري در واقع انجام مرحله به مرحله تحليل رگرسيون به منظور تأیيد نقش متغير
ميانجي گر در رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته است( بارون و کني .) 1986،گذراندن چهار گام براي تأیيد نقش یك متغير به
عنوان ميانجي گر ،ضروري است.
گام اول این است که متغير مستقل با متغير وابس ته رابطه معنادار داشته باشد .در گام دوم معناداري رابطه بين متغيرهاي
مستقل و ميانجي گر ،و درگام سوم معناداري رابطه بين متغيرهاي ميانجي گر و وابسته بررسي مي شود .گام چهارم این است که
وقتي متغير ميانجي گر وارد معادله رگرسيوني مي شود ،رابطه بين متغير مستقل و وابسته غيرمعنادار شود که در این حالت متغير

موردنظر ،ميانجي گر کامل است و یا اینکه این رابطه در حضور متغير ميانجي گر کاهش یابد (حداقل  )%10ولي همچنان معنادار
باقي بماند ،که در این حالت نقش متغير ميانجي گر جزئي خواهد بود .جدول زیر نتایج تحليل ميانجي گري براي متغير سکوت
سازماني را نشان مي دهد.
با توجه به مدل معادالت ساختاري نتایج نشان مي دهد که در آن شرط اول و دوم و سوم تحليل ميانجي گري که در باال به
آن اشاره شد مورد تأیيد است .در گام چهارم نيز در حضور متغير ميانجي گر اعتبار محيطي ،ضریب بتاي استاندارد براي تاثير
ویژگيهاي اعتباري سازمان بر نگرش مشتریان از  0.327به  0.254کاهش یافته ،ولي این رابطه ها کماکان معنادار است .بنابراین
نقش متغير اعتبار محيطي در رابطه بين ویژگي هاي سازمان بر رفتار مشتریان ،ميانجي گري جزئي است و مورد تأیيد قرار ميگيرد.

 -1-6پیشنهادات پژوهش
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به منظور تغيير در نگرش مشتریان از طریق بهبود اعتبار محيطي سازمان پيشنهاداتي در دو بخش ارائه ميگردد .این
پيشنهادات با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش و آزمون فرضيات ،در قالب پيشنهادهاي کاربردي و پيشنهادهاي پژوهشي
تقسيم بندي شدهاند.
پیشنهادات کاربردی :پيشنهادهایي که در این بخش آورده ميشود ،ميتواند براي مدیران سازمانها بهخصوص مدیران
بانکي کاربرد داشته باشد ،به طوري که این پيشنهادها ميتوانند از محورهاي عمدهي برنامهریزي مدیران در جهت توسعهي ابعاد
برند سازمان باشند .مهمترین این پيشنهادات عبارتند از:
 - 1پيرو یافته ي مطالعه و تأیيد تأثيرگذاري اعتبار عمومي سازمان و مسئوليت اجتماعي درک شده بر اعتبار محيطي سازمان ،
مدیران سازمانها باید به مجموعه فعاليت هاي مسئوليت اجتماعي به طور جدي توجه داشته باشند و به یاد داشته باشند این فعاليت -
ها با تأثير گذاري بر اعتبار محيطي سازمان ،بر نگرش مشتریان تأثيري انکار ناپذیر دارند.
 - 2با توجه به تأیيد فرضيهي تأثير ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي سازمان بر اعتبار محيطي سازمان ،این نکته مطرح ميشود
که مدیران بانك ها بایستي به مجموعه آميخته بازاریابي اجتماعي به طور سيستمي و یکپارچه بنگرند.
 - 3ارائهي جزواتي که به زبان ساده که برنامه هاي مسئوليت اجتماعي سازمان را تشریح نمایند .با تشریح برنامههاي مسئوليت
اجتماعي سازمان ،در این جزوات به طور دقيق ،برنامهها براي مشتریان تشریح گردد.
 - 4با تأیيد تأثير اعتبار محيطي سازمان بر نگرش مشتریان ،پيشنهاد ميشود ميزان اعتبار محيطي سازمان ،با توجه به
معيارهاي مشخص و از پيش تعيين شده ارزیابي نماید.
 - 5با تأیيد تأثير ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي سازمان بر نگرش مشتریان  ،پيشنهاد ميشود مدیریت بانك ،کارکنان را به
افزودن رفتار اجتما عي تشویق کند ،امکانات آموزشي مناسبي براي کارکنان جهت افزودن بر یادگيريهاي اجتماعي فراهم آورد و
ساعات دورههاي فعاليت هاي اجتماعي کارکنان را به منظور تشویق به عنوان ساعات کاري کارکنان محسوب نماید.
پیشنهادات پژوهشي:
 - 1با توجه به تأیيد تاثير مفاهيم تحقيق بر نگرش مشتریان ،بررسي تأثير آميخته بازاریابي اجتماعي بر نگرش مشتریان بانك
پيشنهاد ميشود.
 - 2با توجه به اینکه نتایج این تحقيق را تنها ميتوان به بانك مهر اقتصاد تعميم داد ،بررسي تأثير ویژگيهاي سازماني و
ویژگيهاي بازاریابي اجتماعي سازمان بر نگرش مشتریان از دیدگاه سازمانهاي دیگر استانها و مقایسهي آن با نتایج این پژوهش
پيشنهاد ميشود.
 - 3با توجه به متفاوت بودن هدف اجراي فعاليتهاي مسئوليت اجتماعي در سازمانهاي دولتي و خصوصي ،مقایسهي تاثيرات
این فعاليتها در این سازمانها پيشنهاد ميشود.

 -7محدوديتهای پژوهشی
 - 1دادههاي پژوهش تنها از یك بانك در شهر همدان جمعآوري شده است ،لذا در استفاده از نتایج این پژوهش در دیگر
سازمانها و شهرهاي کشور باید محتاط بود  .در واقع نتایج فقط به بانك مهراقتصاد قابل تعميم است و به سایر سازمانها قابل
تعميم نميباشد.
 - 2با توجه به افق زماني تحقيق که مقطعي تا تداومي بوده است ،از یافتهها نميتوان به استنتاج علّي دست یافت .لذا این امر
مستلزم آن است تحقيق به دفعات و زمانهاي مختلف صورتگيرد.

41

منابع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد دو
42

.9
.10

.11
.12
.13

اژدري ،علي؛ نایب زاده ،شهناز و حيراني ،فروغ .)1394( .بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي بر ارزش ویژه برند
بيمارستان(مطالعه موردي :بيمارستان شهيد صدوقي یزد) .نشریه مدیریت سالمت.46-31 ،)2(61 ،
اميري ،فرهام و قاسمي ،ساسان .)1391( .بازاریابي اجتماعي .نشر ارکان دانش
ترکان ،هاجر و کجباف ،محمدباقر .)1387( .نگرش چيست ،فصلنامه توسعه علوم رفتاري.51-33 ،)2(1 .
تيمورپور ،بابك و اميري اقطاعي ،رضوان .)1393( .طراحي مدل ساختاري مدیریت دانش مشتري بانك با استفاده از
مدلسازي ساختاري تفسيري .مجله پژوهش هاي مدیریت منابع سازماني.22-1 ،)3(4 .
حاتمي نژاد ،حسين؛ پور احمد ،احمد؛ قاليباف ،محمد باقر؛ رهنمایي ،محمد تقي و حسيني ،سيد علي .)1393( .توسعه ابعاد
شهرنشيني با رویکرد مکتب بازاریابي اجتماعي .فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهري.96- 79 ،)2(8 .
حسنقلي پور ،طهمورث؛ انوشه ،مرتضي و حسيني ،سيدعلي .)1393( .بازاریابي اجتماعي ،رهيافتي جهت تغيير نگرش ها
نسبت به دوره نظام وظيفه عمومي .فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي83-69 ،)3(12 .
حسنقلي پور ،طهمورث؛ موسوي نقابي ،سيد مجتبي؛ طاهري بزي ،ابراهيم و دیگران .)1393( .نهادینه سازي مؤلفه هاي
قدرت نرم نظام جمهوري اسالمي ایران مبتني بر رهيافت بازاریابي اجتماعي .پژوهشنامه انقالب اسالمي.79- 59 ،)12(4 .
حسنقلي¬پور ،طهمورث؛ سيد جوادین ،سيد رضا؛ روستا ،احمد و خانلري ،امير .)1391( .مدل ارزیابي فرایند مدیریت ارتباط با
مشتري در بانك¬هاي تجاري خصوصي کشور  .فصلنامه مدیریت فناوري اطالعات.60- 45 ،)1(10 ،
خداد حسيني ،سيد حميد و مسيبي ،علي¬رضا .)1393( .بررسي اثر اعتبار باشگاه¬هاي ورزشي بر تغيير رفتار هواداران با
رویکرد بازاریابي اجتماعي .فصلنامه علمي پژوهشي مدیریت ورزشي.642-627 ،)4(6 .
خسروي ،محمدرضا؛ دل افروز ،نرگس؛ شاهرودي ،کامبيز و رضایي یوسفي ،بهنام .)1394( .توسعه مدلي براي سنجش تأثير
مسئوليت اجتماعي و هویت سازماني بر ارزش ویژه¬ي برند شرکت(مورد مطالعه :شرکت صنعتي پارسخزر) .نشریه مدیریت
سالمت.642- 621 ،)3(7 .
عزیزي ،شهریار و احمدي ،ابوالقاسم .)1393( .ارزیابي تمایل رفتاري اهداي خون بانوان با دو الگوي کنش معقول و رفتار
برنامهریزي شده و مقایسه آنها .فصلنامه پژوهشي خون.253-239 ،)3(11 .
کریمي ،یوسف .)1379( .نگرش و تغيير نگرش ،موسسه نشر و ویرایش .چاپ اول .تهران.
کفاش پور ،آذر؛ مرتضوي ،سعيد و حسني مقدم ،صادق .)1391( .کاربرد فلسفه بازاریابي اجتماعي در تمایل به اهداي
داوطلبانه خون با استفاده از تئوري رفتار برنامه ریزي شده .فصلنامه پژوهشي خون.53- 44 .)1(9 .
14. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human
Decision Processes. 50(2): 179-211.
Andreasen, A., & Herzberg, B. (2005). Social Marketing Applied to Economic
Reforms. Social Marketing Quarterly. 11(2): 3-17.
Ekinici, Y., & Whyatt, G. (2011). Brand Equity, Brand Loyalty and Consumer
Satisfaction. Annals of Tourism Research. 3(2): 1009-1030.
Fleiter, J.L., Lenon, A., & Watson, B. (2010). How do other people influence your
driving speed? Exploring the who and perspective. Transportation Research Part F:
Traffic Psychology and Behaviour. 13(21): 49-62 .
Hulland, J. (1999). Use of partial least square (PLS) in strategicmanagement research: a
review of four recent studies. Strateg Manage. 20(3): 195–204.
Inoue, Y., & Kent, A. (2014). A Conceptual Framework for Understanding the Effects
of Corporate Social Marketing on Consumer Behavior. Journal of Business Ethics.
121(4): 621-633 .
Konecnik, M., & Gartner, W.C. (2007). Customer-based Brand Equlity for A
Destination. Annals of Tourism Research. 34(2): 400–421.
Lefebvre, R., & Craig, H. (2013). Social Marketing and Social Change: Strategies and
Tools For Improving Health, Well-Being, and the Environment. John Wiley & Sons.
13(6): 413 - 421.
Lefebvre, R.C. (2012). Transformative social marketing: co‐creating the social
marketing discipline and brand. Journal of Social Marketing. 2(1): 513 - 521.
Lowry, R.J., Hardy, S., & Jordan, C. (2004). Using social marketing to increase
recruitment of pregnant smokers to smoking cessation service: a success story. Journal
of Public Health.118(4): 239-43.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد دو
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چکـیده
محيط کسب و کار امروز بسيار پيچيده و پویا بوده و این امر زماني پيچيده تر خواهد شد که رکود اقتصادي نيز بر شرایط
اقتصادي کشور حاکم و بخشهاي توليدي و خدماتي را فرا گرفته باشد .در چنين شرایطي که شرکتها با رکود نيز همراه
هستند ،اتخاذ استراتژيهاي بازاریابي به عنوان فرآیندي که به شرکت اجازه مي دهد تا با تمرکز منابع بر روي فرصتهاي
بهينه به اهداف افزایش فروش و مزیت رقابتي پایدار دست یابد کارساز بوده و ميتواند شرکتها را در بهبود مستمر
عملكردشان یاري رسانده و با شرایط پویاي بازار رقابتي همگام نماید .پژوهش حاضر به بررسي تأثير عملكرد بازاریابي و
استراتژي بازاریابي بر عملكرد مالي در کلينيک هاي پزشكي خصوصي اصفهان پرداخته است .اطالعات مورد نياز از طریق
پرسشنامه جمعآوريشده است .روایي پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ  0/85ميباشد .براي تجزیهوتحليل اطالعات و
آزمون فرضيهها از روش مدلسازي معادالت ساختاري و نرم افزار  LISRELاستفادهشده است و با طيف پنج درجهاي
ليكرت مولفههاي پژوهش را ميسنجد .این پژوهش از نوع کاربردي و با شيوه توصيفي و با روش پيمایشي انجام شده
است .جامعه آماري پژوهش را مشتریان کلينيکهاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان در بهار سال  1400تشكيل دادهاند.
روش نمونه گيري در این پژوهش از نوع تصادفي در دسترس است .نتایج تحقيق نشان داد که عملكرد بازاریابي و
استراتژي بازاریابي بر عملكرد مالي تأثير دارد.

واژگـان کلـیدی :عملكرد بازاریابي  ،استراتژي بازاریابي ،عملكرد مالي

 -1دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت
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جذب مشتري طي دهههاي اخير یكي از مهمترین موضوعات مورد توجه محققان بازاریابي بوده است .امروزه مشتري به عنوان
کليد اصلي موفقيت یا عدم موفقيت یک شرکت محسوب ميشود ،لذا درک رفتار مشتري از اهميت زیادي برخوردار است .زیرا
امكان پيش بيني و هدایت رفتار مصرف کننده را در بازار فراهم ميسازد .به طور کلي هر قدر رفتار یک فرد نسبت به یک محصول
یا خدمات ارائه شده به وي مطلوبتر باشد ،احتمال بيشتري وجود دارد که فرد آن محصول یا ارائه دهندهي آن خدمات را انتخاب
کند .در دنيا امروز ،پيش بيني و درک رفتار مشتریان به منظور تاثيرگذاري بر رفتار آنها توجه بازاریابان را به خود جلب کرده است.
بازاریابان به منظور کسب موفقيت ،باید از عوامل مختلف تأثيرگذار بر خریداران پيشي گيرند و در صدد شناخت چگونگي قصد خرید
مصرف کننده باشند .عواملي چند بر رفتار مشتریان اثرگذار است که ازجملة آنان عذر خواهي ،جبران خسارت و شنيدن صداي
مشتري و هنجارهاي ذهني آنان دربارة محصول و خدمت است؛ بنابراین براي یک شرکت حياتي است که نوع رفتار مشتریان را
دربارة محصول و خدمات تغيير دهد و بر آن نفوذ کند (والكر .)2019 ،از آنجائي که با تشدید رقابت در تجارت و تغييرات سریع
فناورانه و نيز افزایش قدرت و حق انتخاب مشتریان ،موفقيت از آن شرکتهایي خواهد بود که قادر باشند به نحو شایستهتري
انتظارات و ارزشهاي مورد نظر مشتریان را درک و شناسایي کرده و به نحو مطلوب به آنها پاسخ دهند ،لذا مشتریان محور اصلي
فعاليتهاي بازاریابي بانک ها هستند ،بنابراین شناسایي آنها و شناخت عواملي که بر رفتار آنها تاثير ميگذارد ،در موفقيت بانکها
نقش مهمي را ایفا ميکند (فخریه و همكاران .)1393 ،از سوي دیگر ،در دنياي امروز ،مشتریان براي تصميمگيري در فرآیند
استفاده از خدمات پزشكي ،با سؤالها و اما و اگرهاي بسياري روبه رو هستند .تنوع خدمات مختلف باعث شده است تا مشتریان با
حق انتخابهاي فراواني روبهرو باشند .بانکها دریافتهاند که هزینه جذب مشتریان جدید چند برابر هزینه حفظ مشتریان کنوني
است و از دست دادن یک مشتري ،تنها از دست دادن یک قلم نيست ،بلكه فراتر از آن به معناي از دست دادن کل جریان خدماتي
است که مشتري ميتوانسته در طول زندگي خود از طریق بانک انجام دهد .بنابراین بانک ها همواره باید ناظر و مراقب تعامل بين
خود و رفتار مشتریانشان باشند و با شناخت و درک صحيح از نيازها و ارزشهاي مدنظر مشتریان ،خدمات با ارزشي را به آنان ارائه
کنند تا با جلب رضایت مندي و جذب  ،در آنها وفاداري ایجاد نمایند و در این راستا بازاریابي یكي از موفق ترین رویكردها است .از
سوي دیگر طي سال هاي اخير ،بخش خصوصي به واسطه ظهور تكنولوژي هاي جدید ،مشابهت نسبي خدمات و حضور رقباي
بخش خصوصي صحنه رقابت را تجربه مي کند و از هر زمان دیگر براي متمایز شدن و حضور پایدار در عرصه رقابت ،نيازمند
برقراري رابطه نزدیک و مطمئن با مشتریان مي باشد .بدیهي است حفظ و توسعه رابطه بلندمدت ،خود به خود رخ نميدهد و
مستلزم اتخاذ استراتژيهاي مناسب بازاریابي خدمات پزشكي است .بنابراین ،براي درک اینكه استراتژيهاي بازاریابي خدمات براي
ایجاد و حفظ رابطه بلندمدت با مشتریان این بخش خدماتي از اثربخشي باالیي برخوردار هستند ،اهميت ميیابد.
هدف از بازاریابي مدیریت تقاضا از طریق رشد دادن و سوق دادن مشتري تا حد بلوغ در نردبان وفاداري به سازمانها است .در
این پارادایم ،هدف ،برقراري روابط بلند مدت و متقابل گروههاي ذینفع و مهمتر از همه مشتري به طوري است که مشتریان
بيشتري را حفظ و مشتریان کمتري را از دست داده و بهاین ترتيب در بلند مدت منافعي حاصل شود که در نتيجه سهم بازار و سود
آوري شرکت افزایش یابد (جي و همكاران .) 2010،با شدیدتر شدن رقابت در بخشهاي خدماتي ،نقش مشتري برجستهتر از گذشته
شده است .در دیدگاه امروزي بازاریابي شامل رشد دادن مشتري ،یعني توجه به رضایتمندي و کيفيت از دیدگاه مشتري و وفاداري
مشتري و ارتباط مؤثر با وي است .در نتيجه سازمانها تالش مي کنند تا در نخستين گام مشتریان را جذب کنند .با توجه بهاینكه در
بخش خدمات ،روابط بين فردي گسترده هاي بين ارائه دهنده خدمات و مشتریان وجود دارد ،جذب مشتري در این بخش اهميت
ویژه اي دارد (هانزه و همكاران.)2012 ،
با گسترش علم بازاریابي ،تكنيکهاي مورد استفاده براي جذب مشتري نيز ترقي کرد.از ميان همه این پيشرفتها شاید
مهمترین تكنيک آميخته بازاریابي باشد ،مفهوم آميخته بازاریابي استفاده از عناصري است که باعث بهره گيري بهينه از توانایي ها
و منابع سازمان در رفع نيازهاي گروهي خاص از مصرف کنندگان است (هنگل و براون .)2010 ،با توجه به اینكه پژوهش جامعي
در زمينه بررسي نقش بازاریابي خدمات بر جذب مشتریان در کلينک هاي پزشكي خصوصي صورت نگرفته ،در این تحقيق با
بررسي وضعيت این واحد ها مشخص خواهد شد که تا چه حد کلينک هاي پزشكي خصوصي بازاریابي خدمات را رعایت نموده
است ،بررسي چگونگي به کارگيري این خدمات مي تواند موجبات جذب مشتري را در برداشته باشد تا بدین ترتيب نتایج بدست
آمده نه تنها موجبات بهبود وضعيت موجود و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف مراکز خواهد شد ،بلكه باعث تشویق به رعایت این
اصول توسط کلينک هاي پزشكي خصوصي و برقراري توازن در به کارگيري هر یک از عناصر بازاریابي خدمات مي گردد.

 -2چارچوب نظری
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در معامالت و مبادالت انجام شده توسط شرکتها ،مطالعه رفتار مشتري و مصرف کننده ،نگرش خوبي به افراد براي ارتباطات
مي دهد .لذا ،بازاریابي موفق با درک چرایي و چگونگي رفتار مشتري آغاز مي شود .رفتار مشتري در برگيرنده فعاليتهاي ذهني،
احساسي و فيزیكي ميباشد که افراد براي ارضاي نيازها و خواسته هایشان هنگام انتخاب ،خرید ،استفاده و دور انداختن محصوالت
و خدماتي به کار مي گيرند .به عبارت دیگر رفتار مشتري شامل کليه فعاليتهایي است که افراد براي کسب ،مصرف و مرتب کردن
محصوالت و خدمات انجام مي دهند (چگيني اصلي و همكاران .)1395 ،رفتار مشتري مي تواند هم مطلوب باشد و هم نامطلوب.
رفتار مشتري مطلوب اغلب منجر به افزایش حجم کسب و کار ،تبليغ دهان به دهان مثبت ،تمایل به پرداخت حق بيمه و  ...مي
شود .برعكس ،رفتار مشتري نامطلوب اغلب منجر به تعویض نام تجاري ،کاهش حجم تجارت ،افزایش تبليغ دهان به دهان منفي
و کاهش تمایل به پرداخت حق بيمه و ...مي شود .بر این اساس ،درک بهتر از رفتار مشتریان به نگراني مهمي براي بازاریابان
تبدیل شده است (کرونن  1و همكاران .)2000 ،امروزه همه سازمان هاي موفق ،یک وجه مشترک دارند و آن ،این است که همگي
مشتري را کانون توجه قرار داده اند و تمام تالش خود را معطوف به بازاریابي مي کنند (استولد  2و همكاران  .)2006 ،این سازمان ها
تمام نيروي خود را صرف درک و تأمين نيازها ،خواسته ها و تقاضاهاي مشتریان مي کنند .آنها تمام اعضا سازمان را تشویق مي
کنند تا ارزش باالتري را براي مشتري به بار آورده و هر چه بيشتر موجبات رضایت آن را فراهم کنند .اغلب شرکت هاي بزرگ و
کوچک به تدریج از تفاوت بين فروش و بازاریابي آگاه شده و در مرحله سازماندهي بازاریابي خود هستند .براي سازمان هاي غير
تجاري مانند سازمان هاي دولتي ،دانشگاهها و فدراسيون ها ،بازاریابي به منزله روش و وسيله اي براي ارتباط با مردم است .با این
نگرش جدید ،هر چيزي به صورت خدمت قابل ارائه یا نياز قابل برآورده شدن مي تواند محصول قلمداد شود که شامل افراد،
سازمان ها ،خدمات ،مكان ها و عقاید است .همه موارد ذکر شده ،سازمانها را در گرایش هاي توليد محصول و فروش ،به سمت
گرایش بازاریابي و در نهایت به سوي بازاریابي اجتماعي سوق مي دهند،که فلسفه اخير،منطبق ساختن فلسفه بازاریابي با فلسفه
مسئوليت سازمانها ميباشد (قيامي راد و همكاران  .)1388،بازاریابي براي سازمانهاي غير تجاري از جمله مرکز آموزش فني و
حرفه اي به منزله روش و وسيله اي براي ارتباط با مردم است .با این نگرش جدید در بازاریابي دیگر نمي توان محصول را تنها به
اشياي فيزیكي محدود ساخت ،بلكه هر چيزي به صورت خدمت قابل ارائه یا نياز قابل برآورده شدن را مي توان محصول قلمداد
کرد که شامل افراد،سازمانهاي خدمات ،مكان ها و عقاید است (اسماعيل پور و همكاران.)1395 ،
با توجه به اهميت حياتي بازاریابي در شرکتهاي کوچک و متوسط ،در دنياي واقعي این شرکتها بيشتر برنامه هاي بازاریابي
شان توسط فاکتوري به نام نوآوري پيش برده مي شود ،بازاریابي نوآورانه گونه اي از بازاریابي است که از ویژگي ها و مشخصه
هاي نوآوري که خاص خود شرکت هست و تأثيرات محيط بيروني بر شرکت ،ایجاد شده است ،بازاریابي نوآورانه عبارت است از
شناسایي بازارهاي بالقوه بهتر (جدید) و استفاده از راههاي بهتر (جدید) براي خدمت به بازارهاي هدف است .بازاریابي نوآورانه 6
جزء دارد که شامل .1 :متغيرهاي بازاریابي .2تغيير و اصالح  .3مشتري گرایي  .4بازاریابي یكپارچه  .5بازارگرایي . 6جایگاه
(اسميالنسكي .)1388 ،در واقع مشتري گرایي و جلب رضایت مشتري مهم ترین چالش پيش روي سازمان هاي امروزي است ،از
این رو متخصصان بازاریابي معتقدند سازمان هاي خدماتي همواره بایستي انتظارات مشتریان ازکيفيت خدمت را تحت نظر داشته
باشند .در تحقق این امر ،پياده سازي سيستم سنجش رضایت مشتري و مشتري گرایي از مراکز فني و حرفه اي امري مهم است
که باعث شناخت مزیت هاي رقابتي مراکز فني و حرفه اي مي شود و ابزاري است اصولي که مدیران به وسيله آن سالمت ارتباط
خود با مشتریانشان را ارزیابي مي کنند .مشتریاني که رضایت بيشتري دارند احتمال بيشتري دارد تا مجددا خریداري کنند در فلسفه
ي مشتري گرایي ،بر خواسته ي مشتري تأکيد مي شود ،یعني ابتدا مشخص مي شود مشتري چه مي خواهد سپس در تكاپوي
وسيله یا روش تحقق آن بر مي آیند (حسين زاده و همكاران .)1394 ،در دنياي تجارت رقابتي امروز ،جلب رضایت مشتریان از
عوامل کليدي است .که شرکت ها به دنبال آن هستند .مشتریان راضي و وفادار به شرکت ،درآمد پایداري را به ارمغان مي آورند .لذا
شرکت ها در راستاي توجه به مشتري و تأمين رضایت آنان به مؤلف هایي نظير شناخت مشتري ،روابط مشتري ،تعيين روش هاي
تأمين رضایت و تهيه کاال و خدمات مناسب در جهت رفع نيازهاي آنان توجه خاص قائل هستند ،زیرا مشتري مهمترین دارایي هر
سازمان است (فتحي زاده و همكاران .)1399 ،در دنياي رقابتي امروز مشتریان در کانون اصلي توجه شرکتها قرار دارند و
رضایتمندي آنها عامل اصلي کسب مزیت رقابتي سازمان ها است .الزمه جلب رضایت مشتریان برآورده ساختن کامل نيازهاي
آنها و شناسایي دقيق خواستهها ،انتظارات ،تمایالت ،توانایيها و محدودیت هاي آنها درخرید محصوالت است .با دستيابي به چنين
اطالعاتي ميتوان عوامل تأثيرگذار بر رفتار مصرفکنندگان را به خوبي تشخيص داد و در اتخاذ تصميمات بازاریابي شرکتها از آن
استفاده کرد .بنابراین محصوالت شرکتها باید مطابق با مزایاي مورد انتظار مشتریان باشد .در این راستا شناخت ابعاد مختلف گرایش
1 Cronin
2 Ostold
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خریدار و تعيين ارتباط بين آنها با عناصر آميخته بازاریابي ضروري است (بيرجندي و همكاران .)1398 ،مشتري مداري ،افزایش
رقابت ،تغييرات سریع فن آوري و جهاني شدن مفاهيم تازه اي هستند که دنياي کسب و کار را تحت تأثير خود قرار داده اند ،به
گونه اي که دیگر با اندیشه هاي قدیمي ،رقابت در دنياي جدید امروز امكان پذیر نيست .در چنين شرایطي بيشتر سازمانها دریافته
اند که براي حفظ بقایشان ،باید به سمت مشتري مداري و جلب رضایت مشتري حرکت کنند .سازمان هاي که به نيازهاي مشتریان
اعتنا نمي کنند و رویكرد کاال را پيشه مي کنند ،از صحنه رقابت حذف خواهند شد (عليپور و همكاران .)1390،لذا ،هدف تحقيق
حاضر بررسي تأثير عملكرد بازاریابي و استراتژي بازاریابي بر عملكرد مالي در کلينيک هاي پزشكي خصوصي اصفهان ميباشد.

 -3اهداف و فرضیات
هدف اصلي :بررسي تأثير عملكرد بازاریابي و استراتژي بازاریابي بر عملكرد مالي در کلينيک هاي پزشكي خصوصي اصفهان
اهداف فرعي:
بررسي تأثير عملكرد بازاریابي بر عملكرد مالي در کلينيک هاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان
بررسي تأثير استراتژي بازاریابي بر عملكرد مالي در کلينيک هاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان
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فرضيه اصلي :عملكرد بازاریابي و استراتژي بازاریابي بر عملكرد مالي در کلينيک هاي پزشكي خصوصي اصفهان تأثير دارد.
فرضيه هاي فرعي:
عملكرد بازاریابي بر عملكرد مالي در کلينيک هاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان تأثير دارد.
استراتژي بازاریابي بر عملكرد مالي در کلينيک هاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان تأثير دارد.

 -4بررسی فرضیههای پژوهش
دادههاي الزم براي پژوهش حاضر از پرسشنامه اي که اعتبار آن (همانطور که در فصل سوم ذکر شد) مورد آزمون قرار گرفته بود ،جمع
آوري شده است .محقق از پرسشنامهاي مشتمل بر  16سئوال که تمامي سئواالت به صورت طيف پنج گزینهاي ليكرت ميباشند براي جمع
آوري دادهها استفاده کرده است .این دادهها توسط نرم افزار  LISRELتجزیه و تحليل شده و در این فصل تجزیه و تحليلهاي صورت گرفته
به منظور رد یا تایيد فرضيههاي پژوهش ارائه شده است .در پژوهش حاضر پس از رسم مدل تحليلي پژوهش بر اساس دادهها توسط برنامه
 Path diagramبا اجراي برنامه پرليس از نرم افزار ليزرل مدل اندازه گيري بدست آمده است که در این مدل با استفاده از ضرایب  Bو
استفاده از ضریب  tفرضيهها مورد آزمون قرار گرفتهاند .ضمنا شاخصهاي برازندگي مدل نيز بطور خودکار با اجراي برنامه پرليس براي مدل
مورد نظر محاسبه شده است (دالور .)163 :1386،با توجه به معادالت ارائه شده و حل این معادالت به روش حداکثر درستنمایي 1مقدار هریک
از ضرایب در شكل  1و تفسير هریک از ضرایب در جداول بعد آمده است.

شکل  -1مقدار تخمین زده شده هریک از ضرایب مسیر

1 Maximum likelihood
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همچنين به منظور ارزیابي معني داري هر یک از ضرایب از ضریب  Tاستفاده شده است که مقادیر این آزمون در شكل 2
آورده شده است.

جدول  1و  2مقادیر ضریب 

و ضریب  tو معنيداري این ضرایب به همراه ضریب  Rرا نشان ميدهد.

جدول  -1مقادیر ضریب 
t

10/01
9/14
11/31

و ضریب  tو معنی داری این ضرایب برای متغیر مکنون برونزا
متغير هاي مشاهده شده

0/50
0/44
0/53

Q1
Q2

دانش مشتري

Q3

جدول  -2مقادیر ضریب  و ضریب  tو معنی داری این ضرایب برای متغیر مکنون درونزا
متغير هاي مشاهده شده
t

0
/
68
--Q9
0/86
12/26
عملكرد
Q10
بازاریابي
0
/
60
10/41
Q11
0/42
7/34
Q12
0/53
--Q13
0
/
58
9
/78
Q14
عملكرد مالي
0/62
10/05
Q15
0/66
10/22
Q16
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شکل  -2مقدار معنی داری هریک از ضرایب مسیر

 -1-4برآورد مدل و ارزشیابی برازندگی
یک مدل معادالت ساختاري ،در واقع یک ساختار علي مشخص شده بين مجموعهاي از سازههاي مشاهدهناپذیر است که هر
یک توسط مجموعهاي از نشانگرها (متغيرهاي مشاهده شده) اندازه گيري ميشود و ميتوان آن را از لحاظ برازش در یک جامعه
بخصوص آزمود.
یک مدل کامل معادالت ساختاري شامل دو مولفه است:
الف) یک مدل ساختاري که ساختار علي مفروض بين متغيرهاي مكنون (سازههاي نظري که به شكل مستقيم قابل مشاهده
نيستند) را مشخص مينماید.
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ب) یک مدل اندازهگيري که روابط بين متغيرهاي اندازه گيري شده یا نشانگرها (متغيرهایي که به شكل مستقيم قابل مشاهده
هستند) و متغيرهاي مكنون را که براي آنها برآورد تقریبي به کار ميرود ،تعریف ميکند (هومن. )34:1384،
ابتدا داده هاي گروه نمونه به ماتریس همبستگي یا کوواریانس تبدیل ميشود و بوسيله یک سري از معادالت رگرسيون
توصيف ميگردد ،حال ميتوان مدل را به منظور بررسي برازش آن در جامعهاي که نمونه از آن بيرون آمده است ،تحليل کرد .این
تحليل ،برآوردهایي از پارامتر آن مدل (ضرایب مسير و جمله هاي خطا) و چندین اندازه براي برازندگي آن را با دادههاي نمونه به
دست مي دهد .وقتي که یک مدل دقيقا مشخص شد و برآورد و آزمون آن امكان پذیر گردید ،در این صورت براي ارزشيابي
برازندگيهاي آن شاخصهاي متعددي وجود دارد که مهمترین آنها به گونه خالصه در زیر شرح داده ميشود :نخست شاخص کاي
دو براي آزمون این فرضيه که مدل مورد نظر در جامعه موجه است ،محاسبه ميشود .مقدار کاي دو براي مدل مورد نظر برابر
 280/70ميباشد که حاکي از موجه بودن مدل موردنظر در جامعه آماري است .شاخصهاي دیگر برازندگي مدل در جدول  3آورده
شده است.
مقادیر برآورد شده
100
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280/70
0/069
0/92
0/89
0/046
0/93
0/94
0/95
0/95

جدول  -3شاخص های برازندگی مدل پژوهش
مقادیراستاندارد
Macro
-------Degrees of Freedom
به دليل وابستگي به حجم نمونه
Chi-Square
مقادیر متفاوت مي باشد
<0/08
RMSEA
>0/9
GFI
>0/9
AGFI
<0/08
RMR
>0/9
NFI
>0/9
NNFI
>0/9
CFI
>0/9
IFI

شاخص برازش
درجه آزادي
کاي اسكوئر
ریشه ميانگين مربعات خطاي برآورد
شاخص نيكویي برازش
شاخص نيكویي برازش تعدیل یافته
ریشه ميانگين توان دوم خطا
شاخص برازش نرمال شده
شاخص برازش غير نرمال شده
شاخص برازش مقایسه ایي
شاخص برازش افزایشي

 -2-4بررسی اثرات متغیر ها بر یکدیگر
خالصه نتایج معادالت ساختاري که شامل ضرایب مسير و مقادیر Tمربوط به آنها است در جدول زیر آورده شده است .
جدول  4بطور خالصه اثرات مستقيم متغيرهاي مكنون برونزا بر درونزا را نشان ميدهد.
جدول  - 4اثرات مستقیم متغیرهای مکنون بر یکدیگر
روابط

ضریب
ساختاری

T

مقایسه با
مقدار بحرانی

معنی داری

استراتژی بازاریابی

عملکرد مالی

0/50

5/66

5/66<1/96

تأیید

عملکرد بازاریابی

عملکرد مالی

0/25

3/41

3/41<1/96

تأیید

چنانكه از نتایج حاصل از جدول  8–4بر مي آید واضح است که ضریب ساختاري دانش مشتري بر استراتژي بازاریابي 0/88
است و با توجه به مقدار ضریب  Tیعني  9/78<1/96این ضریب معني دار مي باشد .ضریب ساختاري استراتژي بازاریابي بر عملكرد
بازاریابي  0/54است و با توجه به مقدار ضریب  Tیعني  6/98<1/96این ضریب معنيدار ميباشد .ضریب ساختاري استراتژي
بازاریابي بر عملكرد مالي  0/50است و با توجه به مقدار ضریب  Tیعني 5/66<1/96این ضریب معنيدار ميباشد .ضریب ساختاري
عملكرد بازاریابي بر عملكرد مالي  0/25است و با توجه به مقدار ضریب  Tیعني  3/41<1/96این ضریب معنيدار ميباشد.

 -5نتایج رد یا قبول فرضیات
آزمون فرضيه اول
ادعاي محقق:
« عملكرد بازاریابي بر عملكرد مالي در کلينيک هاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان تأثير دارد».
که در واقع این ادعا وقتي به صورت فرض آماري بيان مي شود به شكل زیر خواهد بود:
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 :H0عملكرد بازاریابي بر عملكرد مالي در کلينيک هاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان تأثير ندارد.
 : H1عملكرد بازاریابي بر عملكرد مالي در کلينيک هاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان تأثير دارد.
جدول  -5بررسی اثر عملکرد بازاریابی بر عملکرد مالی
روابط
عملكرد مالي

استراتژي بازاریابي

ضریب
ساختاری

T

مقایسه به مقدار
بحرانی

معنی داری

0/50

5/66

5/66<1/96

تأیيد

متغير وابسته :عملكرد مالي
متغير مستقل :استراتژي بازاریابي

آزمون فرضيه دوم:
ادعاي محقق« :استراتژي بازاریابي بر عملكرد مالي در کلينيک هاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان تأثير دارد».
که در واقع این ادعا وقتي به صورت فرض آماري بيان مي شود به شكل زیر خواهد بود:
 :H0استراتژي بازاریابي بر عملكرد مالي در کلينيک هاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان تأثير ندارد.
 : H1استراتژي بازاریابي بر عملكرد مالي در کلينيک هاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان تأثير دارد.
جدول  -6بررسی اثر استراتژی بازاریابی بر عملکرد مالی
روابط
عملکرد بازاریابی

عملکرد مالی

ضریب
ساختاری

T

مقایسه به مقدار
بحرانی

معنی داری

0/25

3/41

3/41<1/96

تأیید

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

با توجه به نتایج حاصل از تحليل داده در رابطه با عملكرد بازاریابي بر عملكرد مالي در کلينيک هاي پزشكي خصوصي شهر
اصفهان ميتوان گفت ضریب مسير برابر است با  0/50و مقدار  Tبدست آمده براي این ضریب  5/66ميباشد که این مقدار در
سطح  0/05معنادار ميباشد در نتيجه ادعاي محقق مورد تایيد واقع شده است و با اطمينان  95درصد ميتوان گفت ،عملكرد
بازاریابي بر عملكرد مالي در کلينيک هاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان تأثير دارد و به ازاي یک واحد افزایش در استراتژي
بازاریابي ،عملكرد مالي به ميزان 0/54واحد افزایش ميیابد.

متغير وابسته :عملكرد مالي
متغير مستقل :عملكرد بازاریابي
با توجه به نتایج حاصل از تحليل دادهها در رابطه با استراتژي بازاریابي بر عملكرد مالي در کلينيک هاي پزشكي خصوصي
شهر اصفهان ميتوان گفت ضریب مسير برابر است با  0/25و همچنين مقدار  Tبدست آمده براي این ضریب  3/41ميباشد که
این مقادیر در سطح  0/05معنادار مي باشد در نتيجه ادعاي محقق مورد تایيد واقع شده است و با اطمينان  95در صد ميتوان گفت،
استراتژي بازاریابي بر عملكرد مالي در کلينيک هاي پزشكي خصوصي شهر اصفهان تأثير دارد و به ازاي یک واحد افزایش در
عملكرد بازاریابي ،عملكرد مالي به ازاي  0/25واحد افزایش ميیابد.

 -6نتیجهگیری
با توجه به نتایج بدست آمده در فصل چهارم  ،این فرضيه با مقدار ضریب ساختاري  0/5و ضریب  5/66، tمورد تأیيد قرار
گرفته است .عملكرد بازاریابي به توانایي سازمان براي افزایش فروش ،ارتقاي موقعيت رقابتي شرکت ،توسعه محصول جدید ،بهبود
کيفيت محصول ،کاهش زمان تحویل کا ال یا خدمات به مشتریان ،گسترش سهم بازار و  ...در مقایسه با دیگر رقبا در یک صنعت
خاص اشاره دارد .اندازهگيري و تحليل عملكرد فعاليتهاي بازاریابي مي تواند تأثير قابل توجهي در افزایش نقش بازاریابان در تنظيم
استراتژيهاي کلي شرکت داشته باشد ،چراکه یكي از مهمت رین دالیل عدم توجه کافي به واحد بازاریابي در برنامهریزي کوتاهمدت
و بلندمدت شرکتها ،ناتواني بازاریابان براي تعيين و اندازه گيري سهم خود در تغييرات ارزش شرکت است .با توجه به نتایج بدست
آمده  ،فرضيه دوم با مقدار ضریب ساختاري  0/25و ضریب  3/41، tمورد تأیيد قرار گرفته است .نتایج نشان ميدهد توانایي در
استراتژي بازاریابي تأثير مهمي روي عملكرد شرکت ،سودآوري ،بازده سهام و بهبود موقعيت بازاریابي در شرکت دارد.
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تاثیر توانایی مدیریت بر نقدشوندگی سهام در بانکهای خصوصی
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
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چکـیده
نقدشوندگی سهام به عنوان مالکی برای ميزان نزدیكی دارایی مالی به پول نقد و قابليت نقدشوندگی یك دارایی مالی از
طریق قابليت تبدیل آن دارایی به وجه نقد در هر زمان و بدون تحمل زیان ،باعث شده است ،که در روند تبادالت سهام
بسيار حائز اهميت باشد .از همين رو در این پژوهش نيز باتوجه به این مهم ،اقدام به بررسی تاثير توانایی مدیریت بر ميزان
نقدشوندگی سهام در بانكهای خصوصی عضو بورس شده است .روند این پژوهش به این صورت است ،که ابتدا باتوجه به
بررسی مطالعات پيشين و استخراج پشتوانه تئوریك ارتباط بين متغيرهای پژوهش تببين گردیده است و اقدام به جمع -
آوری اطالعات  14بانك خصوصی طی بازه هشت ساله عضو بورس اوراق بهادار از سال 1391تا سال  1398شده است.
سپس اقدام به محاسبه تواناییمدیران با استفاده روش تحليل پوششی دادهها به منظور محاسبه کارایی آنها شده است .در
گام بعد پس از مشخص شدن متغيرهای وابسته و مستقل پژوهش اقدام به انجام آزمونهای تایيدی و پيشنياز برای
آزمون فرضيات پژوهش شده ،که این آزمونها شامل کولموگروف -اسميرنف برای سنجش نرمال بودن دادههای هریك از
متغيرها ،آزمون مانایی به منظور محاسبه سری زمانی هر یك از متغيرها ،آزمون  Fليمر برای مشخص شدن اینكه دادهها
پانل دیتا هستند یاخير ،آزمون هاسمن برای تشخيص ثابت بودن اثرات خطا که ناشی از تغييرات در مقاطع مختلف زمانی
بوده و آزمون ناهمسانی آرچ  LMبرای مشخص شدن همسانی واریانسها انجام گرفته است ،در نهایت با استفاده از
رگرسيون و نرمافزار ایویوز (اقتصادسنجی) اقدام به آزمون فرضيه گردیده است .نتایج نشان میدهد که توانایی مدیران بر
ميزان نقدشوندگی سهام با ضرایب  0.867تاثير دارد .

واژگـان کلـیدی :نقدشوندگی سهام ،توانایی مدیریت ،بانكهای خصوصی ،بورس اوراق بهادار تهران

 -1کارشناسی ارشد حسابداری
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 -1مقدمه
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یكی از مهم ترین عوامل مورد توجه بسياری از سرمایه گذاران بازارهای س رمایه ،نقد شوندگی سهام است .نقدشوندگی یكی از
کارکردهای اصلی بورس اوراق بهادار است و سرمایه گذاران همواره خواستار سهامی هستند که بتوانند با کمترین هزینه ممكن آن
را معامله کنند(ایزدی نيا و همكاران  .)1390 ،سرمایهگذاران به دليل ریسك جدا نشدنی سرمایهگذاری ،انتظار بازده دارند .از این رو
برای سرمایه گذاران ،آگاهی از ریسك و بازده سرمایه گذاری از اهميت ویژه ای برخوردار است .عدم نقد شوندگی یك دارایی مالی
نيز در واقع نوعی ریسك برای آن محسوب میشود که انتظار می رود سرمایه گذاران به ازای تقبل ریسك بازده کسب کنند(قائمی
ورحيم پور .) 1389 ،بنابراین ،تمایل به بررسی این مسئله از این واقعيت نشات گرفته که نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار
یكی از دغدغههای اصلی سرمایهگذاران میباشد .به عنوان یك تعریف ،میتوان گفت که نقدشوندگی ،توانایی سرمایهگذاران در
تبدیل داراییهای مالی به وجه نقد در قيمتی مشابه با آخرین معامله میباشد(احمدی و همكاران  .)1392به اعتقاد گرگوریو و
انجين  ) 2010(1نقد شوندگی سهام عبارت است از توانایی معامله سریع البته در صورتی که اثرات قيمتی کمی داشته باشد .از نظر او
اهميت نقد شوندگی سهام در ارتباط مثبت و معنی داربين  ) 2007( 2هزینه های معامالتی و پاداش سرمایه گذاران خود نقدشوندگی
را نشان می دهد .از نظر رابين یك دارایی عبارت است از قابليت خرید یا فروش آن دارایی در کمترین زمان و هزینه ممكن .با
وجود آنكه که این عبارت تا حد زیادی گویا و قابل درك به نظر میرسد ،در بسياری از متون مالی از نقدشوندگی به عنوان مفهومی
سهل و ممتنع نام برده می شود ،به این معنی که در عين سادگی درك نقد شوندگی در بطن معامالت ،اندازه گيری و محاسبه آن
پيچيده است .یكی از مهم ترین کارکردهای بازار سرمایه ،تامين نقدشوندگی است .در حقيقت بازارهای ثانویه ضمن فراهم کردن
نقدشوندگی ،از طریق کشف قيمت و توانایی انتقال ریسك ،باعث کاهش هزینه سرمایه می شوند .نقدشوندگی یا بازارپذیری از
جنبه های حياتی معامله اوراق بهادار است و یكی از فاکتورهای مهم قيمت گذاری داراییها میباشد ،که تأثير قوی بر قيمت آنها
دارد .در واقع نقد شوندگی به معنای سرعت تبدیل سرمایه گذاریها یا داراییها به وجوه نقد با حداقل هزینه و در کمترین زمان ،که
نقش و تأثير حائز اهميتی در جذابيت سرمایهگذاری ،تصميمگيری سرمایه گذاران و تخصيص درست منابع دارد .فقدان نقدشوندگی
به معنای ریسك نقدشوندگی ،ممكن است تاثير منفی بر ارزش سهام بگذارد ،چرا که سرمایهگذاران ریسكگریز برای جبران
ریسكی که متحمل می شوند ،نيازمند بازده اضافی به نام صرف ریسك هستند و نيز ترجيح میدهند در اوراقی که از نقدشوندگی
باالتری برخوردار میباشد سرمایه گذاری نمایند ،از اینرو ریسك نقدشوندگی یكی از پارادایمهای اصلی بازار مالی است که حداکثر
سازی ثروت سهامداران به آن وابسته است(صفری.)1389،

 -2پیشینه نظری پژوهش
(بذرافشان ای و همكاران  )2020،3در پژوهشی باعنوان مدیرعامل در مقابل هيئت مدیره :پيامدهای روابط تنگ برای نقدینگی
سهام دارد ،بيان گردید که هر چه ميزان سطح توانایی و کارآمدی سطح مدیران در روند مدیریت و عملكرد اجرایی در شعب
شرکتها و همچنين عملكرد توانایی مدیران در زیرمجموعههای شرکتها و سازمانها باعث شده است که ميزان سطح و جذابيت
سهام از منظر سرمایهگذاران و سهامداران را افزایش داده و باعث شده که ميزان نقدشوندگی سهام را افزایش دهند.
(جيوهاندی ان و همكاران  )2019،4در پژوهشی باعنوان نقدشوندگی سهام ،اندازه شرکت و سياست تقسيم سود به ارزش
شرکت و توانایی مدیران (مطالعه در شرکتهای توليدی توليد شده در بورس اندونزی) انجام شده است ،بيان گردید که هر چه سطح
توانایی مدیران در شرکتهای توليدی در بورس اندونزی در سطح باالتری بوده است ،تاثير مثبت بر ميزان ارزش شرکت و
نقدشوندگی سهام خواهد داشت ،بطوری که رابطه معنادار و مثبتی بين شرکتهایی که دارای ميزان سطح کارایی باالتری در شعب
و عملكرد خود که ناشی از باال بردن توانایی مدیران در آنان بود ،سطح نقدشوندگی سهام و همچنين ارزش شرکت آنان نيز در
سطح قابل قبول تری قرار داشته است.
(چانگ دبيلو کی و همكاران  )2018،5در پژوهشی با عنوان چگونگی توانایی مدیران بلوغ بدهی های شرکت را تحت تاثير قرار
ميدهد؟ بيان گردید که در هر چه ميزان توانایی مدیران در سازمان باالتر باشد توانایی آنها در بهبود سطح بلوغ بدهیهای شرکت و
مدیریت درست بدهیها و نقدینگی شرکت را افزایش خواهد داد بطوری که هر چه مدیران تسلط بهتری در این خصوص داشته
باشند باعث میگردد،که سازمان سطح بلوغ و مدیریت بدهی های شرکت را بهينه تر مدیریت نماید و در واقع جریان نقدینگی در
شرکت را بهبود خواهد بخشيد .در این بين از روش تجزیه و تحليل پوشش دادهها برای تجزیه و تحليل داده ها استفاده شده است.

1 Geregouriuo, A., Anjein, W., & Viswanathan, S
2 Darbein, S., Gatchev, V. A., & Spindt, P. A
3 Bazrafshan, E., Marcus, A. J., & Tehranian, H
4 Juhandi, N., Fahlevi, M., Abdi, M. N., & Noviantoro, R
5 Chang, W. K., Abidin, I. S. Z., Ali, A., & Kamarudin, F
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(لين سی تی و همكاران  )2018،1در پژوهشی با عنوان توانایی مدیریتی و سرعت تعدیل اهرم های مالی ،بيان گردید که هر
چه ميزان توانایی های مدیریتی سازمان در سطح باالتر و مطلوبتری قرار گرفته باشد باعث میشود جریان نقدینگی در شرکت
دارای ظرفيت و پتانسيل باالتری باشد و به همين منظور سرعت تعدیل اهرم های مالی در آن نيز تشدید میگردد و این فرآیند به
دليل تصميمگيری های سریعتر،بهنگامتر و جامعتر مدیران در شرکت است این پژوهش با بررسی چندین شرکت و با استفاده از
تحليل رگرسيون اقدام به بررسی ميزان توانایی مدیریتی بر سرعت تعدیل اهرم های مالی نموده است .
(چانگ اچ و همكاران  )2018،2در پژوهشی با عنوان ارزیابی توانایی مدیریت در شرکت های ژاپن بيان گردید که هر چه
ميزان توانایی مدیران در روند تصميم گيری و عملكرد های مالی آنان در سطح باالتری قرار دارد منجر به افزایش اثربخشی سرمایه
گذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت آنان در شرکت شده است بطوری که در بررسی های صورت گرفته نشان میدهد که مدیران
شرکت های که دارای توانایی باالتری بوده و سطح توانمندی آنان باالتر بوده است روند بهبود ارزش نقدینگی در شرکتشان در
کوتاه مدت و بلند مدت نسبت به سایر باالتر بوده است .در این بين از رگرسيون چند متغيره برای تجزیه و تحليل اطالعات استفاده
شده است( .چوی اس اچ و همكاران  )2018،3در پژوهشی با عنوان توانایی مدیریتی و انعطاف درآمد بيان گردید که هر چه ميزان
توانایی مدیریتی سازمان باالتر باشد ،منجر به افزایش انعطاف پذیری درآمدهای شرکت ميگردد بطوری که شرکت دارای رویكرد
بهينه تر و متنوع تری در کسب سود و درآمد خواهد داشت و این انعطاف پذیری به دليل توانایی مدیران در سرمایهگذاریهای
اثربخش در کوتاه مدت و بلند مدت است که منجر به افزایش اثربخشی شرکت در این خصوص شده است .در این بين از رگرسيون
چند متغيره برای تجزیه و تحليل اطالعات استفاده شده است.
(برگليوند ان ار و همكاران  )2018،4در پژوهشی با عنوان شواهد مربوط به رابطه بين توانایی مدیریتی و به موقع بودن
گزارشگری مالی بيان گردید که هر چه ميزان توانایی مدیران در روند فرآیندهای مدیریت در سازمان باالتر باشد باعث شفافيت
بيشتر در ارائه گزارش های مالی و همچنين بهينه شدن عملكرد سازمان در عرصه تدوین جمعآوری اطالعات و تجزیه و تحليل
آنها در سازمان گردد که در این روند باعث سرعت و بهنگام سازی ارائه گزارش های مالی ميشود بطوری که نتایج پژوهشی نشان
میدهد که هر چه در سازمان ها سطح توانایی مدیران باالتر باشد باعث میشود که ميزان توانایی انها در ارائه به موقع گزارشهای
مالی افزایش یابد( .اما جارسيا امسا و همكاران )2017،5در پژوهشی با عنوان آیا توانایی مدیریت بر کيفيت گزارشگری مالی تاثير
می گذارد؟ بيان گردید که هر چه ميزان توانمندی مدیران باالتر رود باعث میشود ،که ميزان کيفيت اقالم تعهدی اختياری ،اقالم
تعهدی و اقالم تعهدی غير عادی را بهبود ببخشد و توانایی مدیران در روند مدیریت کل دارایی ها و جریان های نقدی مثبت آزاد
نيز باعث میشود،که سطح کيفيت گزارش های مالی را بهبود ببخشد.
(کانگ و همكاران  )2017،6در پژوهشی باعنوان بررسی مخارج سرمایه ای شرکت ها و نقدشوندگی سهام پرداخته است .این
مطالعه از  74280نمونه طی سال های  1971تا  2012در کشور کره جنوبی نشان داده است که بين سرمایه غيرمعمول شرکت ها
و نقدشوندگی سهام رابطه مثبت وجود دارد .عالوه بر این ،نقدشوندگی سهام با محدودیت های مالی شرکت ها در ارتباط است .این
تجزیه و تحليل نشان داده است که ریسك سرمایه گذاری شرکت ها کاهش یافته و بر رفتار بازار تاثير گذار است و منجر به
افزایش در نقدشوندگی سهام شده است( .دیميرجينا پی و همكاران  )2017،7در پژوهشی با عنوان چگونگی توانایی مدیران بر
افزایش سودآوری سازمان تاثير دارد و تفاوت آنهای آن در این خصوص ،بيان گردید که هر چه ميزان توانایی های مدیران در
سازمان باالتر رود باعث میشود که ميزان سودآوری شرکتها نيز در سازمان باالتر رود و این سودآوری با سودمندی مدیران تفاوت
هایی هم دارند بطوری که سودمندی یك فرآیند بلند مدت است و باعث ميشود که سازمان در عرصه فرآیندی و عملكردی خود
موفقتر باشد ولی در روند سودآوری یك مقطع کوتاه مدت و نقطه ای است که هر دوی آنها با ميزان توانایی مدیران رابطه
معناداری دارند( .کورناجيا کی جی و همكاران  )2017،8در پژوهشی با عنوان توانایی مدیریتی و رتبه بندی اعتباری بيان گردید که
هر چه ميزان توانایی مدیران در سازمان در سطح باالتری باشد و سازمان دارای مدیران توانمندتری در سازمان باشند باعث می-
شود،که سازمان در رتبه بندی اعتباری خود در بين شرکت های دیگر که دارای ماهيت رفتاری متشابه با فعاليت های خود هستند
در سطح قابل قبول تری قرار گيرد و علت این امر این است که این قبيل شرکت های دارای توانمند باالتری در تصميمگيریهای
بهنگام و اثربخش در روند سرمایهگذاری و تخصيص منابع سازمان دارند( .علی احمدی و همكاران  )2016،9در پژوهشی با عنوان
توانایی مدیران و ارزش پول نقد:شواهد از ایران بيان گردید که هر چه ميزان توانایی مدیران در تخصيص منابع شرکت در کوتاه
مدت و بلند مدت در قالب سرمایه گذاری های هوشمند باالتر باشد منجر به افزایش و بهبود ارزش نقدینگی شرکت در هر دو بازه
1 Lein C T, H., Choi, S., & Kim, M. O
2 Chang, H., Battisti, E., Carayannis, E., & Salvi, A
3 Chio S, H., Choi, S., & Kim, M. O
4 Berglouvend N,R, J. A., Sun, L., & Zhang, J. H
5 Ema Jarsiya Emsa, S. K., & Albarqi, N
6 Kaung, X., Chen, Y., & Zolotoy, L
7 Damirjina, P. J., Guenzi, P., & Van der Borgh, M
8 Cornaggia, K. J., Krishnan, G. V., & Wang, C
9 Aliahmadi, S., Jamshidi, A., & Mousavi, R
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کوتاه مدت و بلند مدت خواهد شد .در این بين از روش تجزیه و تحليل پوشش داده ها برای تجزیه و تحليل داده ها استفاده شده
است.
1
(چيارمونت  )2016،در پژوهشی باعنوان بررسی سرمایه و نسبت های نقدشوندگی و بحران مالی پرداخته است .با استفاده از
داده های بدست آمده به بررسی ارتباط بين نسبت نقدشوندگی و سرمایه ساختاری و احتمال ورشكستگی بانك ها پرداخته است.
داده ها شامل تمام قسمت های مربوط به ورشكستگی بانك ها در اتحادیه اروپا (کشورهای عضو) در طول دهه گذشته است .نتایج
نشان داده است که افزایش نقدشوندگی سهام موجب کاهش خطر بحران مالی در بانك ها شده است.
(شوئنفيلد  )2016،2در پژوهشی باعنوان بررسی افشای داوطلبانه و تاثير آن بر اثرات نقدشوندگی سهام پرداخته است .با توجه
به تئوری افشا احتمال بيشتری نسبت به مدیران و سرمایه گذاران استراتژیك جهت باال بردن نقدینگی و افشای داوطلبانه وجود
دارد .نتایج نشان داده است که افشا با سطح مالكيت بر درآمد تاثير مثبت و در افشا با افزایش نقدشوندگی سهام در ارتباط است .این
نتایج حاکی از آن است که افشای داوطلبانه سهام نقدشوندگی را افزایش داده است( .چئونگ  )2015،3در پژوهشی باعنوان بررسی
تاثير نقدشوندگی سهام بر ارزش بنگاه و حاکميت شرکتی پرداخته است .این مطالعه به بررسی تاثير نقدشوندگی سهام بر ارزش
بنگاه و حاکميت شرکتی در محيط صندوق های سرمایه گذاری در امالك و مستغالت پرداخته است .ویژگی های منحصربه فرد
صنعت امالك و مستغالت از جمله شباهت ساختارهای سرمایه گذاری ،الزامات نرخ پرداخت باال و اهميت سرمایه گذاران نهادی
است که نشان دهنده تاثير مثبت نقدشوندگی سهام بر ارزش بنگاه از طریق حاکميت شرکتی است .برای رفع مشكل درونزایی،
آزمون تغيير در تفاوت ها را بر اساس برآوردکننده همسان سازی نمره گرایش انجام شده است .نتایج نشان داده است که
نقدشوندگی سهام امالك و مستغالت تاثيری مثبت بر ارزش بنگاه (که با متغير کيو توبين اندازه گيری شده است) دارد .از آن مهم
تر ،نقدشوندگی سهام به افزایش حاکميت شرکتی از مسير مالكيت نهادی کمك نموده است.
(فرانسيسكو مونز  )2014،4در پژوهشی باعنوان بررسی سرمایه گذاری شرکتی و نقدشوندگی بازار سهام ،فرصت های رشد و
محدودیت های مالی پرداخته است .در این مطالعه از داده های فصلی در دوره  1990تا  2010مربوط به نمونه ای از شرکت های
آمریكای التين (آرژانتين برزیل ،شيلی ،و مكزیك) استفاده شده است .نتایج این پژوهش شواهدی مبنی بر رابطه مثبت بين نقد
شوندگی بازار سهام و سرمایه گذاری را نشان داده است .عالوه بر این تاثير نقدشوندگی بر سرمایه گذاری در شرکت هایی که با
محدودیتهای تامين مالی بيشتر روبرو هستند( .چای و همكاران  )2010،5در پژوهشی باعنوان بررسی رابطه بين نقدشوندگی سهام
و اقدامات فعاليت های تجاری پرداخته است .هدف از این پژوهش بررسی دو موضوع همبستگی پروکسی نقدینگی و تاثير بر بازده
سهام است .با استفاده از داده های بازار سهام استراليا به بررسی عوامل موثر بر نقدینگی و تجارت سهام پرداخته شده و نتایج نشان
داده است که برخی از پروکسیهای نقدینگی در مقابل واکنش بازار سازگاراند.
حسنی القار و همكاران()1396در پژوهشی با عنوان بررسی تاثير توانایی مدیریت بر سياست تقسيم سود بيان گردید که توانایی
مدیریت تأثير مثبت معناداری بر تقسيم سود شرکت دارد .مدیران تواناتر سود تقسيمی بيشتری را پرداخت می کنند .بر اساس
بررسی های بيشتر ميزان جریان های نقدی بر سطح تقسيم سود شرکت تأثير گذار است .تأثير گذاری جریان های نقدی بر سطح
تقسيم سود بيانگر وجود حساسيت سود تقسيمی نسبت به جریان های نقدی است.
قدیری مقدم و همكاران( )1395در پژوهشی باعنوان بررسی رابطه بين سرمایه گذاری و نقدشوندگی بازار سهام پرداخته
است.هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بين سرمایه گذاری و نقد شوندگی بازار سهام در سطوح مختلف فرصت ها و بحران
مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .جامعه آماری پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران طی سال های  1389تا  1394بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات
پرت برابر با  103شرکت می باشد .نتایج حاصل از تجزیه و تحليل داده ها با استفاده از رگرسيون چند متغيره در سطح اطمينان
 %95نشان داده است که با در نظر گرفتن سطوح مختلف بحران و فرصت های مالی رابطه مثبت و معنی داری بين سرمایه گذاری
و نقد شوندگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.
کاشانی پور و همكاران( )1394در پژوهشی باعنوان بررسی تأثير توانایی مدیران بر رابطه بين کيفيت گزارشگری مالی و کارایی
سرمایه گذاری پرداخته است .هدف مقاله فوق بررسی تأثيرتوانایی مدیریت بر رابطه بين کيفيت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه
گذاری در شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی  1385 -1394است .نتيجه پژوهش حاضر
حاکی از آن است که توانایی مدیران بر رابطه بين کيفيت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری اثرگذار نيست .این نتيجه در
بازار ایران به علت ناکارایی بازار سرمایه و بی ثباتی شرایط اقتصادی قابل توجيه است .احمدی و همكاران( )1392در پژوهشی
باعنوان بررسی ميزان رابطه نقدشوندگی با بازده سهام در مدل توسعه یافته فاما و فرنچ پرداختهاند .در این تحقيق ميزان همبستگی
موجود ميان رشد دارایی و نقد شوندگی با بازده در مدل توسعه یافته فاما و فرنچ در یك دوره هشت ساله ( ) 1388- 1381مورد
1 Charimont, I
2 Shouefild, L., Wu, F., Yu, J., & Zhang, B
3 Choung, H
4 Feransikou,Monez
5 Chai, D., Faff, R., & Gharghori, P
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بررسی قرار گرفته است .تعداد نمونه با توجه به معيارهای مشخصه  112شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می
باشد .نتایج بدست آمده از تخمينها نشان داده است که ميان نقدشوندگی و بازده ارتباط مستقيم و معناداری وجود دارد .
کاظمی و حيدری( )1391در پژوهشی باعنوان بررسی رابطه بين نقد شوندگی سهام و فرصتهای سرمایه گذاری پرداختهاند.
در این مقاله رابطه بين نقد شوندگی سهام که به وسيله معيار شكاف بين قيمت خرید و فروش سهام محاسبه شده با فرصت های
سرمایه گذاری طی سال های  1382تا  1389در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است .یافتهها نشان داده است که بين نقد
شوندگی سهام و فرصت های سرمایه گذاری شرکت رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .عالوه بر این ،نتایج بيانگر این است ،که
بين نقد شوندگی سهام و بازده مورد انتظار سهامداران رابطه منفی و معنی داری وجود دارد .به عبارت دیگر ،نقد شوندگی سهام
یكی از عواملی است ،که فرصتهای سرمایه گذاری شرکت را افزایش و هزینه سرمایه سهام عادی را کاهش داده است.

نقدشوندگی سهام

توانایی مدیریت

(شکل )1مدل مفهومی پژوهش

در این بخش اقدام به توضيح در خصوص روند محاسبه متغيرهای وابسته و مستقل شده است .اطالعات تحقيق حاضر شامل
دادههای ترکيبی است .دادههای مورد نياز برای آزمون فرضيه پژوهش ،از نرم افزار تدبيرپرداز همچنين صورتهای مالی  14بانك
عضو اوراق بهادار طی مدت زمان یك بازه هشت ساله از سال  1391تا  1398استخراج شد و پس از آماده سازی دادهها در نرم
افزار  ، Excelتجزیه و تحليل و برآورد مدل و آزمون فرضيه تحقيق با استفاده ازنرم افزار  Eviewsانجام شد .همچنين تجزیه و
تحليل اطالعات به عنوان مرحلهای علمی ،از پایههای اساسی هر پژوهش علمی به شمار میرود ،که به وسيله آن کليه فعاليتهای
پژوهش تا رسيدن به نتيجه ،کنترل و هدایت میشوند .این فصل از تحقيق ،به بررسی و تحليل دادهها اختصاص دارد .در این بين
ابتدا آمار توصيفی مورد استفاده قرار میگيرد ،که به بررسی متغيرهای در قالب جداول میپردازد .سپس آمار استنباطی برای آزمون
فرضيه و دستيابی به نتایج تحقيق مورد استفاده قرار میگيرد .در این تحقيق برای تجزیه و تحليل دادهها از آزمون رگرسيون با
کمك نرم افزار  Eviews9استفاده شده است.

-4تجزیه و تحلیل داده ها
 -1-4روند محاسبات متغیر مستقل :توانایی مدیریت با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها

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

 -3روش تحقیق

در پژوهش حاضر توانایی مدیریت به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته می شود و به منظور اندازه گيری توانایی مدیریت از
الگوی دمرجيان و همكاران  )2012( 1استفاده می شود .در این الگو ،با استفاده از اندازه گيری کارایی شرکت و سپس وارد کردن آن
در رگرسيون خطی چند متغيره به عنوان متغير وابسته و کنترل ویژگی های ذاتی شرکت ،توانایی مدیریت محاسبه می گردد .به
منظور اندازه گيری کارایی شرکت ،دمرجيان و همكاران ( )2012از الگوی تحليل پوششی داده ها استفاده کردند .تحليل پوششی
داده ها تكنيكی ناپارامتریك برای سنجش و ارزیابی کارایی نسبی مجموعه ای از پدیده ها (سازمان ها) با ورودی ها و خروجی
های قطعی است .تحليل پوششی داده ها به جای استفاده از مقایسه یك به یك واحدها ،یك ترکيب فعلی از واحدها را با هم
مقایسه می کند .اولين مدل تحليل پوششی داده ها را "فارل" بيان کرد .مدل فارل شامل یك ورودی و یك خروجی بود .با توجه
به مشكالتی که در مدل فارل وجود داشت "چارنز ،کوپر و رودز " دیدگاه فارل را توسعه داده و مدلی را ارائه نمودند که توانایی
اندازه گيری با چندین ورودی و خروجی را دارا بود .از آنجا که چارنز ،کوپر و رودز ،این مدل را ارائه کردند به مدل  CCRکه از
حروف اول نام سه فرد فوق تشكيل شده است ،معروف گردید .در این بخش باتوجه به مدل پژوهش برای محاسبه ميزان کارآیی
مدیران در  14بانك عضو اوراق بهادار و با توجه به ماهيت محاسباتی ميزان توانایی مدیران براساس مدل پژوهش شاخص های
ورودی و خروجی مورد محاسبه برای بررسی و اندازه گيری کارایی در  14بانك عضو اوراق بهادار به صورت زیر است:
 ميزان هزینه نيروی انسانی(حقوق) در طول یك بازه هشت ساله ميزان هزینه های بهرهای پرداختی در طول یك بازه هشت ساله ميزان هزینه های مالی(اجارهها) برای انجام فرآیندهای بانكی در طول یك بازه هشت سالهخروجی های مورد محاسبه:
 ميزان سپرده ها جمع آوری شده در طول یك بازه هشت ساله ميزان تسهيالت بانكی (وام ها)در طول یك بازه هشت ساله1 Demerjian P., Lev B, McVay S
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 ميزان سود سرمایهگذاریها در طول یك بازه هشت ساله ميزان سایر درآمدها کسب شده در طول یك بازه هشت سالهپس مشخص شدن شاخص های ورودی و خروجی در متغير ميزان توانایی های مدیران اقدام به جمع آوری اطالعات مالی در
طول یك بازه پنج ساله شده است،که در جدول زیر براساس نوع (ورودی و خروجی )طبقه بندی شده اند .که براساس فرمول زیر
که برگرفته از مدلی که توسط اماگارسا-ميسا و همكاران  1در سال  2017تدوین شده است مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
در روش های توصيفی تالش بر آن است ،تا با ارائه جدول و استفاده از ابزارهای آمار توصيفی نظير شاخص های مرکزی و
پراکندگی ،به توصيف داده های تحقيق پرداخته شود ،تا این امر به شفافيت موضوع کمك کند .پس از جمع آوری اطالعات
متغيرهای پژوهش از شش نقطه در قالب آمار توصيفی در قابل مشاهده است.
(جدول )1اطالعات مالی ورودیها و خروجیهای در متغیر تواناییهای مدیران(مبالغ به هزار تومان است یعنی تقسیم
بر هزار شده است)
خروجی ها
سود سرمایه
کارمزد
گذاری

درآمدهای
عملياتی

ورودی ها
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تسهيالت
بانكی

هزینه مالی

حقوق

سپرده ها

26027199

10364463

20416738

263019213

10731172

65171375

167158030

52852

56667

8866215

66481415

280423

2887400

97075694

885628

247084

7791600

3855559

581102

3439605

85394393

25339539

2785401

563879

155503517

3186101

3186101

198289377

32831015

44558437

4330201

320749619

1004998

4212467

468137874

88062951

138532769

3889654

20151178

790470

6585772

1046770953

22647482

18052741

166362

115498212

131563

2019293

166919142

166512070

12052076

12208254

742929811

18526300

33742036

1541387906

180196103

26073065

14091670

1294939844

22529218

52301212

1847745699

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

27407692

19473028

2154273

140290288

1997

2755919

323576203

شماره
بانك اقتصاد نوین
1398

بانك پارسيان 1398
بانك پاسارگاد1398
بانك پست 1398
بانك تجارت1398
بانك خاورميانه
1398
بانك سينا 1398
بانك صادرات 1398
بانك کارآفرین
1398
بانك ملت 1398
......
بانك ملت 1391

(جدول )2آماره توصیفی متغیرهای پژوهش(عدد به میلیون تومان)
شماره

متغير

التين

1
2
3

سپرده ها
حقوق
هزینه مالی

DEPOSIT

LOANTYPE
Investment

تعداد

حداکثر

حداقل

ميانگين

ميانه

انحراف استاندارد

(توانایی مدیران)
ورودیها
22480 100190
90
2147
9568
90
25374 113088
90

60471
6179
72189

63581
5804
69237

22441
2150
25411

4

تسهيالت بانكی

IntInco

خروجیها
309133
90

6451

198241

195621

66571

5

کارمزد

IntExp

90

107101

5664

14015

13573

7181

6

سودسرمایهگذاری

RentalExp

90

24251

5441

15318

14806

5449

7

درآمدهای عملياتی

Labor

90

23768

5331

14974

14551

5341

با توجه به آماره توصيفی ،می توان شاخص های باال را به شاخص های مرکزی و پراکندگی و سایر شاخص ها تقسيم نمود،
که شاخص های مرکزی عبارت است از شاخص ميانگين و ميانه ،شاخص های پراکندگی عبارت است از شاخص انحراف معيار و
سایر شاخصها عبارت از شاخص حداقل ،حداکثر ،چولگی و کشيدگی میباشد .پس از جمع آوری داده های  14بانك عضو اوراق
1 Ema Jarsiya Emsa, S. K., & Albarqi, N
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بهادار طی مدت زمان یك بازه هشت ساله از صورتهای مالی فوق از سال  1391تا  ، 1398اعداد را به ترتيب در فرمول های که
استخراج شده از مدل پژوهش مورد محاسبه قرار گرفته شده است.
ميانه یكی دیگر از شاخص های مرکزی است ،که وضعيت جامعه را نشان می دهد .انحراف معيار یكی ازمهمترین پارامترهای
پراکندگی است و معياری برای ميزان پراکندگی مشاهدات از ميانگين است؛ ميزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی مینامند.
اگر ضریب چولگی صفر باشد ،جامعه کامالً متقارن است و چنانچه این ضریب مثبت باشد ،چولگی به راست و اگر ضریب منفی
باشد ،چولگی به چپ دارد .ضریب کشيدگی ميزان کشيدگی منحنی فراوانی را نسبت به منحنی نرمال استاندارد نشان می دهد .اگر
کشيدگی حدود  3باشد ،یعنی منحنی فراوانی از لحاظ کشيدگی وضع متعادل و نرمالی دارد ،اگر این مقدار بزرگتر از عدد  3باشد
منحنی برجسته و اگرکمتر از عدد  3باشد منحنی پهن می باشد .در این تحقيق بيشترین کشيدگی مربوط به متغير  ...و کمترین
کشيدگی مربوط به متغير  ...می باشد .پس از مشخص شدن تعداد خروجی و ورودیهای پژوهش براساس مدل پایهای و با رویكرد
خروجی محور و بازده نسبت به مقياس ( CRSبازده ثابت نسبت به مقياس) اقدام به محاسبه ميزان کارایی به منظور مشخص
شدن ميزان توانایی مدیران شده است که نتایج بدست آمده به شرح زیر است.
(جدول )3توضیحات وضعیت امتیازات بدست آمده از روند کارایی توانایی مدیران(اماگارسا-میسا و همکاران )2017 ،

زیر0.5

0.6-0.5

0.7-0.6

0.8-0.7

0.9-0.8

1

امتیاز

(جدول )4محاسبه میزان کارایی به منظور مشخص شدن میزان توانایی مدیران
وضعیت

کارایی

نام بانک و سال

وضعیت

کارایی قوی
کارایی قوی

1

بانک سامان 1395
بانک صادرات 1395

کارآمد
کارآمد

1
0.958

کارایی
0.845
0.849

نام بانک و سال
بانک اقتصاد نوین 1398
بانک پارسیان 1398

بانک کارآفرین 1395

کارایی قوی

1

بانک پاسارگاد1398

کارایی قابل قبول

1
0.989

بانک گردشگری 1395
بانک ملت 1395

کارایی قابل قبول
کارآمد

0.951
0.785

بانک پست 1398
بانک تجارت1398

بانک اقتصاد نوین 1394

کارایی در سطح متوسط

0.674

بانک خاورمیانه 1398

کارایی قابل قبول
کارایی قوی

0.989
1

بانک انصار 1394
بانک ایران زمین 1394

کارآمد
کارایی قابل قبول

0.819
0.908

بانک سینا 1398
بانک صادرات 1398

کارایی در سطح متوسط

0.679

بانک پارسیان 1394

کارآمد

0.834

بانک کارآفرین 1398
بانک ملت 1398

کارایی قابل قبول
کارایی قوی
کارایی قوی

1

کارآمد

0.736

بانک پاسارگاد1394

کارآمد

0.877

کارآمد

0.759

بانک پست 1394

کارایی قوی

1

بانک اقتصاد نوین 1397
بانک انصار 1397

کارآمد

0.884

بانک تجارت1394

کارآمد

0.802

کارایی قوی
کارایی قوی

1
1

بانک خاورمیانه 1394
بانک سامان 1394

نیاز به اصالح و بهبود
کارآمد

0.592
0.849

بانک پارسیان 1397
بانک پاسارگاد1397

کارایی قوی

1

بانک صادرات 1394

کارایی قوی

1

بانک پست 1397

کارایی قوی

1

بانک کارآفرین 1394

کارایی قوی

1

بانک تجارت1397

کارایی قابل قبول

0.946

بانک گردشگری 1394

کارایی قوی

1

بانک خاورمیانه 1397

کارآمد

0.864

بانک ملت 1394

کارایی قوی

1

بانک سامان 1397

کارایی قابل قبول

0.995
0.982

بانک اقتصاد نوین 1393

کارایی قوی

بانک انصار 1393

کارایی قوی

1
1

بانک سینا 1397
بانک صادرات 1397
بانک کارآفرین 1397

کارایی قابل قبول
کارایی قوی

1

بانک ایران زمین 1393

کارایی قوی

1

کارایی قوی

1

بانک پارسیان 1393

کارایی قابل قبول

0.995

بانک گردشگری 1397

نیاز به اصالح و بهبود

0.512

بانک پاسارگاد1393

کارایی قوی

1

بانک ملت 1397

کارآمد
کارآمد

0.736

بانک تجارت1393
بانک خاورمیانه 1393

کارایی قوی
کارآمد

1

بانک سامان 1393

کارآمد

کارآمد

0.759
0.864

0.706
0.802
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بحرانی

نیاز به اصالح و
بهبود

کارایی در
سطح متوسط

کارآمد

کارایی قابل
قبول

کارایی قوی

بانک اقتصاد نوین 1396
بانک انصار 1396
بانک پارسیان 1396

کارایی قوی
کارایی قوی

1
1

بانک صادرات 1393
بانک کارآفرین 1393

کارایی قابل قبول
کارایی قوی

0.987
1

بانک پاسارگاد1396
بانک پست 1396

کارایی قوی

1

بانک گردشگری 1393

کارایی قوی

1

بانک تجارت1396
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وضعیت

کارایی

نام بانک و سال

وضعیت

کارایی

نام بانک و سال
بانک خاورمیانه 1396

کارایی قوی

1

بانک ملت 1393

کارایی قوی

1

کارایی قابل قبول

0.919

بانک اقتصاد نوین 1392

کارایی قوی

1

بانک سامان 1396

کارایی قوی

1

بانک انصار 1392

کارایی قابل قبول

0.97

بانک صادرات 1396

کارایی قابل قبول

0.989

بانک ایران زمین 1392

کارآمد

0.875

بانک کارآفرین 1396

کارایی قابل قبول

0.958

بانک پاسارگاد1392

کارایی قوی

1

بانک گردشگری 1396

کارایی قابل قبول

0.995

بانک تجارت1392

کارایی قابل قبول

0.989

بانک ملت 1396

نیاز به اصالح و بهبود

0.548

بانک خاورمیانه 1392

کارایی قابل قبول

0.995

بانک اقتصاد نوین 1395

کارآمد

0.847

بانک سامان 1392

کارایی قوی

1

بانک انصار 1395

کارایی قابل قبول

0.952

بانک صادرات 1392

کارآمد

0.859

بانک ایران زمین 1395

کارایی در سطح متوسط

0.658

بانک کارآفرین 1392

کارآمد

0.736

بانک پارسیان 1395

کارایی در سطح متوسط

0.624

بانک ملت 1392

کارآمد

0.759

بانک پاسارگاد1395

کارایی در سطح متوسط

0.638
0.849

بانک تجارت1391

کارایی قابل قبول

بانک صادرات 1391

کارایی قوی

0.931
1

بانک پست 1395
بانک تجارت1395

کارآمد

0.785

بانک ملت 1391

کارایی قوی

1

بانک خاورمیانه 1395

کارآمد
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 -2-4روند محاسبه متغیر :متغیر وابسته-نقدشوندگی سهام
رابين ( )2007بيان میکند که نقد شوندگی ،توسط یك معيار مطلق قابل اندازه گيری نيست .در متون مالی گاهی برای
رساندن مفهوم ،به جای واژه نقدشوندگی از واژه بازارپذیری با قابليت خرید و فروش استفاده میشود ،زیرا هر چه تعداد خریداران و
فروشندگان بالقوه یك دارایی بيشتر باشد ،آن دارایی نقدشوندگی بيشتری دارد .نقدشوندگی معيارهای زیادی دارد ،که هيچ کدام
قادر به اندازهگيری تمام ابعاد آن نيستند ،معيارهای نقدشوندگی را می توان به دو گروه تقسيم کرد(رابين :)2007
الف)معيارهای مبتنی بر معامله :شامل حجم معامالت ،فراوانی معامالت و ارزش سهام معامله شده.
ب)معيارهای مبتنی بر سفارش :شامل تفاوت قيمت پيشنهادی عرضه و تقاضا ،تفاوت عرضه و تقاضای موثر و عمق بازار.
تفاوت بين پایين ترین قيمت پيشنهادی فروش و باالترین قيمت پيشنهادی خرید ،شكاف عرضه و تقاضا ناميده می شود .هر
چه شكاف عرضه و تقاضا کمتر باشد ،سهام از قابليت نقدشوندگی باالتری برخوردار است در این تحقيق برای تعيين دامنه قيمت
پيشنهادی خرید و فروش سهام از مدل ریان ( )1996به شرح زیر استفاده خواهد شد.
در این مدل متغيرها عبارتند از:
 :BASدامنه تفاوت قيمت پيشنهادی خرید و فروش سهام شرکت iدر سال t
:)ASK PRICE(APميانگين قيمت پيشنهادی فروش سهام شرکت  iدر سال t
 :)BID PRICE (BPميانگين قيمت پيشنهادی خرید سهام شرکت iدر سال t

AP − BP
∗ 100
AP + BP
(
)
2

= BAS

(جدول )5اطالعات و محاسبات میزان نقد شوندگی سهام در متغیر وابسته
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نقد شوندگی سهام

میانگین قیمت پیشنهاد خرید

میانگین قیمت پیشنهاد فروش

شماره

9.204241

4094

4489

بانک اقتصاد نوین 1398

4.414827

2348

2454

بانک پارسیان 1398

2.228274

9985

10210

بانک پاسارگاد1398

4.708228

19101

20022

بانک پست 1398

1.287129
....

2007
....

2033
....

بانک تجارت1398
بانک خاورمیانه 1398

....

....

....

13.79549

1343

1542

......
بانک صادرات 1391

19.28367

12286

14908

بانک ملت 1391

 -3-4آزمونهای پیش شرط برای انجام تحلیل رگرسیون
 -1-3-4آزمون کولموگروف–اسمیرنف()KS
برای انتخاب آزمون آماری درست برای تحليل داده ها ،ابتدا باید از توزیع آماری متغيرهایی که مورد آزمون قرار میگيرند،
اطمينان حاصل کرد .برای نمونه ،پيشنياز انجام آزمونهای پارامتری ،نرمالبودن توزیع آماری داده هاست .در این تحقيق به منظور
بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسميرنف استفاده شده است .نتایج حاصل از به کارگيری این آزمون در جدول زیر
ارائه شده است:
(جدول )6آزمون نرمال بودن جامعه آماری با استفاده از کولموگروف– اسمیرنف
نتيجه آزمون
سطح معناداری
آماره K-S
متغيرهای پژوهش
نرمال
0.164
0.085
توانایی مدیران
نقدشوندگی سهام
0.211
0.097
نرمال

-2-3-4آزمون مانایی
سری مانای ضعيف است .یكی از آزمون های ایستایی رایج در مطالعات کاربردی آزمون ریشه واحد لين  -الوین می باشد که
فرض اساسی آن مستقل بودن واحدهای مقطعی از همدیگر میباشد .آزمون ریشه واحد سری های زمانی به گونه ای است که
ایستایی یا نایستایی متغيرها را با استفاده از یك معادله بررسی میکند .لوین ،لين و چو استدالل میکنند که در داده های پانلی،
استفاده از آزمون ریشه واحد برای ترکيب دادهها دارای قدرت بيشتری نسبت به استفاده از آزمون ریشه واحد برای هر مقطع
بصورت جداگانه استفرضيه صفر در این آزمون بيانگر این است که سری زمانی دارای ریشه واحد بوده و فرضيه مخالف ایستایی
سری زمانی را نشان میدهد .در این پژوهش برای بررسی مانایی از آزمون لين و لوین استفاده میگردد .فرضيه صفر آزمون ،بيانگر
وجود ریشه واحد متغيرهاست.
نام متغير
توانایی مدیران
نقدشوندگی سهام

شماره
1
2

(جدول )7آزمون لین و لوین
آماره
5.25884
6.28715

سطح معناداری
0.0418
0.03891

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

 =H0داده ها دارای توزیع نرمال هستند.
=H1داده ها دارای توزیع نرمال نيستند.
با توجه به اینكه سطح معناداری آزمون ما بيشتر از  0/05است ،لذا هيچ دليلی برای رد فرضيه  H0وجود ندارد و می توان
گفت که جامعه نرمال است.
چون سطح معنا داری آزمون کولموگروف-اسميرنف برای تمام متغيرها بيشتر از  0/05است ،توزیع تمام متغيرهای مورد مطالعه
نرمال میباشد.

سطح خطای 0.05
باتوجه به جدول فوق چون سطح معناداری همه متغيرها از  0.05ک وچكتر است؛فرضيه صفر مبنی بر نامانایی برای همه متغيرها
رد میشود و تمامی متغيرهای مورد مطالعه در سطح مانا هستند.

 -3-3-4آزمون  Fلیمر
برای تخمين بهترین مدل با استفاده از یكی از روش های اثرات مشترك ،اثرات ثابت و اثرات تصادفی ،از آزمون  Fليمر و در
صورت لزوم از آزمون هاسمن استفاده میشود .در ابتدا برای انتخاب بين روش دادههای ترکيبی و روش داده های تابلویی از آزمون
 Fليمر استفاده شده است و فرضيههای آن به صورت زیر می باشد:

1

آزمون
 Fليمر

(جدول )8نتایج آزمون Fلیمر
درجه آزادی
آماره آزمون
70.1047
7.19051

سطح معنی داری
0.0391

نتيجه آزمون
panel

برای انتخاب از بين دو نوع الگو برآورد(تلفيقی و پانل) نخست آزمون اف ليمر را برازش شده و در دادههای تلفيقی فرض بر
این است ،که عرض از مبداها با هم برابراند و در الگوی پانل فرض بر این است که حداقل یكی از مبداها با بقيه متفاوت است .در
آزمون اف ليمر ،اگر فرضيه صفر رد نشود از الگوی تلفيقی برای برازش دادهها استفاده شده است .باتوجه به اینكه  P-valueبدست
آمده از آزمون  Fليمر در فرضيههای پژوهش کوچكتر از  5درصد است ،به منظور برآورد این مدل ها از مدل دادههای پانل Panel
استفاده خواهد شد.
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 -4-3-4آزمون هاسمن
بعد از این که مشخص شد ناهمگنی در مقاطع وجود دارد و تفاوتهای فردی قابل لحاظ کردن است و روش دادههای ترکيبی
برای برآورد مدل پژوهش مناسب است ،باید مشخص شود که خطای تخمين ،ناشی از تغيير در مقاطع است ،یا این که در طی
زمان رخ داده است .در نحوه در نظر گرفتن چنين خطاهایی با دو اثر ثابت و اثر تصادفی استفاده میشود .در آزمون هاسمن ،فرضيه
صفر آن مبتنی بر تصادفی بودن خطاهای برآوردی است که نتایج آن در جدول زیر انعكاس یافته است.

2

(جدول )9آزمون هاسمن برای تعیین مدل اثرات ثابت یا تصادفی
سطح معناداری
درجه آزادی
مقدار آماره آزمون
آزمون
0.04691
21
7.168792
هاسمن

نتيجه آزمون
اثرات اثبت

سطح خطای  5درصد؛ با توجه به نتایج آزمون انجام شده (هاسمن) احتمال بدست آمده کمتر از  5درصد بوده و بنابراین باید در
مدل رگرسيونی مربوطه از روش اثرات ثابت استفاده شود.

 -5-3-4بررسی ناهمسانی واریانس
سال پنجم ،شماره ( 5پیاپی  ،)19زمستان  ،1400جلد دو

زمانی که در واحدهای مقطعی دارای واریانس همسان باشد ،اما واریانس آن در سرتاسر واحدها متفاوت باشند ،ناهمسانی
واریانس گروهی وجود خواهد داشت .همانند بررسی ایستایی متغيرها در اینجا نيز نياز به بكارگيری روش مناسب برای دادههای
تلفيقی بوده ،که نتایج آزمون ناهمسانی واریانس آرچ  LMبه شرح جدول زیر میباشد.

3

(جدول )10نتایج آزمون ناهمسانی آرچ  LMمدل تحقیق
سطح معناداری
مقدار آماره
شرح
آزمون
0.45172
0.8471821
F-Statistic
همسانی واریانس

سطح خطای  0.05درصد؛ با توجه به جدول باالآماره  Fآزمون در سطح  5درصد معنادار نيست ،بنابراین فرض همسانی
واریانس تایيد شده و ناهمسانی واریانس جمالت اخالل رد می شود .به منظور سنجش اعتبار نيكویی برازش اطالعات متغير هر
یك از مدلهای فرضيات اقدام به ازمون و محاسبه شاخصهای زیر شده است.

 -4-4آزمون فرضیه با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره
بين توانایی مدیریت و نقدشوندگی سهام در بانكهای تجاری رابطه معناداری وجود دارد.
BAS i,t= γ0 + γ1 MA,t-1 + εi,t
متغیر عرض از مبدا =C
توانایی مدیریت= MAi
نقدشوندگی سهام= BAS
در جدول تحليل دادهها و توليد شده توسط نرم افزار  EVIEWSمی توان به موارد زیر اشاره کرد:

سطح عدم اطمینان
0.0296
0.0357
8.351124
5.484534
5.324487
5.380411
5.347028
1.819583
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نتيجه آزمون
همسانی واریانس

(جدول )11نتایج آزمون فرضیه پژوهش
ضریب استاندارد
انحراف معیار
مقادیر  Tمعناداری
0.095025
9.129650
0.155236
5.526082
شاخص های نیکویی برازش
0.613607
میانگین متغیر وابسته
SD. var
0.609165
1.428754
معیار اطالعات آکائیک
1022.803
معیار شوارتز
234.9397
معیار هانان کوئین
138.1591
دوربین-واتسون
0.030165

0.867545
0.857847

متغیر
توانایی مدیریت
عرض از مبدا

مربع R
مقادیر مجذور R
رگرسیون S.E.
میزان جمع مربع
Log likelihood
آماره F
مقادیر معناداری آماره F

 -5-4توضیحات نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره

 -5بحث و نتیجه گیری
نتيجه آزمون فرضيه مبنی بر وجود رابطه معنادار بين توانایی مدیریت با نقدشوندگی سهام در بانكهای خصوصی  ،که باتوجه
به ضریب استاندارد  0.867545بوده و میتوان نتيجه گرفت که به ميزان  86.75درصد از افزایش ميزان سطح نقدشوندگی سهام را
ميزان توانایی مدیریت در بانك های خصوص را شامل میشود .که در این بين نشان میدهد که هر چه ميزان توانایی مدیریت
افزایش یابد باعث افزایش ميزان سطح نقدشوندگی سهام بانكهای خصوصی میگردد .در این بين باتوجه به مقادیر معناداری که
 9.12965محاسبه شده است ،نشان از رابطه معناداری نسبتاً خوبی بين این دو متغير میباشد و در نهایت باتوجه به ميزان سطح
اطمينان کمتر از  )0.0296( 0.05این فرضيه تایيد میگردد.

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

روشی که برای تحليل مدل استفاده شده کدام مدل است ،که در این مورد از روش حداقل مربعات استفاده شده تاریخ برآورد
مدل شامل  14بانك در بازه هشت ساله که در براساس صورتهای مالی جمعآوری شدهاند .تعداد مشاهدات که این مشاهدات را
برای هر یك از متغيرها در پنجره ورود اطالعات ثبت گردیده تعداد بررسیها صورت گرفته از  14بانك در بازه هشت ساله طی این
بازه زمانی به  89مورد میباشد.
د ر بخش اول جدول نتایج تحليل رگرسيون که شامل ضرایب استاندارد ،انحراف معيار ،مقادیر معناداری و سطح عدم اطمينان
ارائه شده است ،که مقادیر ضرایب استاندارد در صورت مثبت بودن نشان از ميزان تاثير متغيرمستقل بر متغير وابسته است ،که در
این خصوص توانایی مدیریت با ضریب  0.86754و با انحراف معيار  0.095025بر ميزان نقدشوندگی سهام تاثير دارد ،همچنين
ميزان انحراف معيار مشخص شده است .مقدار  tو یا مقدار معناداری که ميزان رابطه معنادار بين متغير مستقل را با متغير وابسته
نشان میدهند که در این خصوص این مقدار باید بزرگتر مساوی  1.96باشد تا بتوان نتيجه گرفت که رابطه معناداری بين آنها وجود
دارد .در انتها نيز سطح عدم اطمينان برای آزمون فرض معناداری با سطح اطمينان  95را نشان میدهد،که تمامی متغيرها باتوجه به
آزمون فرضيه مورد قبول هستند.
در بخش دوم جدول نتایج تحليل رگرسيون با مربع Rو مقادیر مجذور Rرا مشاهده میشود،که ميزان تاثير کل متغيرها را بر
متغير وابسته به نمایش می گذارد ،بدین صورت که مقادیر ضریب تعيين  0.609165نشان میدهد ،که به همان ميزان از تغييرات
متغير وابسته به متغيرهای مستقل مورد بررسی وابسته است ،در نهایت نيز مقادیر معناداری آماره  Fباید کمتر از  0.05باشد ،تا
بتوان نتيجه گرفت که مقادیر و نتایج رگرسيون برآوردی قابل قبول است  ،در انتها نيز باتوجه به ضرایب بدست آمده اقدام به تدوین
معادله خطی رگرسيون چند متغير پژوهش شده است.
BAS i,t= 0.857847 + 0.867545 MA,t-1 + εi,t

 -6پیشنهادات پژوهش
با توجه به تاثير و رابطه مثبت و معنادار ميزان توانایی مدیران بر نقش شوندگی سهام در بانكها و موسسات مالی عضو بورس
و اوراق بهادار پيشنهاد میشود ،که اقدام به ایجاد ساختار و تدوین مكانيزمهای هوشمندی نمود تا بدین وسيله منجر به افزایش
سطح انگيزهها همچون اجتناب از نقض قراردادهای بدهی ،دستكاری انتظارهای فعاالن بازار ،انتقال اطالعات محرمانه و داخلی و
حداکثر کردن پاداش مدیران ،زمينهساز تصميمهای مدیریت سود توسط مدیران شرکتها اصلی و زیرمجموعه در بانكهای
خصوصی میباشد ،نقدشوندگی سهام و متعاقب آن کارایی قيمت سهام ،باعث کاهش برخی از این انگيزهها شده و بنابراین رفتار
مدیریت سود را کنترل میکند ،که از دستكاری انتظارهای فعاالن بازار در خصوص شرایط اقتصادی واقعی شرکت ،به عنوان
معمولترین انگيزه زیربنای تصميمهای مدیریت سود مدیران یاد میشود .از این رو میتوان انتظار داشت که نقدشوندگی ،ميزان
موفقيت مدیران در دستكاری انتظارهای فعاالن بازار در خصوص شرایط اقتصادی واقعی شرکت و در نتيجه دستيابی به قيمتهای
مورد نظر را محدود میکند .به عبارت دیگر ،چنانچه نقدشوندگی سهام بهبود یابد و متعاقب آن قيمت سهام در خصوص شرایط
اقتصادی واقعی شرکت آگاهی بخشتر شود ،حساسيت قيمت سهام به مدیریت سود کاهش مییابد .بنابراین میتوان انتظار داشت
که با بهبود نقدشوندگی سهام و در نتيجه آن افزایش آگاهی بخشی قيمت سهام در خصوص شرایط اقتصادی واقعی شرکت ،انگيزه
مدیران برای دستكاری انتظارهای فعاالن بازار در خصوص شرایط اقتصادی واقعی شرکت ،کاهش یابد.

 -1-6راهکارهای ارئه شده در قالب پیشنهادات عملیاتی:

 -1ایجاد ساختار و مكانيزمهای هوشمند برای جلوگيری از اتخاذ تصميمات سليقهای و شخصی در قالب اهداف و سياست -
های کالن بانكی در روند سرمایهگذاری و تدوین برنامههای مناسب در روند توسعه فعاليتهای تجاری در بانكهای
خصوص گردد.
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 -2استفاده از افراد متخصص و کارشناس برای مشخص نمودن ميزان بازدهی و راندمان بانكها در طول مدت سال برای
ارزیابی و محاسبه کارایی عملكردی ،مالی و مشخص نمودن موانع و مشكالت موجود که باعث پایين آمدن راندمان
بانك گردیده تا بدین واسطه بتوانند با حل و مرتفع نمودن آنان اقدام به بهبود سطح عملكردی و کارایی بانك نمایند و
براساس وجود رابطه معنادار بين ميزان کارایی و توانایی مدیران در بانك با نقدشوندگی سهام باعث ارتقاء سطح کيفی
متغيرهای وابسته پژوهش گردد.
 -3استفاده از مكانيزمهای بانكداری متمرکز در روند جمع آوری،طبقه بندی  ،پایش و تجزیه و تحليل اطالعات مالی بانك
توسط بانك مرکزی به منظور تحليل بهنگام و آنی عملكرد بانك و مانيتورینگ مستمر عملكرد مالی آنان طی بازه زمانی
مشخص تا براساس تجزیه و تحليل نتایج بدست آمده بتوانند به یك الگوی استاندارد برای تمامی بانك در
اندازه،ماهيت،فلسفه ماموریتی و همچنين وسعت فعاليتی آنان در سراسر کشور نمود و بدین واسطه بتوان با بدست آوردن
بهترین الگوی مدیریتی و ترویج و آموزش آن در سراسر کشور باعث ارتقاء سطح عملكرد بانك گردد.
 -4استانداردسازی و شفافسازی تراکنش ها و فعاليت های مالی صورت گرفته توسط بانك از سوی بانك مرکزی برای باال
بردن سطح امنيت و شفافيت صورتهای مالی که این امر هم از فساد و سوء استفادههای مالی انجام شده توسط بانك
جلوگيری مینماید و هم پایش و جستجوی فرآیندهای مالی انجام شده توسط بانك چه در حوزه سپردهگذاریها،
اعطایی تسهيالت و سرمایه گذاریهای انجام شده باعث میشود که از تصميمات شخصی و سليقهای جلوگيری گردد و
جلو رانت خواری برخی مدیران فاسد را در بانك بگيرند و در نهایت باعث ميشود که مدیران بانك در روند مدیریت
عملكرد بانك خود توانمندتر و موفق عمل نمایند.
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