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چکـیده
پژوهش حاضر تاثير بی ثباتی اقتصاد کالن با منشاء تورم بر کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران و با استفاده از اطالعات
دوره زمانی  1108-1179را از دیدگاه تجربی مورد بررسی قرار می دهد .برای انجام این بررسی ،مدل مناسبی از خانواده
مدل های هم زمان به کار گرفته شده است .مدل مذکور نشان دهنده روابط ميان متغيرهای اقتصادی از قبيل کسری
بودجه و عرضه پول و تورم بوده و بيانگر رفتار پویای سيستمی ميان آنهاست .از آنجا که مدل به صورت همزمان و خطی
است ،از روش  3SLSاستفاده شده است .نتایج تجربی نشان میدهد که در اقتصاد ایران با افزایش بی ثباتی اقتصاد کالن
با منشاء تورم ،هزینه های اسمی دولت سریع تر از درآمدهای آن افزایش می یابد ،لذا اثر نهایی آن بر ساختار مالی دولت
افزایش کسری بودجه خواهد بود.

واژگـان کلـیدی :بی ثباتی اقتصاد کالن (با منشاء تورم) ،هزینه های دولت ،درآمد دولت ،اقتصاد ایران.

 -1عضو هیات علمی دانشگاه شیخ بهایی karnameh@shbu.ac.ir
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 -1مقدمه
ارتباط ميان تورم و کسری بودجه از لحاظ نظری مبهم بوده و پژوهش های صورت گرفته نتایج متفاوتی را نشان میدهند.
بعضی رابطه علت و معلولی کسری بودجه و تورم را رد کرده و برخی دیگر این رابطه را رد نکرده اند؛ تعدادی نيز ارتباط آنها را
مبهم بيان کرده اند .در بعضی پژوهش ها ،با افزایش تورم ،کسری بودجه افزایش و در بعضی دیگر کاهش یافته و یا متاثر نشده
است .در نتيجه می توان گفت از لحاظ نظری اثر تورم بر کسری بودجه به طور قطعی مشخص نيست و می تواند متناسب با ساختار
اقتصادی هر کشور ،منفی ،مثبت یا خنثی باشد .بعضی پژوهشگران مانند کاردوسو ،)1772(1نشان دادند که کسری بودجه بر تورم
اثر گذاشته و تورم نيز از طریق وقفههای مالياتی و هزینه های واقعی بر کسری بودجه اثر میگذارد .یعنی یعنی یک رابطه دوطرفه
تاخيری وجود دارد .تانزی )1729(8نيز بر این باور است که افزایش تورم می تواند درآمدهای مالياتی واقعی را کاهش داده و کسری

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)02بهار  ،1021جلد یک

بودجه را افزایش دهد .در مقابل پاتينکين 1معتقد است با افزایش تورم ،مخارج واقعی دولت کاهش یافته و به تبع آن کسری بودجه
نيز تعدیل می شود .بررسی شواهد آماری نيز نشان میدهد که رابطه کسری بودجه و تورم در بين کشورها متفاوت است؛ مثالٌ در
کشورهای فنالند ،فرانسه ،ایتاليا و انگلستان با وجود کسری بودجه باال ،نرخ تورم بسيار پایين است و برعکس در کشورهای شيلی و
مکزیک با وجود مازاد بودجه ،تورم باال و دو رقمی است .در کشورهایی مانند رومانی و ترکيه نيز اگرچه کسری بودجه زیادی ندارند
اما تورم باال است(ضيائی بيگدلی و مقصودی.)1120 ،
در ایران ،عمده پژوهش ها ،متمرکز بر تأثير کسری بودجه بر تورم بوده و بيشتر چنين نتيجه گرفته اند که کسری بودجه ،تورم
را تشدید کرده و رابطه عليت از سمت کسری بودجه به تورم است .مع الوصف پژوهش حاضر تاثير بی ثباتی اقتصاد کالن با منشاء
تورم 0بر هزینه ها و درآمدهای دولت در اقتصاد ایران طی دوره ( )1108-1179بررسی می شود .موضوع تاثير تورم بر هزینه ها و
درآمدهای دولت و واکنش ساختار مالی دولت در شرایط تورمی یا بی ثباتی ،از مهمترین مسائلی است که دولت همواره با آن مواجه
است ،لذا به نظر می رسد باید تاثيرات متقابل بروز بی ثباتی ناشی از تورم و ساختار مالی دولت به طور دقيق تحليل شود.

 -2نظریههای تورم
در ادبيات اقتصادی نظریات مختلفی درباره چگونگی پيدایش تورم ارائه گردیده است .تعدد نظریه ها از یکسو به علت تلقی
نظری متفاوت اقتصاددانان از سازوکارهای اصلی اقتصاد و از سوی دیگر به واسطه ساختار متفاوت حوزه های مختلف فعاليت
اقتصادی است .در این زمينه چندین نظریه اساسی و کامالً متفاوت وجود دارد که به آن ها اشاره می گردد.

 -1-2دیدگاه

پولیون5

از دیدگاه طرفداران مکتب اصالت پول(پوليون) ،تورم یک علت دارد و آن هم افزایش گسترده حجم پول است .به اعتقاد
پوليون به ویژه فریدمن -پایه گذار مکتب پولی جدید -نظریه های دیگر تورم ،همانند تورم ناشی از فزونی ميزان سرمایه گذاری بر
پس انداز ،ناشی از فشار دستمزدها و ناتوانی در افزایش توليد مواد غذایی نسبت به توليد دیگر کاالها ،اگر موجب افزایش حجم پول
شوند ،تورم ایجاد خواهد شد .از نظر پوليون ،متغير حجم پول کميّتی برونزا است که می تواند از طریق بانک مرکزی در هر شرایطی
تحت کنترل قرار گيرد .در نتيجه اگر مقامات پولی سياست های پولی مناسب در پيش گيرند ،هيچ کدام از عوامل عرضه و تقاضای
کل موجب بروز تورم نمی شوند .تورم زمانی ایجاد می شود که این مقامات در مقابل فشارهای درونی اقتصاد ،اقدام به افزایش
حجم پول می نمایند .بر این اساس حجم پول نسبت به توليد افزایش قابل مالحظه ای پيدا کرده و حاصل آن افزایش قدرت خرید
مردم و کمبود توليد و عرضه نسبت به افزایش تقاضا و در نتيجه افزایش قيمت ها است .فریدمن می گوید« :هيچ نمونه تجربی
یافت نمی شود که در آن حجم پول نسبت به واحد توليد تغيير قابل مالحظه ای کرده باشد ،بدون آنکه سطح عمومی قيمت ها نيز
در همان جهت به نحو چشمگيری تغيير یافته باشد و بر عکس من از هيچ نمونه ای اطالع ندارم که در آن سطح عمومی قيمت ها
تغيير قابل مالحظه ای یافته باشد ،بی آنکه تغيير قابل توجهی نيز در همان جهت در حجم پول نسبت به واحد توليد صورت گرفته
باشد» (قبادی و رئيس دانا .)1102 ،طرفداران مکتب پولی تنها درمان مؤثر تورم را سياست مهار حجم پول دانسته و دیگر
سياستها را که اجرای آن ها دخالت گسترده دولت در جریان تعيين دستمزدها و قيمت ها بود ،نفی می نمودند.

1 Cardoso
2 Tanzi
3 Patinkin
 -0فيونتِس ،الرین و اشميت هبل ،8660،0در مقاله ای با عنوان منابع رشد و رفتار بهره وری کلّ عوامل توليد در شيلی ،از نرخ تورّم به عنوان
شاخصی برای بی ثباتی اقتصاد کالن استفاده کرده اند.
5 Monetarists
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 -2-2دیدگاه

ساختارگرایان1

اقتصاددانان ساختار گرا ،افزایش حجم پول را عامل اصلی تورم نمی دانند ،بلکه تورم را عامل اصلی افزایش حجم پول می
دانند .یعنی حجم پول از نظر آن ها یک متغير درونزا است .در این دیدگاه ،هرگاه تغيير در یکی از اجزای تشکيل دهنده تقاضای کل
منجر به مازاد نقاضا شود ،تورم به وجود می آید .بنابراین رشد بيش از ظرفيت تقاضا قيمت ها را باال برده و تورم ایجاد می شود.
مهمترین عامل ایجاد کننده تورم ،هزینه های دولت است .با ایجاد تورم ،دولت برای کاهش کسری بودجه خود اقدام به افزایش
حجم پول می کند تا با این سياست از شدت کسری بودجه بکاهد .افزایش حجم پول نيز تورم را تشدید می کند .آنچه
ساختارگرایان بر آن تاکيد دارند اتخاذ سياست هایی است که بتواند موانع و مشکالت و اختالل های ساختاری کشور را مرتفع
کند(Francis and Miller, 1985) .

 -3پی آمدهای تورم

 -4بودجه دولت
دولت برای انجام وظایف خود اقدام به هزینه می کند اما مخارج دولت محدود به هزینه نيست بلکه شامل انواع پرداخت های
انتقالی و رفاهی به اشخاص نيز می گردد ،اعم از پرداخت ها به شکل تملک های بالعوض و یا به صورت کمک های نقدی و
رفاهی به خانواده های کم درآمد و طبقه بندی شده .درآمدهای دولت را از یک سو انواع درآمدهای مالياتی و از سوی دیگر اشکال
مختلف استقراض تشکيل می دهند .منابع استقراض دولت می تواند داخلی یا خارجی باشد .منابع استقراض داخلی شامل صدور
اوراق بهادار دولتی و فروش آن ها به مردم و یا سيستم بانکی است درحالی که استقراض از منابع خارجی می تواند به صورت وام از
دولت های خارجی ،صندوق بين المللی پول ،بانک های خارجی و به طور عمده بانک جهانی باشد .بنابراین توازن هميشگی بودجه
به صورت زیر خواهد بود:
درآمدهای مالياتی و  + ...استقراض = هزینه های دولتی  +پرداختهای انتقالی

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)02بهار  ،1021جلد یک

تورم هزینه های زیادی به اقتصاد تحميل می کند .پی آمدهای تورم محدود به توان رقابت توليدات ملی و کاهش صادرات،
افزایش واردات و کسری بيشتر موازنه تجاری نيست ،بلکه اثرات غيرقابل برگشتی بر تخصيص منابع و توليد جامعه دارد .با توجه به
موضوع پژوهش حاضر ،تورم از طریق کاهش ارزش پول قدرت خرید دولت را کاهش داده و بودجه دولت را متاثر می کند .در
شرایط بی ثباتی با منشاء تورم ،دولت برای تامين مقدار مشخصی از کاالها و خدمات ناچاراً هزینه بيشتری می کند .لذا چنانچه
افزایش هزینه دولت نسبت به درآمدهای آن موجب کسری بودجه شود ،تامين کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی
کشور ،افزایش حجم پول را به دنبال می آورد.

 -1-4کسری بودجه دولت
یکی از مهمترین مسائل در بودجه ،توازن ميان دریافتی ها و پرداختی های دولت است .به عبارت دیگر در تهيه بودجه باید
تالش شود که پرداختی های دولتی بطور مستمر و برای ساليان متوالی بر دریافتی هایش فزونی نگيرد .این مسئله وقتی به شکل
حاد خود بروزمی کند که ميزان افزایش پرداختی های دولتی ( کسری بودجه) درصد قابل مالحظه ای از کل بودجه را تشکيل دهد.
ا غلب اقتصاددانان تعاریف مختلفی را برای کسری بودجه ارائه کرده اند .کسری بودجه از نظر زمانی نيز مفاهيمی متفاوت دارد .به
عنوان نمونه باید بين کسری های چرخه ای ،کسری های ساختاری و کسری های ناشی از نرخ باالی اشتغال در اقتصاد تفاوت
قائل شد .آنچه در این پژوهش از تعریف کسری بودجه مد نظر بوده فزونی پرداختی های دولت بر دریافتی های آن در یک دوره
زمانی معين یکساله است .بنابراین دليل تغييرات کسری بودجه دولت را باید در تغييرات تحوالت دریافتی ها و پرداختی ها جستجو
نمود.
ميزان آثار و عواقب مرتبط با کسری بودجه به نحو بارزی بستگی به روش تامين آن دارد .ميزان تاثيری که هر یک از روشها
بر رشد عرضه پول و متعاقب آن افزایش سطح عمومی قيمت ها به جا می گذارد بسيار متفاوت است .اخذ وام از بانک مرکزی(منبع
عمده تامين کسری بودجه در کشورهای در حال توسعه) ،موثرترین عامل رشد عرضه پول و تورم است(هژبر کيانی.)1197 ،

1 Fundamentalists
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 -5دیدگاه نظری آثار کسری بودجه بر متغیرهای اقتصاد کالن
سه دیدگاه نظری نئوکالسيک ،کينزی و برابری ریکاردویی در خصوص آثار کسری بودجه دولت بر متغيرهای اقتصاد کالن،
علی رغم وجوه مشترك ،از نظر فروض پيشنهادی و نتایج با یکدیگر اختالف دارند.

 -1-5دیدگاه نئو کالسیك
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بحث مربوط به کسری بودجه دولت یا بدهی عمومی و آثاری که می تواند بر دیگر متغيرهای اقتصادی داشته باشد ،از دیرباز
مورد توجه اقتصاددانان بوده است .مودیگليانی( )1701معتقد است ،بدهی عمومی به عنوان باری بر دوش اقتصاد است و هزینه های
کنونی دولت صرفنظر از راه های تامين آن ها به نسل های بعدی منتقل خواهد شد .او همچنين بر این باور است که کسری
بودجه ،انباشت سرمایه را کاهش می دهد.
دیاموند )1701(1از جمله نخستين افرادی است که به مطالعه آثار کسری های دولت در چارچوب دیدگاه نئوکالسيک پرداخته
است .براساس نتایج دیاموند ،بدهی عمومی در بلندمدت باعث کاهش پس انداز و انباشت سرمایه می شود .به عالوه ترکيب دارایی
های افراد و بدهی های عمومی جانشين سرمایه فيزیکی شده و این خود باعث کاهش بيشتر انباشت سرمایه می گردد .به این
صورت که در نرخ های اوليه بهره ،مصرف کنندگان که ترکيب حجم اوليه سرمایه فيزیکی و اوراق قرضه خود را به صورت بهينه
تنظم نموده اند ،عالقه ای به خرید اوراق قرضه جدید که از سوی دولت منتشر شده است ندارند .در این حالت برای ترغيب مصرف
کنندگان به تغيير ترکيب بهينه دارایی های خود ،باید نرخ های بهره افزایش یابد تا با پس انداز اضافی و در نتيجه کاهش سرمایه
گذاری ،بار دیگر تعادل در بازار سرمایه برقرار شود .بدین ترتيب ،کسری های دائمی در بودجه دولت که از طریق ایجاد بدهی
عمومی تامين شده ،جانشين انباشت سرمایه بخش خصوصی می گردد(.هژبر کيانی)1197 ،
هرگاه دولت ب رای تامين مخارج خود از انتشار اوراق قرضه به جای اخذ ماليات استفاده کند ،مصرف کل افزایش و پس
اندازهای بخش خصوصی و عمومی کاهش می یابد .و اگر توليد براساس فرض اشتغال کامل نئوکالسيک ثابت باشد ،مصرف باالتر
به کاهش برابر و در دیگر اشکال مخارج(سرمایه گذاری یا خالص صادرات) منجر می شود).(Yellen, 1989
در دیدگاه نئوکالسيک جایگزینی جبری 8بدهی عمومی در دو حالت اقتصاد بسته و باز به دو شکل متفاوت صورت می گيرد.
در یک اقتصاد بسته به منظور برقراری مجدد تعادل ميان پس انداز مطلوب ملی و تقاضای سرمایه گذاری کل ،باید نرخ بهره واقعی
مورد انتظار افزایش یابد .بدیهی است که هرچقدر این افزایش بيشتر باشد ،اثر جانشينی بر سرمایه گذاری بيشتر بوده و سرانجام
انباشت کمتری از سرمایه مولد صورت می گيرد .در اقتصادهای باز و کشور کوچک با سهولت در جابجایی بين المللی سرمایه ،وجود
کسری بودجه و اثرات ججایگزینی جبری ،به جای این که سرمایه گذاری را کاهش دهند ،باعث بدتر شدن وضع خالص صادرات
می شود .این جایگزینی از طریق افزایش نرخ بهره داخلی ،ورود سرمایه های خارجی و تقویت ارزش پول داخلی انجام می گيرد .در
این دیدگاه ،افزایش کسری دولت از طریق باال بردن نرخ بهره ،باعث کاهش تقاضای پول می شود .فلدشتاین ( 1)1790بر این باور
است که اجرای برنامه های تامين اجتماعی و بازنشستگی از سوی دولت که باعث افزایش مخارج دولتی می شود ،دارای آثار مشابه
کسری بودجه است.

 -2-5دیدگاه کینزی
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بسياری از طرفداران این دیدگاه از جمله ایزنر ( )1727معتقدند افزایش تعهدات واقعی دولت(ناشی از کسری بودجه) با ایجاد
تقاضای مازاد برای کاالها و خدمات ،باعث افزایش توليد یا سطح قيمت ها یا هر دو می شود و نيازی نيست تا کسری و بدهی
عمومی ،جایگزین جبری سرمایه گذاری بخش خصوصی شود .براساس این دیدگاه ،عدم اشتغال کامل منابع توليد در جامعه باعث
می شود تا کسری بودجه ،توليد و تقاضای کل را افزایش دهد .افزایش در تقاضای کل شامل اجزای آن یعنی مصرف و سرمایه
گذاری نيز می شود .در این حالت کسری بودجه ،از طریق بکارگيری منابع بيکار نه تنها باعث افزایش مصرف می شود ،بلکه
سرمایه گذاری را نيز تشویق می کند .در دیدگاه کينزی ،اگر کسری بودجه از طریق انتشار اوراق قرضه تامين مالی شود ،می تواند
از طریق اثر ثروت ،مصرف را تحت تاثير قراردهد و باعث افزایش تقاضای کل شود .به بيان دیگر درآمد بدست آمده از انتشار اوراق
قرضه باعث می شود که مصرف کنندگان ،سطح مصرف خود را افزایش دهند .افزایش تعهدات دولت به بخش خصوصی به منزله
افزایش ثروت در قيد بودجه افراد است و زمانی که مصرف کنندگان می کوشند تا سطح مطلوبيت یا رفاه دوره زندگی خود را
حداکثر نمایند این افزایش ثروت به نيازهای کنونی و آینده تخصيص می یابد ،به طوری که منجر به افزایش مصرف کنونی مصرف
1 Diamond
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کنندگان می شود .همچنين با توجه به اینکه تقاضای پول می تواند تابعی از ميزان ثروت و دارایی های افراد باشد ،ثروت ناشی از
خرید اوراق قرضه می تواند به خوبی مقدار آن را تا زمانی که مردم مصرف خود را به خاطر مطالبات ماليات آتی کاهش ندهند،
افزایش دهد).(Gully, 1994
از سوی دیگر در افراد کوتاه نگر ،ميل نهایی به مصرف زیاد است .به طوری که با افزایش مخارج دولت یا کاهش ماليات
ها(کسری بودجه) از محل افزایش در ميزان درآمدهای قابل تصرف ،بخش بيشتری از آن را مصرف می کنند که منجر به افزایش
تقاضای پول می شود .این استدالل از آنجا ناشی می شود که افراد کسری بودجه را همچون ثروت خالص که می تواند تقاضای
کل را افزایش دهد ،می انگارند(Vamvoukas, 2003).
اگر تامين کسری بودجه به وسيله انتشار اوراق قرضه صورت نگيرد و به صورت پولی و از طریق استقراض از بانک مرکزی
باشد ،چنانچه تعدیل بخش خصوصی نسبت به کسری بودجه دولت با تاخير صورت گيرد ،حتی در غياب اثر ثروت ،تاثيرگذاری
کسری بودجه بر تقاضای پول وجود خواهد داشت(Tanner, 1993) .
در دیدگاه کينزی برخالف دیدگاه نئوکالسيک و ریکاردویی ،کسری های بودجه دولت می تواند آثار مثبتی همچون افزایش
مصرف و سرمایه گذاری داشته باشد.
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دیدگاه ریکاردویی نخستين بار از سوی دیوید ریکاردو مطرح شد و تداوم آن از سوی بارو همچون انقالبی منجر به احيای
پژوهش های نظری و تجربی در زمينه اثر کسری بودجه دولت بر متغيرهای اقتصادی شد(Seater, 2001) .
به عقيده بارو اگر اوراق قرضه دولتی از سوی بخش خصوصی به منزله ثروت خالص تلقی شود ،می تواند نقش مهمی را در
تاثيرگذاری سياست های پولی و مالی ایفا نماید .در واقع از این مسير ،سياست مالی انبساطی بر تقاضای کل اثر می گذارد .او معتقد
است نمی توان هيچ حالت نظری متقاعد کننده ای را برای مواجهه با بدهی های عمومی به عنوان یک جز از ثروت خالص خانوارها
یافت .بنابراین ،براساس این دیدگاه ،تغيير در موجودی اوراق قرضه دولتی نمی تواند از طریق اثر ثروت ،متغيرهای اقتصادی از جمله
تقاضای پول را تحت تاثير قرار دهد.
در خصوص تاثير تورم بر درآمدهای مالياتی(اثر تانزی) ،افزایش تورم می تواند درآمدهای مالياتی را به علت تأخير در پرداخت
مالياتها کاهش داده و احتمال ایجاد کسری بودجه را افزایش دهد .هر چقدر این تأخير بيشتر باشد و نظام مالياتی انعطاف کمتری
داشته باشد ،اثر تورم بر درآمدهای مالياتی و گسترش کسری بودجه بيشتر خواهد بود).(Tanzi, 1978
با این حال تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد ،عمدتاً تورم با افزایش درآمدهای مالياتی همراه بوده و مشکل ،نحوه
برخورد آنها در کاهش اثرات نامطلوب این افزایش است.
در حالت جمع آوری درآمدهای مالياتی با وقفههای طوالنی و کشش قيمتی درآمد مالياتی کمتر از یک ،نتایج تأثير تورم
متفاوت خواهد بود .لذا تورم موجب کاهش درآمدهای واقعی مالياتی میشود(ضيائی بيگدلی و مقصودی.)1120 ،
مطابق با ادبيات اقتصادی ،تورم نيز میتواند مخارج واقعی را متاثر کند .پاتينکن( ،)1771نشان داد که چگونه فشارهایی مانند
مصالح سياسی میتواند منجر به استفاده از تورم ،به منظور از بين بردن بار سنگين اختالف هزینه های اسمی دولت از درآمدهایش
شود .او معتقد است زمانی که هزینه های دولت بيش از درآمدهایش باشد ،دولت برای تامين هزینه ها میتواند از بانک مرکزی
استقراض کند و این عمل موجب افزایش نرخ تورم و به تبع آن کاهش هزینه های واقعی دولت خواهد شد .اثر منفی تورم بر
مخارج واقعی دولت به "اثر پاتينکين"1مشهور است .رابطه تورم و کسری بودجه ابتدا توسط تورونی ،)1719(8مطالعه شد .او نشان
داد در تورم فزاینده رابطه کسری بودجه و تورم معکوس است .پاتينکين( ،)1771ضمن تایيد نظریه تورونی ،معتقد بود که در تورم
های باال مخارج کمتر از زمانی خواهد بود که تورم وجود نداشته یا پایين است.
در کشورهای با تجربه تورم اثر تانزی و پاتينکين متناسب با شرایط اقتصادی ،متفاوت است .اثر تانزی از ناحيه درآمد و اثر
پاتينکين از ناحيه هزینه ،کسری بودجه را متاثر می کند .تورم از طرف درآمد و با فعال شدن اثر تانزی موجب انباشت کسری بودجه
و تشدید آن میشود .از سوی دیگر؛ تورم از سوی هزینه بر مخارج اثر گذاشته و متناسب با شرایط اقتصادی و دامنه تورم ،بودجه را
تحت تأثير قرار می دهد) .(Patinkin, 1993تورم باال ،ناپایدار است و این ناپایداری از طریق اثر تانزی تقویت میشود؛ زیرا با
افزایش تورم ،کسری بودجه به علت کاهش درآمدهای مالياتی تشدید میشود).(Cardoso, 1998
دولتها در برخی مواقع با تأخير در پرداخت دستمزدها ،زمانی که پول کمتری برای پرداخت دستمزدها و سایر هزینه ها داشته
باشند ،هزینه های واقعی را کاهش میدهند .چنين استنباط می شود که کسری بودجه با کاهش تورم افزایش مییابد و در نرخ های
پایين تورم ،شاید هيچ انگيزهای برای شاخصبندی مالياتها و کاهش شکاف وصول مالياتها وجود نداشته باشد و اثر تانزی رابطه
مثبت بين کسری و تورم را به وجود آورد .بر عکس زمانی که تورم زیاد است انگيزه آشکاری برای شاخصبندی مالياتها وجود
1 Patinkin Effect
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دارد .لذا در کشورهایی که سابقه طوالنی در زمينه تورم دارند ،نمیتوان رابطه مثبت بين تورم و کسری بودجه را متصور شد؛ زیرا اثر
تانزی متوقف خواهد شد(ضيائی بيگدلی و مقصودی.)1120 ،

 -6مروری بر پژوهش های گذشته
بيشتر کشورهای در حال توسعه در دهه اخير شاهد افزایش کسری بودجه بوده اند .یکی از آسان ترین روش های تامين مالی
کسری بودجه در این کشورها ،استقراض از نظام بانکی بوده است ،اما هم زمان با افزایش کسری بودجه و نرخ های تورمی فزآینده،
اقتصاد این کشورها با بحران های جدّی مواجه شده به طوری که بسياری از اقتصاددانان ترغيب شده اند ،به مطالعه رابطه کسری
بودجه ،عرضه پول و تورم بپردازند .یکی موثرترین پژوهش ها در این خصوص مقاله آق اولی و خان 1است .آق ولی و خان(،)1792
ضمن تبيين ارتباط متقابل رشد عرضه پول و نرخ تورم ،مدل مبين ارتباط کسری بودجه دولت و تورم را نيز ارائه کردند.
چادری و پارای )1771( 8نيز در مقاله ای تحت عنوان «کسری بودجه و تورم :تجربه ی پرو» به بررسی نقش کسری های
بزرگ در بروز تورم شدید در کشور پرو ،پرداخته اند .این دو پژوهشگر با استفاده از مدل کالن انتظارات عقالیی و داده های فصلی
دوره  1791تا  1726اثرات کسری بودجه را بر نرخ های تورم ،مورد تجزیه و تحليل قرارداده اند .آن ها با برآورد مدل تعيين قيمت
کينزی ،نشان می دهند که کسری های بزرگ بودجه در کشور پرو همانند عرضه پول در ایجاد تورم شدید نقش مؤثری داشته
است.
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چادری و احمد ،)1771( 1در مطالعه خود ،موضوع «عرضه پول ،کسری بودجه و تورم در کشور پاکستان» را مورد بررسی قرار
داده اند .رشد چشمگير شاخص قيمت مصرف کننده ( )CPI0و نرخ تورم باال طی دهه  1796و کسری بودجه بزرگ طی سال های
 1796-26بستری مناسب برای انجام این پژوهش بوده است .آن ها با استفاده از یک مدل ،روابط ميان کسری بودجه ،عرضه پول
و تورم را در کشور پاکستان بررسی کرده اند .اساس این مدل بر پول و نظریه مقداری پول بنا شده است .مهمترین نتيجه این
پژوهشگران ،وجود ارتباط مثبت ميان کسری بودجه و تورم در دوره های تورمی لجام گسيخته دهه  1796در پاکستان است .در
مطالعه دیگری علوی راد ( ،)8660فرآیند تورمی و کسری بودجه را در ایران با رویکرد الگوی خودتوضيح برداری مورد بررسی قرار
داده است .نتيجه مطالعه او نشان می دهد که کسری دولت مستقيماً از تورم متاثر می شود .کاردوسو( ،)1772با انجام پژوهشی با
عنوان«کسری بودجه واقعی و اثر پاتينکين»به تشریح تأثير تورم بر کسری بودجه در اقتصاد برزیل پرداخته است .به طور کلی یافته
های تجربی به طور گسترده بر صحت این فرضيه داللت دارد که بين کسری بودجه و نرخ تورم باال در برزیل رابطه منفی وجود
دارد ،براساس این پژوهش ،اثر تانزی به دليل انعطافپذیری سيستم مالياتی ،کوتاه بودن وقفههای ماليات و شاخصبندی
مالياتهای تأخيری و نيز اعمال جریمهها ،نتوانسته است از بُعد درآمدی بر کسری بودجه اثر منفی بگذارد .از طرف دیگر اثر
پاتينکين به سبب عکسالعمل بعضی اقالم هزینه ها؛ یعنی اقالمی که شاخصبندی نشدهاند و یا امکان شاخصبندی آن ها وجود
ندارد نسبت به تورم ،فعال عمل کرده و با افزایش تورم از بُعد مخارج بر کسری بودجه اثر منفی گذاشته و بين تورم و مخارج واقعی
رابطه معکوس برقرار بوده است .برآیند اثر تانزی و پاتينکين رابطهای منفی بين تورم و کسری بودجه را سبب شده است.
در ایران ،تأثير تورم بر کسری بودجه ،چندان مطالعه نشده و عمده مطالعات متمرکز بر تاثير کسری بودجه بر تورم بوده است.
عموماً نيز نتيجه گرفته اند که کسری بودجه تورم را افزایش می دهد.
معروف خانی( ،)1199در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی ارتباط کسری بودجه و تورم در اقتصاد ایران طی دوره -91
 1112پرداخته است .نتيجه پژوهش او نشان می دهد کسری بودجه علت تورم است.
همچنين برادران و دیگران( ،)1170معتقدند تورم از دو بعد درآمدی(فرضيه تانزی) و هزینهای(فرضيه پاتينکين) بر کسری
بودجه مؤثر است .شناخت چگونگی اثر تورم بر کسری بودجه دولت میتواند زمينه را برای کنترل تورم و کاهش کسری بودجه
فراهم کند .در این راستا ،برای بررسی تأثير تورم بر کسری بودجه ایران از دادههای فصلی ،طی دوره  1196:1-1171:0استفاده
کرده اند .مدل پژوهش مورد استفاده آن ها رگرسيون کوانتایل در صدكهای مختلف بوده است .نتایج پژوهش ایشان نشان میدهد
که با افزایش تورم ،کسری بودجه دولت کاهش مییابد .به عبارت دیگر ،در این مطالعه اثر پاتينکين بر اثر تانزی غالب است .در
واقع نتایج نشان میدهد هر چند تورم باعث کاهش مخارج حقيقی و درآمدهای حقيقی دولت میشود ،ليکن تورم هزینههای دولت
را بيشتر از درآمدهای دولت کاهش داده است و در نتيجه افزایش تورم موجب شده است کسری بودجه دولت کاهش یابد .از
طرفی به دليل سطوح مختلف تورم در ایران ،وجود رابطه غيرخطی بين تورم و کسری بودجه تأیيد می شود ،زیرا نتایج پژوهش
نشان میدهد که در صدكهای ابتدایی تأثير تورم بر کسری بودجه بيشتر از صدكهای ميانی است .با اجرای باز نمونهگيری (بوت
استرپ) نتایج حاصل از تخمين رگرسيون چندك نيز در مدل تأیيد گردیده است.
1 Aghevli and khan
2 Chaudhary and Parai
3 Chaudharyand ahmad
4 Consumer Price Index
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 -7روش شناسی پژوهش
ارتباط متقابل ميان بی ثباتی اقتصاد کالن با منشاء تورم و کسری بودجه دولت ،هم از سوی پولگرایان و هم از سوی مکتب
کينزی رد نشده است .همانطور که پيشتر اشاره شد ،براساس مدل ارائه شده از سوی آق اولی و خان ( ،)1792ارتباط متقابل ميان
تورم و کسری بودجه دولت در چهار کشور در حال توسعه(برزیل ،کلمبيا ،جمهوری دومينيکن و تایلند) رد نشده است .چون به دليل
ساختاری ،این مدل برای کشورهای صادرکننده نفت ،مانند ایران قابل استفاده نيست ،در پژوهش حاضر از تلفيق دو مدل آق اولی و
خان و توکلّی و طيبی ( ،)1772استفاده شده است .مدل مذکور به روش حداقل مربعات سه مرحله ای ،برآورد شده و جامعه آماری،
داده ها و اطالعات اقتصاد ایران در سطح کالن مانند تغييرات سطح عمومی قيمت ها ،عرضه اسمی پول ،توليد ناخالص واقعی
مخارج اسمی دولت ،درآمدهای اسمی داخلی و غيره است .داده ها ،سری زمانی ساالنه و دوره زمانی سال های  1108-79میباشد.

 -1-7مدل

واقعی پول  ( M ) Dدر قالب معادله لگاریتمی خطی و به صورت زیر نوشته می شود:
P

M
Ln( ) D t =a 0 +a1LnGDPt -a 2 t
P

()1

در معادله فوق ،تقاضای واقعی پول با توليد ناخالص داخلی واقعی رابطه مستقيم و با تورم رابطه عکس دارد(آق اولی وخان،
 .)1792همچنين تغيير در تقاضای واقعی پول برابر است با تقاضای واقعی پول جاری منهای تقاضای واقعی پول تاخيری ضرب در
ضریب تعدیل ،یعنی:
M
M
M
(Ln( ) D t =[Ln( ) D t -Ln( ) D t -1 ] )8
P
P
P
در رابطه فوق  ،ضریب تعدیل بوده و مقدار آن  6>  >1است .با جایگزینی معادله ( )1درمعادله ( )8و حل آن برحسب
تقاضای واقعی پول ،معادله تعيين سطح قيمت ها به شکل زیر به دست می آید:

M
() t-1 +LnM t )1
P
در معادله مذکور ،سطح عمومی قيمت ها ، Pt :توليد ناخالص داخلی واقعی : GDPt :بی ثباتی اقتصاد کالن (با منشاء تورم) :
M
 ،  tعرضه پول واقعی تاخيری ( ) t-1 :وعرضه ی اسمی پول  M tاست .لگاریتم  M tنيز یک محدودیت با ضریب واحد
P
(LnPt =- a 0 - a1LnGDPt + a 2 t -(1- )Ln

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)02بهار  ،1021جلد یک

مدل استفاده شده ،مدلی پویا و شامل چهار معادله است.
الف) معادله سطح عمومي قیمت ها :تقاضای واقعی پول ،تابعی از درآمد واقعی و تورم مورد انتظار است .در الگوی
کينزی تقاضا برای پول تابعی از در آمد و نرخ بهره است .چون در کشورهای در حال توسعه ،عموماً نرخ بهره کارا نبوده و مردم پول
خود را به دارایی تبدیل می کنند ،لذا نرخ بازده دارایی معادل نرخ تورم انتظاری در نظر گرفته می شود و از آن جائی که تورم
انتظاری قابل مشاهده نيست ،از تورم واقعی استفاده می شود .در نتيجه برای تعيين معادله سطح عمومی قيمت ها ،ابتدا تقاضای

است که تحليل اثر تغيير عرضه پول بر سطح عمومی قيمت ها را کامل می کند.
ب) معادله هزینه ها و درآمدهای دولت :به دليل فروش نفت ،درآمدهای دولت در ایران بسيار نوسانی است و چون
قيمت نفت برونزا است؛ درآمدهای نفتی دولت نيز برون زا در نظر گرفته می شود .در صورتی که درآمدهای داخلی دولت ( ) GR
درونزا است .لذا کل درآمدهای داخلی شامل درآمدهای مالياتی مستقيم و غيرمستقيم تابع مثبتی از درآمدهای غيرنفتی به قيمت
عوامل (  )Y NOدر نظر گرفته می شود.
منتج از پژوهش های اخير ،در شرایط بی ثباتی اقتصاد کالن (تورمی) ،اثر نهایی بر ساختار مالی دولت خود را به شکل افزایش
کسری بودجه نشان می دهد .زیرا در نظام مالياتی کشورهایی مانند ایران ،جمع متوسط تاخيرات زمانی در وصول ماليات ها بيشتر از
تاخيرات زمانی به وجود آمده در انجام هزینه های دولت است و این باعث افزایش کسری بودجه می شود(توکلی و طيبی.)1772 ،
بدین جهت برای نشان دادن ميزان متوسط تاخيرات زمانی بر هزینه ها و درآمدهای دولت درشرایط بی ثباتی اقتصاد کالن ،از
نظریه چادری( )1771پيروی می شود .یعنی هزینه های واقعی دولت (  ) GEو درآمدهای واقعی دولت (  ) GRاز نظر شتاب با
مفهوم بی ثباتی اقتصاد کالن (  )  tمقایسه می گردند ،به گونه ای که:

P

P

GE
( GE 0e g  t )0
P
7

GR
( GR 0e  t )1
P
 GR 0و  GR 0نشان دهنده هزینه های واقعی و درآمدهای واقعی دولت در سطح قيمت(  ) P0  1و در
زمان  t  0است g .و  نيز به ترتيب متوسط تاخيرات زمانی در هزینه ها و درآمدهای دولت را نشان می

دهند .معادالت نهایی هزینه ها و درآمد های دولت به شکل زیر است:
(LnGEt =g0 +g1 LnGDPt +LnPt )0
(LnGR t = 0 + 1LnYNO+ 2 t-1 +LnPt )9
در معادالت هزینه ها و درآمدهای دولت نيز لگاریتم  Ptیک محدودیت با ضریب واحد است ،جرا که دولت هميشه زمان باال
رفتن سطح قيمت ها تالش می کند تا بين پرداخت های و دریافت های خود توازن ایجاد کند.

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)02بهار  ،1021جلد یک

ج) معادله عرضه پول :آق اولی و خان ( ،)1792معتقدند افزایش کسری بودجه منجر به تغيير عرضه پول خواهد شد .در
ایران ،عامل اصلی تغيير در عرضه پول ،افزایش پایه پولی از طریق استقراض از بانک مرکزی بوده است .بنابراین در معادله عرضه
پول ،عواملی که می توانند عرضه پول را تحت تاثير قرار دهند در متغير (  ) E tلحاظ شده اند؛ لذا معادله نهایی عرضه پول که
رابطه ای لگاریتمی است به شکل زیر خواهد بود:

(LnMt = k0 +k1 LnGEt +k2 LnGRt +k3 LnEt +Lnmt )2
در معادله عرضه پول نيز لگاریتم ضریب فزآینده پولی(  ) m tبه عنوان یک محدودیت با ضریب واحد در نظر گرفته شده است.

 -2-7تشخیص مدل
موضوع تشخيص در سيستم معادالت هم زمان بسيار مهم است و باید پيش از تخمين مدل بررسی شود(گجراتی .)1192 ،به
این منظور برای تشخيص سيستم معادالت ،از قواعد سيستماتيک استفاده می شود1.

()1

M
)t-1 +LnMt
P

(LnPt =- a 0 - a1LnGDPt + a 2 t-1 -(1- )Ln

(LnGEt =g0 +g1LnGDPt +LnPt )8
(LnGR t =  0 + 1LnYNOt - 2t 1 +LnPt )1
(LnMt =k0 +k1LnGEt -k2 LnGRt +k3 LnEt +Lnmt )0
تشخيص یک معادله ،در قالب شرایط رتبه ای و درجه ای صورت می گيرد .به این منظور نمادهای زیر تعریف می شوند.
 :Mتعداد متغيرهای درون زا در مدل
 :mتعداد متغيرهای درون زا در معادله
 :Kتعداد متغيرهای از پيش تعيين شده در مدل
 :kتعداد متغيرهای از پيش تعيين شده در معادله
اگر  K-k>=m-1باشد ،شرط درجه ای برقرار است ،اگر  K-k=m-1باشد ،معادله دقيقاً مشخص و در صورتی که
 K-k>m-1باشد ،معادله بيش از حد مشخص است.
بررسي شرط درجه ای در رابطه با قابلیت تشخیص :در معادله سطح عمومی قيمت ها )k=3( ،)K=7( ،و )(m=2

است ،بنابراین معادله مذکور بيش از حد مشخص بوده و شرط درجه ای برقرار است .یعنی  . K-k>m-1در معادله مخارج دولت،
( (k=1) ،)K=7و ( )m=2می باشد ،بنابراین معادله مذکور بيش از حد مشخص بوده و شرط درجه ای برقرار است ،یعنی
 . K-k>m-1در معادله درآمدهای دولت )k=2( ،)K=7( ،و ( )m=2می باشد و بنابراین معادله مذکور بيش از حد مشخص
بوده و شرط درجه ای برقرار است ،یعنی  . K-k>m-1در معادله عرضه پول دولتk=2) ( ،)K=7( ،و ( )m=3می باشد و
بنابراین معادله مذکور بيش از حد مشخص بوده و شرط درجه ای برقرار است ،یعنی . K-k>m-1
 1در این مقاله مانایی و یا نامانایی تمامی متغيرهای بکار گرفته شده در هر چهار مدل از طریق آزمون دیکی فولر تعميم یافته) (ADFمورد
بررسی قرار گرفته است.

8

بررسي شرط رتبه ای در رابطه با قابلیت تشخیص :شرط رتبه ای برای مدل در جدول( )1تحليل می شود .برای
تعيين شرط رتبه ای هر یک از معادالت سيستم ،باید دترمينانی غيرصفر از درجه( ) M-1از ضرایب متغيرهای خارج از معادله مورد
نظر به دست آورد .طبق اطالعات جدول( ، )1برای هيچ یک از معادالت سيستم نمی توان دترمينان صفر از درجه ( ) M-1به
دست آورد لذا کليه معادالت سيستم مشخص بوده و شرط رتبه ای برقرار است.
جدول ( : )1بررسي مسئله تشخیص
mt

Et

YNOt

t-1

( M ) t-1
P

t

GDPt

Mt

GRt

GEt

Pt

6

6

6

6

6

6

6

6

-(1-
6

 a2
6

1

6

6

1

6

6

1

K3

1
6

2
6

6

6

6

6

a1
g1
6

6

6

1

1

6

1

6

1

6

6

-k2

k1

6

عرض

شماره

از مبدا

معادله

a0
g0
0
0

()1
()8
()1
()0

تعریف متغیرها:

ب) متغيرهای برون زا:
 )1توليد ناخالص داخلی واقعیGDPt :
 )8نرخ تورم واقعی(بی ثباتی اقتصاد کالن)t :

الف) متغيرهای دورن زا:
 )1سطح عمومی قيمت هاPt :
 )8مخارج اسمی دولتGEt :
 )1درآمدهای اسمی داخلی دولتGRt :
 )0عرضه اسمی پولMt :

 )1عرضه پول واقعی تاخيری( M )t-1 :
P

 )0درآمدهای غير نفتی به قيمت عوامل
 )1نرخ تورم واقعی تاخيریt-1 :
 )0ساختار خطا (شامل پایه پولی درسال قبل +تغيير در
ذخایر خارجی)Et :

 -3-7برآورد مدل
برای تحليل روابط اقتصادی به صورت هم زمان از مدل های سيستمی استفاده می شود .در پژوهش حاضر چون مدل هم
زمان و خطی است ،به صورت حداقل مربعات معمولی سه مرحله ای و طی دوره  1108-79برآورد شده است .نتایج جدول(،)8
نشان می دهد ،تمام ضرایب برآورد شده دارای عالمت های مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنی دار می باشند .مقدار متغير
مجازی معادله سوم برای دوره ی زمانی  1106-09برابر با صفر و برای سال های بعد برابر  1در نظر گرفته شده است.

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)02بهار  ،1021جلد یک

ماخذ :یافته های پژوهشگر

جدول ( :)2نتایج برآورد مدل
S.E

R2

.626

.70

.12

.79

.01

.70

برآورد

M
) t-1 +1.05LnMt
P

معادله

(LnPt =1.76-.25LnGDPt - .003 t -Ln

)(-4.47) (-1.62) (46.87) (-19.95

LnGEt =-10.14+1.6LnGDPt +2.33LnPt
)(6.13

)(17.84

GR t =-2.39+1.43 LnYNOt -.017 t-1 +4.87LnPt +.7DUM
)(16.6) (3.74

)(-2.05

)(4.84

LnMt =-.65+1.34LnGEt -.97LnGR t +.69LnEt +.88Lnmt

.72 .16
)(4.23) (1.54
اعداد داخل پرانتز آماره ( tمحاسبه شده) می باشند.

)(-1.6

)(1.7

سطح عمومی
قيمت ها
هزینه های
اسمی دولت

معادله
1

2

درآمدهای
اسمی داخلی

3

دولت
عرضه اسمی
پول

4
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 -4-7تحلیل رفتار پویای مدل

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)02بهار  ،1021جلد یک

الف) معادله قيمت ها :چون در معادله قيمت ضریب تعدیل وجود دارد ،برای به دست آوردن ضرایب باید ابتدا مقدار ضریب
تعدیل را تعيين کرد .با توجه به اینکه مقدار برآوردی ضریب تقاضای واقعی تاخيری پول برابر با  (1-1می باشد ،بنابراین مقدار
ضریب تعدیل بسيار کوچک است .باداشتن مقدار می توان مقادیر برآوردی برای ضرایب انفرادی را محاسبه کرد.
ب) معادله مخارج دولت :باتوجه به نتایج برآوردی برای ضرایب معادله مخارج دولت ،اثر درآمدی بر مخارج دولت مثبت است.
اثر درآمدی(ضریب توليد ناخالص داخلی واقعی در رابطه با مخارج دولت)  1/01است.
ج) معادله درآمدهای دولت :اثر درآمدی بر درآمدهای دولت(ضریب برآوردی برای متغير درآمدهای غيرنفتی به قيمت عوامل در
رابطه درآمدهای دولت) برابر با  1/01است .به بيان دیگر ،درآمدهای غير نفتی به قيمت عوامل و اثر آن بر درآمدهای داخلی اسمی
دولت مشهود است .از سوی دیگر متوسط تاخيرات در دریافت های دولت یعنی ضریب نرخ تورم واقعی تاخيری ،برابر با  ./619می
باشد .در این رابطه متغير مجازی به عنوان یک متغير اثر گذار و با معنی ،دارای ضریب برآوردی  ./9می باشد.
د) معادله عرضه پول :نتایج معادله عرضه پول بيانگر نقش کسری دولت و دیگر عوامل تعيين کننده بر رشد عرضه پول است.
ضرایب مخارج و درآمدهای دولت در رابطه عرضه پول به ترتيب برابر با  .1/10و  -./79می باشد .این نتایج ،نشان دهنده اثر
مستقيم افزایش کسری بودجه دولت برعرضه پول است .از سوی دیگر ،ضریب برآوردی متغير در برگيرنده عوامل دیگر موثر بر
رشد عرضه پول ( )Etبرابر با  ./07است .به عبارت دیگر 1 ،درصد افزایش (کاهش) در متغير در برگيرنده عوامل موثر بر رشد عرضه
پول ،منجر به  ./07درصد افزایش (کاهش) در عرضه پول خواهد شد.

 -8جمع بندی
اهميت تحليل تاثير بی ثباتی اقتصاد کالن با منشاء تورم بر درآمدها و مخارج دولت باعث استفاده از سری های زمانی ساالنه
در این پژوهش شده است .برآورد سيستم معادالت این پژوهش ،نشان دهنده رفتار پویای اقتصادی ميان آن ها در کوتاه مدت
است .بطور کلی این رفتار را می توان در قالب نتيجه گيری مدل به شرح زیر بيان کرد.
در معادله عرضه پول با رشد عرضه پول ( ،)Etحجم پول افزیش خواهد یافت .این افزایش درحجم پول باعث افزایش سطح
قيمت ها در رابطه قيمت خواهد شد و شرایط تورمی را در اقتصاد به وجود خواهد آورد .درشرایط تورمی چيزی که مشخص خواهد
کرد ساختار مالی دولت به سمت گسترش کسری بودجه حرکت می کند یا به سمت کاهش آن ،مقدار تاخيرات زمانی در دریافت ها
و پرداخت های دولت است .نتایج رابطه مخارج و درآمدهای دولت نشان می دهد که متوسط تاخيرات در دریافت های دولت بيشتر
از متوسط تاخيرات در پرداخت های آن است .لذا کسری بودجه دولت افزایش و افزایش کسری بودجه نيز مجدداً باعث افزایش
حجم پول و تکرار فرآیند مذکور خواهد شد.

 -9پیشنهادها
با توجه به نتایج ،پيشنهادهای زیر ارائه می شود.
از آنجایی که دریافتی های داخلی دولت همواره با تاخير زمانی نسبتاً طوالنی وصول می گردد ،بنابراین در صورت وجود تورم
در جامعه از ميزان ارزش واقعی این دریافتی ها به شدت کاسته می شود .در چنين شرایطی پيشنهاد می شود از دو طریق اقدام
شود  ،یکی از طریق تثبيت سطح عمومی قيمت ها و دیگر از طریق کاهش زمان وقفه در وصول دریافتی ها .از آنجایی که دستيابی
به هدف تثبيت سطح قيمت ها عموماً مشکل و پيچيده است ،لذا به نظر می رسد استفاده از روش دیگر برای کاهش فرسایش
دریافتی های داخلی اش آسانتر باشد .برای کاهش زمان وقفه در وصول دریافتی های داخلی که عمدتاً از دریافتی های مالياتی
تشکيل شده ،الزم است تا دولت از یک سو برای اصالحات در نظام مالياتی تالش کند و از سوی دیگر فرهنگ مالياتی جامعه را
ارتقا بخشد.
سياستگذاران اقتصادی کشور برای کنترل و تثبيت سطح عمومی قيمت ها الزم است در برنامه ریزی های خود به موارد زیر
توجه کنند:
الف) نتایج پژوهش نشان داد که عمده ترین عامل افزایش سطح عمومی قيمت ها ،رشد فزاینده عرضه پول درکشور بوده
است .بنابراین مقام سياست پولی کشور باید با استفاده از ابزارهای پولی در اختيار ،به کنترل رشد عرضه پول اقدام نماید .به عبارت
دیگر باید با اتخاذ سياست های پولی مناسب ،اقدام به محدود نمودن رشد عرضه پول متناسب با رشد توليد ناخالص واقعی کشور
کند.
ب) به دليل نقش بسزای انتظارات در افزایش سطح عمومی قيمت ها ،ضروری است دولت با برنامه ریزی های صحيح
اقتصادی و متعاقب آن اقدامات فرهنگی ،تبليغاتی مناسب اذهان افراد جامعه را نسبت به آینده اقتصادی کشور مطمئن سازد و بدین
وسيله انتظارات آنان را نسبت به افزایش سطح قيمت ها در آینده کاهش دهد.
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ج) متناسب ساختن هزینه های جاری و عمرانی یکی دیگر از اقداماتی است که دولت می تواند در جهت تخفيف فشارهای
تورمی در جامعه انجام دهد .نتایج حاصل از بررسی انجام شده نشان داد ،که درطی دوره مورد بررسی ترکيب هزینه های جاری و
عمرانی در پرداختی های عمومی دولت به نفع هزینه های جاری تغيير کرده است .افزایش نسبی هزینه های جاری به دليل ماهيت
خاص آن ها تاثير انبساطی سریع تری بر اقتصاد دارد و در بلندمدت موجب فشارهای تورمی بيشتری درجامعه می شود در حالی که
هزینه های عمرانی اگر چه در کوتاه مدت تقریباً دارای همان اثرات هزینه های جاری بر اقتصاد است اما در ميان مدت و بلندمدت
یعنی هنگامی که پروژه های ناشی از صرف هزینه های عمرانی به بهره برداری رسيد ،از ميزان اثرات تورمی آن به تدریج کاسته
می شود .بنابراین دولت باید در برنامه ریزی خود نکات فوق را مد نظر قرارداده و تناسب معقولی را ميان هزینه های جاری و
عمرانی خود ایجاد کند.
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بررسی تاثیر توانایی مدیریت و بحران مالی بر ابهام شرکت در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
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چکـیده
تواناییهای مدیران را میتوان عاملی مؤثر بر ارزش و عملکرد شرکت دانست ،شرکتهای دارای بحران و درماندگی مالی،
عالوه بر داشتن شاخصهای سالمت مالی و تجاری پایینتر ،چرخش هیئتمدیره بیشتر همچنین دوره تصدی کمتر
اعضای غیرموظف هیئتمدیره داشتهاند .اما این تأثیرات در صورت رفع محدودیت و ابهام میتواند آثار متفاوتی را در
اظهارنظر نهایی حسابرس بر جای بگذارد و بدین مفهوم که عدم اظهارنظر در صورت شفاف شدن شرایط مورد ابهام و
محدودیت میتواند تأثیرات مطلوب یا نامطلوبی جای بگذارد .در پژوهش حاضر ،به بررسی تأثیر توانایی مدیریت و بحران
مالی بر ابهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سالهای  4292تا  4291استفاده شده
است و نمونه نهایی متشکل از  412شرکت و در مجموع  171سال-شرکت میباشد .در این پژوهش از تجزیهوتحلیل
رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه-ها استفاده گردید .آزمونها با استفاده از نرمافزار  Eviews8و تکنیک آماری
دادههای پانلی (اثرات ثابت) صورت پذیرفته است .نتایج بهدستآمده در این مطالعه نشان میدهد که توانایی مدیران دارای
اثر مثبت و معناداری بر حجم معامالت و تعداد سهامداران شرکتهاست .ضمن اینکه این اثر بر خطای پیشبینی سود
منفی و معنادار و برای شکاف قیمتی غیرمعنادار به دست آمده است .همچنین ،یافتههای مربوط به فرضیههای دیگر نشان
میدهد که بحران مالی دارای اثر معکوس و معناداری بر حجم معامالت و تعداد سهامداران شرکتهاست .اما این اثر بر
شکاف قیمتی مثبت و خطای پیشبینی سود غیرمعنادار به دست آمده است.

واژگـان کلـیدی :توانایی مدیریت ،بحران مالی ،ابهام شرکت ،شکاف قیمتی.
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سقوط بازار بورس ،ترکیدن حبابهای مالی ،بحران ناشی از نرخ بهرههای ارزی و ناتوانی در پرداخت بدهیهای سنگین
خارجی مصادیقی از بحران مالی محسوب میشود .در حالت کلی میتوان به برخی از مهمترین زمینههای شکلگیری و ظهور
بحرانهای اشاره کرد(.نوردگرارف )1141 ،توانایی مدیریت یکی از ابعاد سرمایۀ انسانی شرکتها است که به عنوان دارایی نامشهود
طبقه بندی میشود .توان مدیریت عبارت است از توانایی و کارایی مدیر به منظور هدایت و رهبری یک سازمان و یا رسیدن به یک
هدف خاص ،با دراختیار داشتن منابع و امکانات موجود .هرچه این منابع و امکانات بیشتر و بهتر باشد و راحتتر در اختیار مدیر قرار
گیرد توانایی مدیریتی باالتر میتواند منجر به مدیریت کاراتر عملیات روزانه شرکت شود ،خصوصا در دورههای بحرانی عملیات ،که
تصمیم گیریهای مدیریتی میتواند تأثیر بسزایی بر عملکرد شرکت داشته باشد .افزون بر آن ،در دورههایی که شرکت با بحران رو
برو ست ،مدیران توانا تر تصمیم گیری مناسب تری در ارتباط با تأمین منابع مورد نیاز خواهند داشت(آندرو4و همکاران.)1142 ،
سرمایه گذاری مناسب تر در پروژهها با ارزش تر و مدیریت کارای کارکنان نیز از ویژگیهای مدیران توانمند است .در نتیجه در
کوتاه مدت انتظار میرود ،مدیران تواناتر بتوانند درآمد بیشتری با استفاده از سطح معینی از منابع کسب کنند ،یا با استفاده از منابع
کمتر ،به سطح معینی از درآمد دست یابند(دیمرجان1و همکاران )1141 ،و بالعکس ،تصمیمات ضعیف و مهارت پایین مدیریت در
رهبری میتواند شرکت را به سمت ورشکستگی سوق دهد(القاروهمکاران .)4291 ،بحران مالی  4997-4991شرق آسیا که
بازا رهای مالی و اقتصادی کشورهای عمده اسیایی را در برگرفت تنها به خاطر مدیریت نادرست اقتصاد کالن یا ضعف ساختارهای
و یا شوک های شدید اقتصادی نبود بلکه به عقیده بسیاری از تحلیل گران ،عامل اصلی این بحران متاًثر از ضعف حاکمیت شرکتی
در میان مؤسسات مالی و غیر مالی بوده است(قیداری  .)4291،حاکمیت شرکتی قوی در شرکتها مهمترین ابزار جلوگیری از فساد
محسوب میشود مطالعات صورت گرفته از کشورها نشان میدهد که با ضعف حاکمیت شرکتی فساد مالی افزایش یافته و به دنبال
آن سرمایه گذاری داخلی و خارجی تنزل و مخارج دولت افزایش و رشد اقتصادی کاهش مییابد (غفاری و همکاران .)4297 ،از
طرفی نبود شفافیت ،دقت ،قانون مندی ،قابلیت تشخیص آسان و رویههای قابل قبول در بخشهایی که تجارت ،بازار مالی و دولت
درگیر هستند ابهام وجود دارد .ابهام که در مقابل مفهوم شفافیت قرار دارد اثرات گستردهای بر بازار ،سرمایهکذاری خارجی و سایر
موارد بر جای می گذارد .در این صورت موجب کاهش توانای مدیریت در شرکت و شاید ایجاد بحران مالی را به همراه داشته
باشد(جلیلی کامجو .)4299 ،لذا بحران مالی به موقعیتی اطالق می شود که طی آن و در نتیجه یورش به بازار ارز ،پول رایج با
کاهش ارزش مواجه می شود و یا ذخایر بین المللی شدیدًا کاهش می یابد و یا ترکیبی از این دو اتفاق رخ می دهد .ارائه تعریف
دقیقی از بحران مالی مشکل است ،که این شاید به خاطر تنوع رویدادهایی که برای یک شرکت تحت بحران مالی رخ میدهد تا
حدودی طبیعی باشد .با توجه به تبعات منفی که بحرانهای مالی برای نظامهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی به بار
میآورند(جلیلی و پاک مرام .)4297،بررسی علل و عواملی که باعث بروز بحرانهای مالی شده اند همواره مورد توجه پژوهشگران
زیادی قرار گرفته است .نقطه شروع اغلب بحرانهای مالی ،بازار سرمایه بوده است .پژوهش اتی که در کشورهای درگیر
بحران های مالی به بررسی علل و عوامل بحران مالی پرداخته اند ،نشان میدهند که یکی از دالیل عمده بحرانها میتواند کنترل
و هدایت ناصحیح شرکتها ،بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری باشد( .غفاری و همکاران .)4291،از طرفی وجود ابهام در شرکت
بیانگر تفاوت بین اطالعات موردنیاز برای انجام وظیفه و اطالعات دردسترس موجود می باشد  .از ارائه این متغیر در مطالعه برای
تعیین اثر سطح عدم اطمینان یا ابهام موجود بر فعالیت های روزانه مدیریت است .بنابراین عدم قطعیت مفهوم مرکزی در سازمان
است،ابهام به ساختار سازمان ،استراتژی و فرآیند اشاره دارد و به طور خال صه ،ابهام را به عنوان یک سطح کار تعریف می کند که
انجام و درک آن دشوار و پیچیده است(پاول و یورچنکو  .) 1111،بنابراین در این پژوهش جهت بررسی ابهام شرکتی از مدل
(اویگور1117 ،؛ گول و همکاران)1141 ،استفاده شده و این مدل به گونه ای است که میتوانیم  1عامل (حجم معامالت ،شکاف
قیمتی ،تعدادسهامداران و خطای پیشبینی سود) را مدنظر قرار دهیم همچنین در این پژوهش از بحران مالی استفاده کردیم این
مؤلفه ها گامی مفید در جهت تکمیل ادبیات مربوط در محیط اقتصادی مربوط به بازار سرمایه ایران می باشد و با توجه به اینکه
نتایج این بررسی برای سهامداران ،سرمایه گذاران و دانشگاه هامیتواند مفید باشد.بنابراین ،مسئله اصلی در تحقیق حاضر «بررسی
تاثیر توانایی مدیریت و بحران مالی بر ابهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» میباشد.

 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2توانایی مدیریت وابهام شرکت
توانایی مدیریت روش رسمی برای تعیین مهارت ها و رفتارهایی است که کارکنان برای کسب موفقیت در کارهایشان به آنها
نیازمندند(مارتون )1142 ،2به عالوه ،توانایی مدیریت مستقیما با تالشهای سازمان جهت توسعه ی دانش داخلی و استقرار عملیات
سازمان مرتبط است(دراگانیدیز 1و همکاران ..)1141 ،برنامههای توانایی مدیریت برای بهبود نتایج عملکرد سازمانی بکار گرفته
میشوند ،هدف این برنامهها شناسایی تواناییهای محوری و حصول اطمینان از کاربرد این تواناییها برای ایفای مؤثر یک نقش
میباشد(کریشنان 2و همکاران  .)1111،دانش و مهارتهای افراد باید با توجه به نقشهای فعلی و نقشهای آتی سازمان توسعه
داده شوند و با این نقشها مطابقت داشته باشند( .پیکت .)1142 ،1چرخه حیات توانایی مجموعه ای از چهار مرحله کالن است که
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 -2-2بحران مالی و ابهام شرکت
از مهمترین کارکردهای مدیریت مالی تصمیم گیری مالی است هدف از تهیه و ارایه اطالعات مالی و حسابداری فراهم کردن
مبنایی مناسب جهت تصمیم گیری مالی و اقتصادی است .انتخاب راهکار مطلوب مستلزم کسب اطالعات،پردازش و تجزیه و
تحلیل اطالعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطالعات است که در مدیریت به آن تحلیلگری مالی گفته می شود .تجزیه و تحلیل
صورتهای مالی به سهامداران و بستانکاران در ارزیابی شرکت از لحاظ مالی کمک می کند که شرکت در چه وضعی است.سقوط
شرکتها نشانه ورشکستگی است و ورشکستگی نشانه عدم پرداخت تعهدات است.شناخت علل پدید آورنده ورشکستگی و درک
کامل آن توسط مدیر مالی بسیار ضروری و با اهمیت است چون مدیران مالی با تحلیل گری مالی و تحلیل ساختار سرمایه به
عنوان ابزارهای مناسب مدیریت مالی شواهد الزم برای وقوع ورشکستگی را فراهم می کند و می توانند قبل از سقوط شرکت،
مدیریت را از آن آگاه و راه حل های پیشگیرانه ارایه نمایند (فرانک 44و همکاران .)1142 ،در مواردی در همان ابتدای کار صاحب
کار اقدام به سنگاندازی در مسیر رسیدگیها میکند و حسابرس نیز میداند که این سنگاندازیها در پایان کار منجر به عدم
اظهارنظر میشود،اما بنا به دالیل قانونی از ادامه کار منصرف نمیشود .اما در سایر موارد که اجبار قانونی وجود ندارد باید از ادامه
کار منصرف شود .اما در خصوص وجود ابهام اساسی ،حسابرس باید صرفنظر از افشا یا عدم افشای موضوع ،نسبت به صورتهای
مالی عدم اظهارنظر ارائه کند (گارسیا ماکا و همکاران.)1141 ،وضع نامطلوب مالی،شکست،عدم موفقیت واحد تجاری ،وخامت،عدم
قدرت پرداخت دیون می باشد .توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه مدت همه واحدهای تجاری برای رسیدن
به موفقیت برنامه ریزی میکنند اما برخی ازآنها برای دستیابی به این هدف دست به عملیات ریسک آور وخطرناکی میزنند و غیر
منتظره بودن بحران مالی است که آن را خطرناک تر میکند (فرانک و همکاران.)1142 ،دالیل متعددی با هم منجر به پدیده
بحران مالی میشود و تعیین دالیل دقیق بحران مالی در مورد خاص کار آسانی نیست .همچنین بسیاری از مطالعات صورت گرفته
عدم استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در سطح خرد و کالن اقتصاد کشور را یکی از مهمترین دالیل بروز بحران در این کشورها
شناخته اند و به همین دلیل بهسازی و ترمیم ساختار حاکمیت شرکتی در این کشورها را به عنوان مهمترین برنامه اجتناب از وقوع
بحران معرفی نموده اند( .گارسیا ماکا و همکاران  .)1141،از طرفی سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیمات منطقی خود نیازمند
دریافت اطالعاتی مالی صحیح درارتباط با شرکت ها هستند .هسته مرکزی گزارشگری مالی ،صورت های مالی شرکت می باشد.
عدم شفافیتی ابهام آن ها میتواند موجبات گمراهی سرمایه گذاران را فراهم نموده و بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر گذار باشد.
نتیجه تصمیمات این گروه نیز به نوبه خود با اثرگذاری بر عرضه و تقاضای سهم میتواند منجر به واکنش قیمت نسبت به عدم
شفافیتی ابهام گزارش های مالی شده و ریسک سرمایه گذاران را افزایش دهد.بنابراین با توجه به موارد مطرح شده میتوان گفت
دالیل متعددی با هم به درماندگی مالی و ورشکستگی منجر می شوند؛ بنابراین ،تعیین دقیق آن ها به آسانی امکان پذیر نیست.
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هدف آن ارتقا و توسعه مستمر توانایی های فردی و سازمانی است .این چهار مرحله کالن عبارتند از :ترسیم توانایی ،تشخیص
توانایی ،توسعه توانایی و نظارت بر شایستگی.هدف از ترسیم توانایی آماده کردن سازمان جهت بازنگری بر کلیه تواناییهای الزم
برای انجام اهدافش است که بوسیله طرح تجاری سازمان ،الزامات ویژه ،نیازهای گروه و نیازهای نقش شغلی تعریف میشوند.
(گارسیا ماکا 7و همکاران  .) 1141،تحلیل شکاف مهارت نیز در این مرحله ضروری است تا شکاف بین تعداد و سطح تواناییهایی
که کارکنان دارای آن هستند در مقایسه با تعداد و سطح تواناییهای الزم برای سازمان با توجه به نقش شغلی آنها ،تعریف شود.
توسعه توانایی مرحله سوم است و آن برنامه ریزی فعالیتهاست .آخرین مرحله نظارت بر تواناییهاست ،یعنی ارزیابی مداوم نتایج
تحقق یافته ،بوسیله مرحله توسعه شایستگی(دراگانیدیز و همکاران .)1141 ،رویکرد توانایی از یک رویکرد استراتژیک و یکپارچه
برای پرورش رهبران استراتژیک حمایت میکند .مدیریت مبتنی بر توانایی نیز به کاربرد مجموعه ای از تواناییها برای تحقق تعالی
هم در عملکرد و هم نتایج اشاره دارد که استراتژیهای سازمان را حمایت میکند .بنابراین اغلب تواناییها به عنوان ابزار میان آنچه
که برای سازمان ارزشمند است و تعریف خصیصههایی که منتج به تعالی عملکرد میشود ،در نظر گرفته میشود(ها و مینه.)1111،1
بدین معنا که به کارکنان رویکردی منظم برای گسترش و استفاده از تمام ظرفیتها و تواناییهایشان را ارائه میدهد و پرورش
فردی با استراتژی سازمانی مرتبط میسازد .تواناییهای کارکنان ظرفیت یک سازمان را برای تبدیل استراتژیهای رهبران به
واقعیت را نشان میدهد(گارسیا ماکا و همکاران  .)1141،در صورت وجود ابهام با اهمیت درباره تداوم فعالیت و افشای کافی در
صورتهای مالی ،حسابرس باید نظر مقبول اظهار نماید و با افزودن یک بند توضیحی حاوی وجود ابهام با اهمیت درباره رویدادها یا
شرایطی که ممکن است به تردید عمده در مورد توانایی واخد مورد رسیدگی به ادامه فعالیت بینجامد و با اشاره به یادداشت
توضیحی صورتهای مالی گزارش خود را تعدیل نماید( .جاروالت و ویسون )1141 ،9حسابرس در ارزیابی کفایت افشا در صورتهای
مالی ،به این موضوع توجه میکند که اطالعات افشا شده توجه استفادهکنندگان را بهاحتمال ناتوانی واحد مورد رسیدگی در بازیافت
داراییها و پرداخت بدهیها در روال عادی عملیات تجاری ،بهروشنی جلب نماید در مواردی که حسابرس افشای اطالعات در
یادداشتهای صورتهای مالی را کافی بداند(ویرتانن.)1141،41
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گارسیا ماکا و همکاران( ،)1141در پژوهشی به بررسی تاثیر توانایی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتها پرداختند.
برای این منظور ،آنها بانکهای بزرگ کشورهای مختلف را در دوره زمانی بین سالهای  1111الی  1141مورد مطالعه قرار دادند.
شواهد به دست آمده در این مطالعه نشان میدهد توانایی مدیران نقش مهمی در کیفیت گزارشگری مالی بانکها دارد و مدیران
توانمند بانکها احتماال کمتر فعالیتهای دستکاری سود را انجام میدهند .به این ترتیب ،آنها نتیجه گرفتند که توانایی مدیران
میتواند موجب بهبود کیفیت گزارشگری مالی بانکها شود
گول و همکاران ( )1141در پژوهشی به بررسی توانایی مدیران ،درماندگی مالی و حق الزحمههای حسابرسی پرداختند برای
این منظور آنها شرکتهای استرالیایی را در دوره زمانی بین سالهای  1111الی  1141مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و یافتههای
تحقیق نشان داد که تواناییهای باالتر مدیران موجب افزایش حق الزحمههای حسابرسی در شرکتهای دارای درماندگی مالی شده
و این در حالی است که حق الزحمههای حسابرسی در شرکتهای بدون درماندگی مالی کاهش یافته است .هم چنین ،شرکتهای
دارای درماندگی مالی با تواناییهای باالتر مدیران ،کیفیت اقالم تعهدی پایین تری و نیز تجدید ارایه صورتهای مالی بیشتری را
از خود نشان میدهند.
اویگور ( )1147در مطالعه ای به بررسی توانایی مدیران و ابهام شرکت پرداخت .با بررسی  211شرکت در بورس اوراق بهادار
ایاالت متحده و در دوره زمانی بین سالهای  4991الی  ،1141وی دریافت که شرکتهایی با توانایی باالتر مدیران ،احتماال دارای
ابهام کمتری نسبت به دیگر شرکتها (دارای توانایی پایین مدیران) هستند .هم چنین ،ابهام شرکت میتواند موجب کاهش ارزش
شرکتهایی شود که در آنها مدیران دارای توانایی کمتری هستند .وانگ و همکاران ( )1147در پژوهشی با عنوان "توانایی
مدیریتی ،ارتباطات سیاسی و گزارشگری متقلبانه در چین" که در نشریه حسابداری و سیاست عمومی به چاپ رسیده است ،تالش
میکنند رابطه بین متغیرهای فوق را در فرضیه ای علمی بررسی کنند .با استفاده از اطاعات شرکتهای سهامی در چین برای دوره
 1117الی  ،1141ایشان دریافتند که اوال افزایش توانایی مدیریتی منجر به کاهش گزارشگری مالی متقلبانه میگردد و ثانیا،
ارتباطات سیاسی بنگاهها میتواند تاثیر توانایی مدیریتی بر احتمال صورتهای مالی متقلبانه را محدود یا تضعیف نماید .نهایتا
بنگاههای با مدیران با ظرفیت در مقایسه با بنگاههایی که چنین مدیران الیقی نداشته باشند ،با جریمههای کمتری توسط نهادهای
نظارتی مواجه میگردند .لوکا و همکاران( ،)1147به بررسی تأثیر توانایی مدیریتی بر سرمایه گذاری در دوره بحران پرداختند .در
این مطالعه از بحران مالی جهانی سال  1111به عنوان یک آزمایش طبیعی برای بررسی رابطه بین تواناییهای مدیریتی و سرمایه
گذاری شرکتها استفاده میشود .نتایج نشان میدهد که رابطه مثبت بین توانایی مدیریتی و سرمایه گذاری شرکتها با ظرفیت
چنین بنگاههایی برای تأمین اعتبار بیشتر پشتیبانی میشود و در برابر بحران محدودیتهای مالی آسیب پذیرتر هستند.
نعمت الهی( ،)4291در پژوهشی به بررسی تاثیر بحران مالی بر رابطه بین توانایی مدیریت و مخارج سرمایه ای در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .بدین منظور برای اجرای این پژوهش 441 ،شرکت برای دوره زمانی  4291تا
 4297انتخاب شدند و از رویکرد دادههای ترکیبی برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده گردید .نتایج تجربی حاکی از آن است
که در شرکتهایی که دارای مدیران توانمند و کارآمدی هستند ،شرایط سرمایه گذاری بهتر خواهد بود که این توانایی مدیر،
وضعیت مالی شرکت را در زمان بحران ،بهبود میبخشد .پورقنبری و همکاران( ،)4291به بررسی بحرانهای مالی و تاثیرات آن بر
حسابرسی داخلی پرداختند .دادههای این تحقیق در دوره زمانی سالهای 4291تا  4291جمع آوری شده است و جهت تحلیل دادهها
از نرم افزار ایویوز بهره گرفته شده است و به این نتایج دست یافت که از آنجا که بروز بحرانهای مالی به طور کلی در سطح جهان
انگشت اتهام را به سوی حسابداری و حسابرسی نشانه گرفته است ،ضرورت اتخاذ تدابیری برای جلوگیری و مقابله با بحران را
ایجاب میکند .بنابراین با توجه به این موضوع ضرورت بررسی بحران و نقش حسابداری و حسابرسی در بروز بحرانهای مالی
بیش از پیش نمایان میگردد .در اقتصاد جهانی شده ،حسابرسی به عنوان ابزاری برای مدیریت صحیح منابع اقتصادی عمل
میکند .در نهایت ،میتوان اذعان نمود که حسابرسی به عنوان عاملی جلوگیری کننده از وقوع بحران مالی عمل مینمایند.
قیداری ( ،)4291به بررسی تاثیر مدیریت سود بر تقلب مالی و بحران مالی پرداختند .هدف این پژوهش ،تعیین تاثیر اقالم
تعهدی اختیاری ،به عنوان یکی از پذیرفته شده ترین شاخص های دخالت مدیریت در فرایندگزارشگری ،بر گزارشگری مالی است.
عالوه بر آن ،تاثیر مدیریت سود بر بحران مالی نیز آزمون میشود .بدین منظور برای اجرای این پژوهش 411 ،شرکت برای دوره
زمانی  4294تا  4291انتخاب شدند و از رویکرد دادههای ترکیبی برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده گردید .نتایج حاصل از
پژوهش نشان میدهد که مدیریت سود دارای تاثیر مثبت و معنادار بر تقلب در گزارشگری مالی است .همچنین نتایج نشان میدهد
که مدیریت سود دارای تاثیر مثبت و معنادار بر بحران مالی است .جلیلی و همکاران( ،)4297در پژوهشی به بررسی تاثیر توانایی
مدیریت بر خط مشی سرمایه گذاری تامین مالی در دوران بحران مالی پرداختند که دوره مالی شش ساله از سال  4291تا  4291را
مورد نظر داشتند .روش پژوهش از نوع همبستگی علی پس رویدادی روش آزمون فرضیهها ،آزمون رگرسیون چندمتغیره است.
نتایج آزمون فرضیهها نشان داد که توانایی مدیریت بر خط مشی سرمایه گذاری تاثیر معنی داری دارد .عابد و همکاران( ،)4297در
پژوهشی به بررسی اثر تعدیلی توانایی مدیران عامل بر ارتباط بین بحران مالی و همزمانی قیمت سهام پرداختند .دادههای این
تحقیق در دوره زمانی سالهای 4291تا  4291جمع آوری شده است .برای تعیین بحران مالی از مدل تعدیل شده آلتمن استفاده
گردیده است .همچنین برای سنجش توانایی مدیران عامل به عنوان متغیر تعدیل کننده ،از روش تحلیل پوششی دادهها استفاده

شده است .روش مورداستفاده تجزیه تحلیل دادهها ،روش رگرسیون چند متغیره است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان
بحران مالی و هم زمانی قیمت سهام ،رابطه معناداری وجود ندارد .و همچنین توانایی مدیریت بر رابطه بین بحران مالی و همزمانی
قیمت سهام تاثیری ندارد.

 -3فرضیههای پژوهش

()4
()1
()2
()1

𝑡𝑖𝐾𝑆𝐼𝑅 𝑇𝑉𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑀𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑖𝑡 + 𝛽6
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽7 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽8 𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐵𝐼𝐺𝑖𝑡 + 𝛽10 𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽11 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝐾𝑆𝐼𝑅 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑀𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑖𝑡 + 𝛽6
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽7 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽8 𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐵𝐼𝐺𝑖𝑡 + 𝛽10 𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽11 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝐾𝑆𝐼𝑅 𝑆𝐻𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑀𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑖𝑡 + 𝛽6
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽7 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽8 𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐵𝐼𝐺𝑖𝑡 + 𝛽10 𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽11 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝐾𝑆𝐼𝑅 𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑀𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑖𝑡 + 𝛽6
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽7 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽8 𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐵𝐼𝐺𝑖𝑡 + 𝛽10 𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽11 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 +

در فرضیه اصلی پژوهش و فرضیههای فرعی مربوط به آن به بررسی رابطه بین توانایی مدیران و ابهام شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است که برای این منظور و به پیروی از ادبیات پیشین پژوهش (اویگور1147 ،؛ گول
و همکاران )1141 ،از مدلهای رگرسیونی زیر بهره گرفته شده است .در این مدل ،در صورتی که ضرایب متغیر مستقل ( )β1
معنادار باشد میتوان پذیرفت که فرضیههای فرعی اول پژوهش مورد تایید قرار گرفته اند .به این ترتیب داریم:
()2
()1
()7
()1
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فرضیه اصلی :توانایی مدیران و بحران مالی بر ابهام شرکت تاثیرمعناداری دارد.
 .4توانایی مدیران بر حجم معامالت تاثیرمعناداری دارد.
فرضیههای فرعی اول:
 .1توانایی مدیران بر شکاف قیمتی تاثیرمعناداری دارد.
 .2توانایی مدیران بر تعداد سهامداران تاثیرمعناداری دارد.
 .1توانایی مدیران بر خطای پیشبینی سود تاثیرمعناداری دارد.
 .2بحران مالی بر حجم معامالت تاثیرمعناداری دارد.
فرضیههای فرعی دوم:
 .1بحران مالی بر شکاف قیمتی تاثیرمعناداری دارد.
 .7بحران مالی بر خطای پیشبینی سود تاثیرمعناداری دارد..
 .1بحران مالی بر تعداد سهامداران تاثیرمعناداری دارد.
در فرضیه اصلی پژوهش و فرضیههای فرعی مربوط به آن به بررسی رابطه بین توانایی مدیران و ابهام شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است که برای این منظور و به پیروی از ادبیات پیشین پژوهش (اویگور1147 ،؛ گول
و همکاران )1141 ،از مدلهای رگرسیونی زیر بهره گرفته شده است .در این مدل ،در صورتی که ضرایب متغیر مستقل ( )𝛽1
معنادار باشد میتوان پذیرفت که فرضیههای فرعی اول پژوهش مورد تایید قرار گرفته اند .به این ترتیب داریم:

𝑡𝑖𝑊𝑂𝑅𝐺 𝑇𝑉𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅𝐸𝑆𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽5
𝑡𝑖𝐸𝑅𝑈𝑁𝐸𝑇 + 𝛽6 𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖𝑡 + 𝛽7 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽8 𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐵𝐼𝐺𝑖𝑡 + 𝛽10
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽11 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝑊𝑂𝑅𝐺 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅𝐸𝑆𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽5
𝑡𝑖𝐸𝑅𝑈𝑁𝐸𝑇 + 𝛽6 𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖𝑡 + 𝛽7 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽8 𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐵𝐼𝐺𝑖𝑡 + 𝛽10
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽11 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝑊𝑂𝑅𝐺 𝑆𝐻𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅𝐸𝑆𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽5
𝑡𝑖𝐸𝑅𝑈𝑁𝐸𝑇 + 𝛽6 𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖𝑡 + 𝛽7 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽8 𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐵𝐼𝐺𝑖𝑡 + 𝛽10
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽11 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 +
𝑡𝑖𝑊𝑂𝑅𝐺 𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅𝐸𝑆𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽5
𝑡𝑖𝐸𝑅𝑈𝑁𝐸𝑇 + 𝛽6 𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖𝑡 + 𝛽7 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽8 𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐵𝐼𝐺𝑖𝑡 + 𝛽10
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽11 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 +

 -1-3تعریف واندازه گیری متغیرها
الف -متغیرهای مستقل :متغیرهای مستقل در پژوهش حاضر شامل توانایی مدیران و بحران مالی شرکتها میباشد که
به صورت زیر اندازه گیری شده اند:
توانایی مدیران ( :)MAدر پژوهش حاضر ،به منظور اندازه گیری توانایی مدیریت از مدل دمرجیان و همکاران(،)1141
استفاده شده است .در این مدل ،با استفاده از اندازه گیری کارآیی شرکت و سپس وارد کردن آن در رگرسیون خطی چند متغیره به
عنوان متغیر وابسته و کنترل ویژگیهای ذاتی شرکت ،توانایی مدیریت محاسبه میشود .به منظور اندازه گیری کارآیی شرکت،
31

دمرجیان و همکاران ( ،)1141از مدل تحلیل پوششی دادهها ( )DEAاستفاده کرده اند .مدل تحلیل پوششی دادهها ،نوعی مدل
آماری است که برای اندازه گیری عملکرد سیستم با استفاده از دادههای ورودی و خروجی ،کاربرد دارد.
𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠
𝑛𝑎𝑡𝑛𝐼 𝑣1 𝐶𝑜𝐺𝑆 + 𝑣2 𝑆𝐺&𝐴 + 𝑣2 𝑁𝑒𝑡𝑃𝑃𝐸 + 𝑣4 𝑂𝑝𝑠𝐿𝑒𝑎𝑠𝑒 + 𝑣5 𝑅&𝐷 + 𝑣6 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 + 𝑣7

= 𝑚𝑎𝑥𝑣 θ
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در این مدل𝑆𝐺𝑜𝐶 ،بهای کاالی فروش رفته در سال ،𝑆𝐺&𝐴 ،tهزینههای عمومی ،اداری و فروش در سال،𝑁𝑒𝑡𝑃𝑃𝐸 ،t
مانده خالص امالک ،ماشین آالت و تجهیزات در ابتدای سال  ،𝑂𝑝𝑠𝐿𝑒𝑎𝑠𝑒 ،tهزینه اجاره عملیاتی در سال ،𝑅&𝐷 ،tهزینه
پژوهش و توسعه در سال ،𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 ،tسرقفلی خریداری شده در ابتدای سال tو 𝑛𝑎𝑡𝑛𝐼 ،مانده خالص دارایی نامشهود در
ابتدای سال .tدر این مدل برای هر کدام از متغیرهای ورودی ضریب خاص ،𝑣 ،در نظر گرفته شده است زیرا اثر همه متغیرهای
ورودی بر خروجی(فروش) یکسان نیست .مقدار محاسبه شده برای کارآیی شرکت در محدوده صفر تا  4قرار میگیرد که حداکثر
کارآیی برابر  4و هر چه مقدار به دست آمده کمتر باشد یعنی کارآیی شرکت پایین تر است .هدف ما از محاسبه کارآیی شرکت،
اندازه گیری توانایی مدیریت است و از آنجا که در محاسبات مربوط به کارآیی ویژگیهای ذاتی شرکت نیز دخالت دارند ،نمیتوان
توانایی مدیریت را به درستی اندازهگیری کرد زیرا متأثر از این ویژگیها ،بیشتر یا کمتر از مقدار واقعی محاسبه میشود .دمرجیان و
همکاران( ،)1141به منظور کنترل اثر ویژگیهای ذاتی شرکت در مدل خود کارآیی شرکت را به دو بخش جدا یعنی کارآیی بر
اساس ویژگیهای ذاتی شرکت و توانایی مدیریت ،تقسیم کرده اند .آنها این کار را با استفاده از کنترل  2ویژگی ذاتی شرکت(اندازه
شرکت ،سهم بازار شرکت ،جریان نقدی شرکت ،عمر پذیرش شرکت در بورس و فروش خارجی(صادرات)) انجام داده اند .هر کدام
از این  2متغیر به عنوان ویژگیهای ذاتی شرکت ،میتوانند به مدیریت کمک کنند تا تصمیمات بهتری اتخاذ نماید یا در جهت
عکس عمل کرده و توانایی مدیریت را محدود کنند .در مدل زیر که توسط دمرجیان و همکاران ( )1141ارائه شده ،این  2ویژگی
کنترل شده اند.
𝑦𝑐𝑛𝑒𝑖𝑐𝑖𝑓𝑓𝐸 𝑚𝑟𝑖𝐹
()1
𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑑𝑛𝐼 𝑤𝑜𝑙𝐹 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑆𝑖𝑧𝑒𝑡 + 𝑎2 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 + 𝑎3 𝐹𝑟𝑒𝑒 𝐶𝑎𝑠ℎ
𝜏 + 𝑎4 𝐴𝑔𝑒 + 𝑎5 𝐹𝑜𝑟𝑖𝑛 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 +
که در آن 𝑒𝑧𝑖𝑆 ،اندازه شرکت و برابر با لگاریتم طبیعی مجموع داراییهای شرکت ،𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 ،سهم بازار شرکت و

برابر با نسبت فروش شرکت به فروش کل صنعت ،𝐹𝑟𝑒𝑒 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟 ،متغیری دامی که در صورت مثبت
بودن جریانهای نقدی عملیاتی برابر یک و در صورت منفی بودن برابر صفر در نظر گرفته شده است ،𝐴𝑔𝑒 ،عمر پذیرش شرکت
در بورس اوراق بهادار و برابر با لگاریتم طبیعی تعداد سالهایی که شرکت در بورس پذیرفته شده است،
𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑑𝑛𝐼 𝑦𝑐𝑛𝑒𝑟𝑟𝑢𝐶 𝑛𝑖𝑟𝑜𝐹 ،نیز متغیر دامی است و برای شرکتهایی که صادرات(فروش با ارز خارجی) داشتهاند
برابر  4در غیر این صورت صفر در نظر گرفته شده است و باقی مانده مدل( )εنیز نشان دهنده میزان توانایی مدیریت است .مدل()1
نیز مانند مدل تحلیل پوششی داده ها باید در سطح صنعت ارزیابی شود به همین دلیل در آن متغیرهای مربوط به سطح کل بازار در
مدل اثر داده نشده اند(دمرجیان و همکاران.)1141 ،
بحران مالی ( :)DISTRESSبرای اندازه گیری بحران مالی شرکتهای بورسی از مدل اولسن ( )4911استفاده شده
است .این مدل با استفاده از فرمول ( )4اندازه گیری میشود و به طور گسترده در ادبیات پژوهش (باقات و همکاران1112 ،؛ موال و
همکاران1142 ،؛ ایروین و همکاران1141 ،؛ گول و همکاران )1141 ،مورد استفاده قرار گرفته است .در این فرمول در صورتی که
مقدار به دست آمده برای  Pباالتر از  21درصد باشد عدد یک (شرکت دارای بحران مالی) و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته
میشود .به این ترتیب داریم:
1
()4
= ̇𝑃
𝑡𝑖𝑦1 + 𝑒 −
در فرمول باال برای محاسبه متغیر بحران مالی ( 𝑡𝑖𝑦) از فرمول ( )1استفاده شده است:
()1

𝑡𝑖𝐴𝐶𝐿𝐶 ∗ 𝑦𝑖𝑡 = −1.32 − 0.407 ∗ 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 6.03 ∗ 𝑇𝐿𝑇𝐴𝑖𝑡 − 1.43 ∗ 𝑊𝐶𝑇𝐴𝑖𝑡 + 0.0757
− 2.37 ∗ 𝑁𝐼𝑇𝐴𝑖𝑡 − 1.83 ∗ 𝐹𝑈𝑇𝐿𝑖𝑡 + 0.285 ∗ 𝐼𝑁𝑇𝑊𝑂𝑖𝑡 − 1.72
𝑡𝑖𝑁𝐼𝐻𝐶 ∗ ∗ 𝑂𝐸𝑁𝐸𝐺𝑖𝑡 − 0.521

در فرمول باال داریم:
𝑡𝑖𝐸𝑍𝐼𝑆 :نسبت لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت به تولید ناخالص ملی.
𝑡𝑖𝐴𝑇𝐿𝑇 :نسبت کل بدهیهای دفتری به ارزش کل داراییهای ترازنامه ای شرکت.
𝑡𝑖𝐴𝑇𝐶𝑊 :نسبت سرمایه در گردش (اختالف بین داراییهای جاری و بدهیهای جاری) به کل داراییهای ترازنامه ای
شرکت.
𝑡𝑖𝐴𝐶𝐿𝐶 :نسبت بدهیهای جاری به داراییهای شرکت.
𝑡𝑖𝐴𝑇𝐼𝑁 :نسبت درآمد خالص به کل داراییهای ترازنامه ای شرکت.
𝑡𝑖𝐿𝑇𝑈𝐹 :نسبت وجوه نقد ناشی از عملیات شرکت به کل بدهیهای ترازنامه ای شرکت.
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𝑡𝑖𝑂𝑊𝑇𝑁𝐼  :متغیر دوگانه که وقتی شرکت در دوره گذشته گزارش زیان کرده باشد یک و در غیر این صورت صفر در نظر
گرفته میشود.
𝑡𝑖𝐺𝐸𝑁𝐸𝑂 :متغیر دوگانه که وقتی کل بدهیهای شرکت باالتر از کل داراییهای آنها باشد عدد یک و در غیر این صورت
صفر در نظر گرفته میشود.
𝑡𝑖𝑁𝐼𝐻𝐶  :برابر است با نسبت (درآمد خالص جاری منهای درآمد خالص اول دوره) به (قدرمطلق درآمد خالص جاری منهای
قدرمطلق درآمد خالص اول دوره) شرکت.

ب -متغیر وابسته

ج -متغیرهای کنترلی:
به پیروی از ادبیات پیشین پژوهش (اویگور1147 ،؛ گول و همکاران )1141 ،اثر برخی از ویژگیهای شرکتها در مدلهای
رگرسیونی کنترل شده است که در ادامه به تعریف آنها پرداخته میشود:
اندازه شرکت ( :)SIZEبرابر است با لگاریتم طبیعی کل داراییهای ترازنامه ای شرکت در پایان سال مالی.
هزینههای پژوهش و توسعه ( :)RDبرابر است با نسبت هزینههای پژوهش و توسعه به کل داراییهای ترازنامه ای شرکت در
پایان سال مالی.
مخارج سرمایه ای ( :)CAPEXبرابر است با نسبت مخارج سرمایه ای به کل داراییهای ترازنامه ای شرکت در پایان سال
مالی.
رشد شرکت ( :)GROWبرابر است با نسبت تغییرات فروش (فروش جاری منهای فروش اول دوره) به کل فروش اول دوره
شرکت در پایان سال مالی.
ریسک شرکت ( :)RISKبرابر است با انحراف معیار بازده ماهانه شرکت در پایان سال مالی.
بازده داراییها ( :)ROAبرابر است با نسبت سود خالص به کل داراییهای ترازنامه ای شرکت در پایان سال مالی.
عمر شرکت ( :)AGEبرابر است با تعداد سالهای فعالیت شرکت در بورس اوراق بهادار تهران.
نوع حسابرس ( :) BIGمتغیر دوگانه که وقتی شرکت از سوی سازمان حسابرسی شود یک و در غیر این صورت صفر در نظر
گرفته میشود.
دوران تصدی حسابرس ( :)TENUREبرابر است با تعداد سالهای همکاری شرکت و موسسه حسابرسی.
زیان شرکت ( :)LOSSمتغیر دوگانه که وقتی شرکت در دوره جاری گزارش زیان کرده باشد عدد یک و در غیر این صورت
صفر در نظر گرفته میشود.

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی  ،)02بهار  ،3023جلد یک

بهام شرکت ( :)OPACITYمتغیر وابسته در پژوهش حاضر ابهام شرکت در نظر گرفته شده که برای اندازه گیری این متغیر
و به پیروی از اویگور ( ) 1147از چهار شاخص متفاوت استفاده شده است .این چهار شاخص عبارتند از حجم معامالت ،شکاف
قیمتی ،تعداد سهامداران و خطای پیشبینی سود .همان طور که اندرسون و همکاران ( )1119مطرح کردند ،ابهام در فعالیتهای
شرکتها با افزایش شاخص در نظر گرفته شده ،بیشتر میشود .در نهایت میانگین چهار شاخص در نظر گرفته شده به عنوان متغیر
ابهام شرکت در نظر گرفته میشود .این شاخصها به شرح ذیل میباشند:
حجم معامالت ( :)TVبرابر است با لگاریتم طبیعی میانگین حجم معامالت روزانه (ریالی) سهام شرکت در طول دوره مالی.
شکاف قیمتی ( :) SPREADبرابر است با نسبت (تفاوت بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش) به (میانگین قیمت خرید و
فروش) شرکت در پایان سال مالی.
تعداد سهامداران ( :)SHبرابر است با لگاریتم طبیعی کل تعداد سهامداران شرکت در پایان سال مالی.
خطای پیشبینی سود ( :)ERRORبرابر است با تفاوت بین سود واقعی و سود پیشبینی شده مدیران در پایان سال مالی.

 -4روش شناسی تحقیق
تحقیق بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است  .این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و روش شناسی پژوهش از نوع
پس رو یدادی است .برای آزمون فرضیه ها ،از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد شد .برای گردآوری اطالعات در مورد
ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و فرمول های استخراج متغیرهای تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می شود .اطالعات مورد
نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق ،از اطالعات دسته دوم شرکت های نمونه بود که از منابع مختلفی از جمله نرم افزار ره آورد
نو ین ،امیدنامه و صورتهای مالی استخراج شدند .اطالعات اخذ شده در رابطه با متغیرهای تحقیق وارد صفحه گسترده اکسل شده و
سپس با استفاده از نرم افزارهای  EViewsو  Stataتحلیل شدند .جامعۀ آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک از تمام
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،طی دورة زمانی 4292تا (4291دورة شش ساله )تشکیل می شود.
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 -1-4جامعه و نمونه آماری
جامعه مطالعاتی پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سالهای 4292
تا  ،4291که تمامی شرایط زیر را دارا باشند:
 .4شرکت قبل از سال  4292در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
 .1پایان سال مالی شرکتها  19اسفند هر سال باشد.
 .2جزء شرکتهای مالی و سرمایهگذاری نباشد.
 .1اطالعات مالی مورد نیاز شرکتها قابل دسترس باشد.

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی  ،)02بهار  ،3023جلد یک

نگاره ( :)1نمونهگیری به روش غربالگری
تعداد شرکتهایی که تا سال  4291در بورس حضور داشتند
تعداد شرکتهای که قبل و بعد از سال  4292از بورس حذف یا وارد فرابورس شدند
تعداد شرکتهایی که طی بازه  4291-4292توقف معامالتی  2ماهه داشتند.
تعداد شرکتهای که بین سالهای  4291-4292دربورس اوراق بهادار فعال بوده اند.
تعداد شرکتهایی که عضو شرکتهای بخش مالی و خدماتی و بیمه و بانکها و هلدینگ و ...بوده اند
تعداد شرکتهایی که پایان سال مالی آنها منتهی به  41/19نبوده است

()11
()71

تعداد شرکت هایی که اطالعات مورد نیاز در بازه زمانی در دسترس نبوده است یا ناقص بوده است

()21

()447
()441
141

تعداد شرکتهایی که اطالعات آنها کامل و در دسترس هستند.

111

به علت گسترده بودن جامعه مورد پژوهش از یکسو و از سوی دیگر چون تعداد جامعه مورد پژوهش محدود و معین میباشد،
جهت تعیین حداقل حجم نمونه الزم ،از فرمول کوکران  412شرکت میباشد که مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت .شایان ذکر
است روش نمونه گیری در پژوهش حاضر به علت همگن بودن جامعه مورد بررسی ،روش نمونه گیری تصادفی ساده میباشد.

 -5یافته ها و تحلیل دادهها
 -1-5یافتههای مربوط به آمار توصیفی متغیرها
جدول شماره  ،1آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق در طی دوره موردبررسی را نشان میدهد .با توجه به اینکه تعداد 412
شرکت در دوره زمانی  1ساله بین سال های  4292الی  4291مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ،بنابراین تعداد کل مشاهدات در
پژوهش حاضر شامل  171سال شرکت می باشد.
متغیر
حجم معامالت
شکاف قیمتی
تعداد سهامداران
خطای پیشبینی سود
توانایی مدیران
بحران مالی
اندازه شرکت
هزینه های تحقیق و توسعه
مخارج سرمایه ای
رشد فروش
ریسک شرکت
بازده دارایی ها
عمر شرکت
نوع حسابرس
دوران تصدی حسابرس
زیان شرکت

02
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نگاره ( :)2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
حداکثر
میانه
میانگین
نماد

حداقل

انحراف معیار
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 -2-5یافتههای مربوط به آزمون مانایی متغیرها
سطح معناداری

متغیر
حجم معامالت
شکاف قیمتی
تعداد سهامداران
خطای پیشبینی سود
توانایی مدیران
بحران مالی
اندازه شرکت
هزینههای تحقیق و توسعه
مخارج سرمایه ای
رشد فروش
ریسک شرکت
بازده دارایی ها
عمر شرکت
نوع حسابرس
دوران تصدی حسابرس

TV
SPREAD
SH
ERROR
MA
DISTRESS
SIZE
RD
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AGE
BIG
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زیان شرکت

LOSS





 -3-5تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون
با توجه به ادبیات پژوهش
موجود و نیز ماهیت فرضیه های
پژوهش در این پژوهش از
دادههای ترکیبی استفاده شده است.
بهمنظور تعیین مدل مناسب (تلفیقی
یا تابلویی با اثرات ثابت یا تصادفی)
برای آزمون فرضیات از آزمون های
 Fلیمر(چاو) و هاسمن استفاده شده
است .با توجه به نتایج جدول  4از
روش اثرات ثابت برای تخمین مدل
استفاده می شود.

نگاره ( :)4نتایج آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن
مدل
مدل فرضیه اول
مدل فرضیه دوم
مدل فرضیه سوم
مدل فرضیه چهارم
مدل فرضیه پنجم
مدل فرضیه ششم
مدل فرضیه هفتم
مدل فرضیه هشتم
مدل فرضیه اول
مدل فرضیه دوم
مدل فرضیه سوم
مدل فرضیه چهارم
مدل فرضیه پنجم
مدل فرضیه ششم
مدل فرضیه هفتم
مدل فرضیه هشتم

آزمون
چاو
چاو
چاو
چاو
چاو
چاو
چاو
چاو
هاسمن
هاسمن
هاسمن
هاسمن
هاسمن
هاسمن
هاسمن
هاسمن

آماره
477791
447124
17794
17211
477721
447114
17219
17271
1117944
1917429
17711
12791
1197721
1917111
117271
977214

احتمال
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0062
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

نتیجه
تابلویی
تابلویی
تابلویی
تابلویی
تابلویی
تابلویی
تابلویی
تابلویی
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت
اثرات ثابت
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به منظور بررسی مانایی
متغیرهای تحقیق از آزمون دیکی
فولر تعمیم یافته (نوع فیشر)
استفاده شده است .با توجه به
خروجی مندرج در جدول شماره
( ،)2سطوح معناداری تمامی آزمون
های مذکور از خطای نوع اول
 1/12کوچک تر هستند و در نتیجه
فرضیه صفر آماری آزمون مبنی بر
وجود ریشه واحد رد شده و میتوان
پذیرفت که سری های مورد مطالعه
در این سطح خطا مانا هستند و
بنابراین ،رفتار مقادیر متغیرها ،در
طول زمان دستخوش تغییرات
رونددار نخواهد شد.

نگاره ( :)3نتایج آزمون مانایی متغیرها
آماره آزمون
نماد

 -4-5آزمون های برازش مدل اول
ضریب تعیین اصالح شده مدل نیز نشان میدهد  14درصد از تغییرات موجود در حجم معامالت شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران توسط متغیرهای مستقل و کنترلی این مدل ها تبیین می گردد.
همخطی به معنای وجود رابطه خطی شدید بین
نگاره ( :)5نتایج آزمون های برازش مدل رگرسیونی اول
متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی است .وجود
تورم واریانس
نماد
متغیر
همخطی شدید بین متغیرهای توضیحی یک مدل
توانایی مدیران
MA

موجب تورش ضرایب آن و بی اعتباری آزمون
اندازه شرکت
SIZE

معناداری ضرایب خواهد شد .یکی از شیوه های بررسی
هزینه های تحقیق و توسعه
RD

همخطی محاسبه آماره تورم واریانس است .چنانچه این
مخارج سرمایه ای
CAPEX

آماره از عدد  41کوچک تر باشد ،همخطی شدید وجود
رشد فروش
GROW

ندارد.
ریسک شرکت

RISK



03

عدم وجود خودهبمستگی باقیمانده ها از طریق
آزمون دوربین-واتسون مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به اینکه آماره آزمون دوربین-واتسون در بازه
 4/2الی  1/2قرار دارد ،نشان دهنده عدم وجود
خودهمبستگی باقیمانده ها در مدل دارد.
از شرایط الزم برای تخمین مدل رگرسیونی،
همبسانی واریانس اجزای خطای مدل است که در
صورت ناهمسانی از اعتبار مدل رگرسیونی می کاهد.
برای این منظور از آزمون بروش-پاگان استفاده شده
است که سطح معناداری به دست آمده برای این آزمون
بیشتر از خطای  2درصد می باشد و نشان از وجود
همسانی واریانس در بین اجزای خطای مدل دارد.

بازده دارایی ها
عمر شرکت
نوع حسابرس
دوران تصدی حسابرس
زیان شرکت
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره F
سطح معناداری
دوربین-واتسون
آماره بروش-پاگان
سطح معناداری

ROA



AGE



BIG



TENURE



LOSS










 -5-5نتایج تخمین مدل رگرسیونی اول.
سال ششم ،شماره ( 3پیاپی  ،)02بهار  ،3023جلد یک

نگاره ( :)6نتایج تخمین مدل رگرسیونی اول
𝑡𝑖𝐴𝑂𝑅 𝑇𝑉𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑀𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑖𝑡 + 𝛽6 𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖𝑡 + 𝛽7
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽8 𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐵𝐼𝐺𝑖𝑡 + 𝛽10 𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽11 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 +
معناداری
تی استودنت
انحراف استاندارد
بتا
نماد
متغیر
ضریب ثابت
C




مدیران
توانایی
MA




اندازه شرکت
SIZE




هزینه های تحقیق و توسعه
RD




مخارج سرمایه ای
CAPEX




رشد فروش
GROW




شرکت
ریسک
RISK




بازده دارایی ها
ROA




عمر شرکت
AGE




حسابرس
نوع
BIG




دوران تصدی حسابرس
TENURE




زیان شرکت
LOSS





سطح معناداری به دست آمده برای متغیر مستقل توانایی مدیران شرکت ( )MAکمتر از خطای  2درصد می باشد که نشان
میدهد توانایی مدیران بر حجم معامالت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد .عالوه بر این ،ضریب به
دست آمده برای متغیر مستقل توانایی مدیران شرکت مثبت است که نشان میدهد با افزایش توانایی مدیران ،حجم معامالت
شرکت ها نیز افزایش پیدا می کند (تایید فرضیه اول پژوهش).
نتایج به دست آمده برای متغیرهای کنترلی نیز نشان میدهد که اندازه شرکت ،هزینه های تحقیق و توسعه ،مخارج سرمایه
ای ،رشد فروش ،ریسک شرکت ،دوران تصدی حسابرس و زیان شرکت دارای اثر مثبت و معناداری بر حجم معامالت شرکت ها
می باشد و این در حالی است که اثر بازده دارایی ها و نوع حسابرس بر حجم معامالت شرکت ها منفی و معنادار به دست آمده
است .ضمن اینکه اثر عمر شرکت بر حجم معامالت آنها در دوره بررسی معنادار به دست نبامده است.

 -6-5آزمون های برازش مدل دوم
بر اساس شاخص های نیکویی برازش مدل مشاهده میشود که سطح معناداری آماره  Fتحلیل واریانس کمتر از خطای نوع
اول  1/12به دست آمده و نشان از معناداری مدل رگرسیونی مورد تخمین دارد.
ضریب تعیین اصالح شده مدل نیز نشان میدهد  17درصد از تغییرات موجود در شکاف قیمتی شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران توسط متغیرهای مستقل و کنترلی این مدل ها تبیین می گردد.

00

متغیر

نماد

تورم واریانس

توانایی مدیران
اندازه شرکت
هزینه های تحقیق و توسعه
مخارج سرمایه ای
رشد فروش
ریسک شرکت
بازده دارایی ها
عمر شرکت
نوع حسابرس
دوران تصدی حسابرس
زیان شرکت
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره F
سطح معناداری
دوربین-واتسون
آماره بروش-پاگان
سطح معناداری

MA



SIZE



RD



CAPEX



GROW



RISK



ROA



AGE



BIG



TENURE



LOSS










 -7-5نتایج تخمین مدل رگرسیونی دوم
نگاره ( :)8نتایج تخمین مدل رگرسیونی دوم
𝑡𝑖𝐴𝑂𝑅 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑀𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑖𝑡 + 𝛽6 𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖𝑡 + 𝛽7
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽8 𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐵𝐼𝐺𝑖𝑡 + 𝛽10 𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽11 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 +

متغیر
ضریب ثابت
توانایی مدیران
اندازه شرکت
هزینه های تحقیق و توسعه
مخارج سرمایه ای
رشد فروش
ریسک شرکت
بازده دارایی ها
عمر شرکت
نوع حسابرس
دوران تصدی حسابرس
زیان شرکت

نماد

بتا

انحراف استاندارد

تی استودنت

معناداری

C
MA
SIZE
RD
CAPEX
GROW
RISK
ROA
AGE
BIG
TENURE
LOSS





















































سال ششم ،شماره ( 3پیاپی  ،)02بهار  ،3023جلد یک

همخطی به معنای وجود رابطه خطی شدید بین
متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی است .وجود
همخطی شدید بین متغیرهای توضیحی یک مدل
موجب تورش ضرایب آن و بی اعتباری آزمون
معناداری ضرایب خواهد شد .یکی از شیوه های بررسی
همخطی محاسبه آماره تورم واریانس است .چنانچه این
آماره از عدد  41کوچک تر باشد ،همخطی شدید وجود
ندارد.
عدم وجود خودهبمستگی باقیمانده ها از طریق
آزمون دوربین-واتسون مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به اینکه آماره آزمون دوربین-واتسون در بازه
 4/2الی  1/2قرار دارد ،نشان دهنده عدم وجود
خودهمبستگی باقیمانده ها در مدل دارد.
از شرایط الزم برای تخمین مدل رگرسیونی،
همبسانی واریانس اجزای خطای مدل است که در
صورت ناهمسانی از اعتبار مدل رگرسیونی می کاهد.
برای این منظور از آزمون بروش-پاگان استفاده شده
است که سطح معناداری به دست آمده برای این آزمون
بیشتر از خطای  2درصد می باشد و نشان از وجود
همسانی واریانس در بین اجزای خطای مدل دارد.

نگاره ( :)7نتایج آزمون های برازش مدل رگرسیونی دوم

سطح معناداری به دست آمده برای متغیر مستقل توانایی مدیران شرکت ( )MAبیشتر از خطای  2درصد می باشد که نشان
میدهد توانایی مدیران بر شکاف شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر ندارد (رد فرضیه دوم پژوهش).
نتایج به دست آمده برای متغیرهای کنترلی نیز نشان میدهد که اندازه شرکت دارای اثر معناداری بر شکاف قیمتی آن نمی
باشد .اما تاثیر هزینه های تحقیق و توسعه ،مخارج سرمایه ای ،رشد فروش ،ریسک شرکت ،عمر شرکت ،دوران تصدی حسابرس و
زیان شرکت بر شکاف قیمتی مثبت و معنادا ر و اثر بازده دارایی ها و نوع حسابرس بر شکاف قیمتی منفی و معنادار به دست آمده
است.

01

 -8-5آزمون های برازش مدل سوم

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی  ،)02بهار  ،3023جلد یک

بر اساس شاخص های نیکویی برازش مدل مشاهده میشود که سطح معناداری آماره  Fتحلیل واریانس کمتر از خطای نوع
اول  1/12به دست آمده و نشان از معناداری مدل رگرسیونی مورد تخمین دارد.
ضریب تعیین اصالح شده مدل نیز نشان میدهد  21درصد از تغییرات موجود در تعداد سهامداران شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران توسط متغیرهای مستقل و کنترلی این مدل ها تبیین می گردد.
همخطی به معنای وجود رابطه خطی شدید بین
نگاره ( :)9نتایج آزمون های برازش مدل رگرسیونی سوم
متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی است .وجود
تورم واریانس
نماد
متغیر
همخطی شدید بین متغیرهای توضیحی یک مدل
توانایی مدیران
MA

موجب تورش ضرایب آن و بی اعتباری آزمون
اندازه شرکت
SIZE

معناداری ضرایب خواهد شد .یکی از شیوه های بررسی
هزینه های تحقیق و توسعه
RD

همخطی محاسبه آماره تورم واریانس است .چنانچه این
مخارج سرمایه ای
CAPEX

آماره از عدد  41کوچک تر باشد ،همخطی شدید وجود
رشد فروش
GROW

ندارد.
ریسک شرکت
RISK

عدم وجود خودهبمستگی باقیمانده ها از طریق
بازده دارایی ها
ROA

آزمون دوربین-واتسون مورد بررسی قرار گرفته است.
عمر شرکت
AGE

با توجه به اینکه آماره آزمون دوربین-واتسون در بازه
نوع حسابرس
BIG

 4/2الی  1/2قرار دارد ،نشان دهنده عدم وجود
دوران تصدی حسابرس
TENURE

خودهمبستگی باقیمانده ها در مدل دارد.
زیان شرکت
LOSS

از شرایط الزم برای تخمین مدل رگرسیونی،
ضریب تعیین تعدیل شده

همبسانی واریانس اجزای خطای مدل است که در
آماره F

صورت ناهمسانی از اعتبار مدل رگرسیونی می کاهد.
سطح معناداری

برای این منظور از آزمون بروش-پاگان استفاده شده
دوربین-واتسون

است که سطح معناداری به دست آمده برای این آزمون
آماره بروش-پاگان

بیشتر از خطای  2درصد می باشد و نشان از وجود
سطح معناداری

همسانی واریانس در بین اجزای خطای مدل دارد.


 -9-5نتایج تخمین مدل رگرسیونی سوم .
نگاره ( :)11نتایج تخمین مدل رگرسیونی سوم
𝑡𝑖𝐴𝑂𝑅 𝑆𝑃𝑅𝐸𝐴𝐷𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑀𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑖𝑡 + 𝛽6 𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖𝑡 + 𝛽7
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽8 𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐵𝐼𝐺𝑖𝑡 + 𝛽10 𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽11 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 +

متغیر
ضریب ثابت
توانایی مدیران
اندازه شرکت
هزینه های تحقیق و توسعه
مخارج سرمایه ای
رشد فروش
ریسک شرکت
بازده دارایی ها
عمر شرکت
نوع حسابرس
دوران تصدی حسابرس
زیان شرکت

نماد

بتا

انحراف استاندارد

تی استودنت

معناداری

C









MA









SIZE









RD









CAPEX









GROW









RISK









ROA









AGE









BIG









TENURE









LOSS









سطح معناداری به دست آمده برای متغیر مستقل توانایی مدیران شرکت ( )MAکمتر از خطای  2درصد می باشد که نشان
میدهد توانایی مدیران بر تعداد سهامداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد .عالوه بر این ،ضریب
به دست آمده برای متغیر مستقل توانایی مدیران شرکت مثبت است که نشان میدهد با افزایش توانایی مدیران ،تعداد سهامداران
شرکت ها نیز افزایش پیدا می کند (تایید فرضیه سوم پژوهش).
00

نتایج به دست آمده برای متغیرهای کنترلی نیز نشان میدهد که اندازه شرکت ،ریسک شرکت ،بازده دارایی ها ،عمر شرکت و
نوع حسابرس دارای اثر مثبت و معناداری بر تعداد سهامداران شرکت ها می باشد و این در حالی است که اثر هزینه های تحقیق و
توسعه ،مخارج سرمایه ای ،رشد فروش ،دو ران تصدی حسابرس و زیان شرکت بر تعداد سهامداران آنها منفی و معنادار به دست
آمده است.

 -11-5آزمون های برازش مدل چهارم

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی  ،)02بهار  ،3023جلد یک

بر اساس شاخص های نیکویی برازش مدل مشاهده میشود که سطح معناداری آماره  Fتحلیل واریانس کمتر از خطای نوع
اول  1/12به دست آمده و نشان از معناداری مدل رگرسیونی مورد تخمین دارد.
ضریب تعیین اصالح شده مدل نیز نشان میدهد  11درصد از تغییرات موجود در خطای پیشبینی سود شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط متغیرهای مستقل و کنترلی این مدل ها تبیین می گردد.
همخطی به معنای وجود رابطه خطی شدید بین
نگاره ( :)11نتایج آزمون های برازش مدل رگرسیونی چهارم
متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی است .وجود
تورم واریانس
نماد
متغیر
همخطی شدید بین متغیرهای توضیحی یک مدل
توانایی مدیران
MA

موجب تورش ضرایب آن و بی اعتباری آزمون
اندازه شرکت
SIZE

معناداری ضرایب خواهد شد .یکی از شیوه های بررسی
هزینه های تحقیق و توسعه
RD

همخطی محاسبه آماره تورم واریانس است .چنانچه این
مخارج سرمایه ای
CAPEX

آماره از عدد  41کوچک تر باشد ،همخطی شدید وجود
رشد فروش
GROW

ندارد.
ریسک شرکت
RISK

عدم وجود خودهبمستگی باقیمانده ها از طریق
بازده دارایی ها
ROA

آزمون دوربین-واتسون مورد بررسی قرار گرفته است.
عمر شرکت
AGE

با توجه به اینکه آماره آزمون دوربین-واتسون در بازه
نوع حسابرس
BIG

 4/2الی  1/2قرار دارد ،نشان دهنده عدم وجود
دوران تصدی حسابرس
TENURE

خودهمبستگی باقیمانده ها در مدل دارد.
زیان شرکت
LOSS

از شرایط الزم برای تخمین مدل رگرسیونی،
ضریب تعیین تعدیل شده

همبسانی واریانس اجزای خطای مدل است که در
آماره F

صورت ناهمسانی از اعتبار مدل رگرسیونی می کاهد.
سطح معناداری

برای این منظور از آزمون بروش-پاگان استفاده شده
دوربین-واتسون

است که سطح معناداری به دست آمده برای این آزمون
آماره بروش-پاگان

بیشتر از خطای  2درصد می باشد و نشان از وجود
سطح معناداری

همسانی واریانس در بین اجزای خطای مدل دارد.


 -11-5نتایج تخمین مدل رگرسیونی چهارم
نگاره ( :)12نتایج تخمین مدل رگرسیونی چهارم
𝑡𝑖𝐾𝑆𝐼𝑅 𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑀𝐴𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑖𝑡 + 𝛽6
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽7 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽8 𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐵𝐼𝐺𝑖𝑡 + 𝛽10 𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽11 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 +
معناداری
تی استودنت
انحراف استاندارد
بتا
نماد
متغیر
ضریب ثابت
C




مدیران
توانایی
MA




اندازه شرکت
SIZE




هزینه های تحقیق و توسعه
RD




مخارج سرمایه ای
CAPEX




رشد فروش
GROW




ریسک شرکت
RISK




ها
بازده دارایی
ROA




عمر شرکت
AGE




حسابرس
نوع
BIG




دوران تصدی حسابرس
TENURE




زیان شرکت
LOSS





01

سطح معناداری به دست آمده برای متغیر مستقل توانایی مدیران شرکت ( )MAکمتر از خطای  2درصد می باشد که نشان
میدهد توانایی مدیران بر خطای پیشبینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد .عالوه بر این،
ضریب به دست آمده برای متغیر مستقل توانایی مدیران شرکت مثبت است که نشان میدهد با افزایش توانایی مدیران ،خطای
پیشبینی سود شرکت ها کاهش پیدا می کند (تایید فرضیه چهارم پژوهش).
نتایج به دست آمده برای متغیرهای کنترلی نیز نشان میدهد که اندازه شرکت و مخارج سرمایه ای دارای اثر معناداری بر
خطای پیشبینی سود شرکت ها ندارد و این در حالی است که اثر هزینه های تحقیق و توسعه ،رشد فروش ،ریسک شرکت ،بازده
دارایی ها ،دوران تصدی حسابرس و زیان شرکت بر خطای پیشبینی سود مثبت و معنادار و اثر عمر شرکت و نوع حسابرس بر
خطای پیشبینی سود شرکت ها در دوره بررسی منفی و معنادار به دست آمده است.

 -11-5آزمون های برازش مدل پنجم

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی  ،)02بهار  ،3023جلد یک

بر اساس شاخص های نیکویی برازش مدل مشاهده میشود که سطح معناداری آماره  Fتحلیل واریانس کمتر از خطای نوع
اول  1/12به دست آمده و نشان از معناداری مدل رگرسیونی مورد تخمین دارد.
ضریب تعیین اصالح شده مدل نیز نشان میدهد  14درصد از تغییرات موجود در حجم معامالت شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران توسط متغیرهای مستقل و کنترلی این مدل ها تبیین می گردد.
همخطی به معنای وجود رابطه خطی شدید بین
نگاره ( :)13نتایج آزمون های برازش مدل رگرسیونی پنجم
متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی است .وجود همخطی
تورم واریانس
نماد
متغیر
شدید بین متغیرهای توضیحی یک مدل موجب تورش
توانایی مدیران
DISTRESS

ضرایب آن و بی اعتباری آزمون معناداری ضرایب خواهد شد.
اندازه شرکت
SIZE

یکی از شیوه های بررسی همخطی محاسبه آماره تورم
هزینه های تحقیق و توسعه
RD

واریانس است .چنانچه این آماره از عدد  41کوچک تر باشد،
مخارج سرمایه ای
CAPEX

همخطی شدید وجود ندارد.
رشد فروش
GROW

عدم وجود خودهبمستگی باقیمانده ها از طریق
ریسک شرکت
RISK

آزمون دوربین-واتسون مورد بررسی قرار گرفته است.
ها
بازده دارایی
ROA

با توجه به اینکه آماره آزمون دوربین-واتسون در بازه
عمر شرکت
AGE

 4/2الی  1/2قرار دارد ،نشان دهنده عدم وجود
نوع حسابرس
BIG

خودهمبستگی باقیمانده ها در مدل دارد.
دوران تصدی حسابرس
TENURE

از شرایط الزم برای تخمین مدل رگرسیونی ،همبسانی
زیان شرکت
LOSS

واریانس اجزای خطای مدل است که در صورت ناهمسانی
ضریب تعیین تعدیل شده

از اعتبار مدل رگرسیونی می کاهد .برای این منظور از آزمون
آماره F

بروش-پاگان استفاده شده است که سطح معناداری به دست
سطح معناداری

آمده برای این آزمون بیشتر از خطای  2درصد می باشد و
دوربین-واتسون

نشان از وجود همسانی واریانس در بین اجزای خطای مدل
آماره بروش-پاگان

دارد.
سطح معناداری

خالصه یافتههای مربوط به آزمون های برازش

مدل در جدول ( )42آمده است:

 -12-5نتایج تخمین مدل رگرسیونی پنجم
سطح معناداری به دست آمده برای متغیر مستقل بحران مالی شرکت ( )DISTRESSکمتر از خطای  2درصد می باشد که
نشان میدهد بحران مالی بر حجم معامالت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد .عالوه بر این،
ضریب به دست آمده برای متغیر مستقل بحران مالی شرکت منفی است که نشان میدهد با افزایش بحران مالی ،حجم معامالت
شرکت ها کاهش پیدا می کند (تایید فرضیه پنجم پژوهش).
نتایج به دست آمده برای متغیرهای کنترلی نیز نشان میدهد که اندازه شرکت ،هزینه های تحقیق و توسعه ،رشد فروش،
ریسک شرکت ،دوران تصدی حسابرس و زیان شرکت دارای اثر مثبت و معناداری بر حجم معامالت شرکت ها می باشد و این در
حالی است که اثر بازده دارایی ها و نوع حسابرس بر حجم معامالت شرکت ها منفی و معنادار به دست آمده است .ضمن اینکه اثر
مخارج سرمایه ای و عمر شرکت بر حجم معامالت آنها در دوره بررسی معنادار به دست نبامده است.
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جدول ( :)14نتایج تخمین مدل رگرسیونی پنجم
𝑡𝑖𝐴𝑂𝑅 𝑇𝑉𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅𝐸𝑆𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑖𝑡 + 𝛽6 𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖𝑡 + 𝛽7
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽8 𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐵𝐼𝐺𝑖𝑡 + 𝛽10 𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽11 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 +

انحراف استاندارد

تی استودنت

C
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 -13-5آزمون های برازش مدل ششم
بر اساس شاخص های نیکویی برازش مدل مشاهده میشود که سطح معناداری آماره  Fتحلیل واریانس کمتر از خطای نوع
اول  1/12به دست آمده و نشان از معناداری مدل رگرسیونی مورد تخمین دارد.
ضریب تعیین اصالح شده مدل نیز نشان میدهد  17درصد از تغییرات موجود در شکاف قیمتی شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران توسط متغیرهای مستقل و کنترلی این مدل ها تبیین می گردد.
همخطی به معنای وجود رابطه خطی شدید بین
نگاره ( :)15نتایج آزمون های برازش مدل رگرسیونی ششم
متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی است .وجود
تورم واریانس
نماد
متغیر
همخطی شدید بین متغیرهای توضیحی یک مدل
توانایی مدیران
DISTRESS

موجب تورش ضرایب آن و بی اعتباری آزمون
اندازه شرکت
SIZE

بررسی
معناداری ضرایب خواهد شد .یکی از شیوه های
هزینه های تحقیق و توسعه
RD

همخطی محاسبه آماره تورم واریانس است .چنانچه
مخارج سرمایه ای
CAPEX

این آماره از عدد  41کوچک تر باشد ،همخطی شدید
رشد فروش
GROW

وجود ندارد.
شرکت
ریسک
RISK

عدم وجود خودهبمستگی باقیماندهها از طریق
بازده دارایی ها
ROA

آزمون دوربین-واتسون مورد بررسی قرار گرفته است.
عمر شرکت
AGE

با توجه به اینکه آماره آزمون دوربین-واتسون در بازه
نوع حسابرس
BIG

 4/2الی  1/2قرار دارد ،نشان دهنده عدم وجود
دوران تصدی حسابرس
TENURE

خودهمبستگی باقیمانده ها در مدل دارد.
زیان شرکت
LOSS

از شرایط الزم برای تخمین مدل رگرسیونی،
ضریب تعیین تعدیل شده

همبسانی واریانس اجزای خطای مدل است که در
آماره F

صورت ناهمسانی از اعتبار مدل رگرسیونی می کاهد.
سطح معناداری

برای این منظور از آزمون بروش-پاگان استفاده شده
دوربین-واتسون

است که سطح معناداری به دست آمده برای این آزمون
آماره بروش-پاگان
DISTRESS
بیشتر از خطای  2درصد می باشد و نشان از وجود
سطح معناداری
SIZE
همسانی واریانس در بین اجزای خطای مدل دارد.

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی  ،)02بهار  ،3023جلد یک

متغیر
ضریب ثابت
توانایی مدیران
اندازه شرکت
هزینه های تحقیق و توسعه
مخارج سرمایه ای
رشد فروش
ریسک شرکت
بازده دارایی ها
عمر شرکت
نوع حسابرس
دوران تصدی حسابرس
زیان شرکت

نماد

بتا

معناداری



01

 -14-5نتایج تخمین مدل رگرسیونی ششم
نگاره ( :)16نتایج تخمین مدل رگرسیونی ششم
𝑡𝑖𝐴𝑂𝑅 𝑇𝑉𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅𝐸𝑆𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑖𝑡 + 𝛽6 𝑅𝐼𝑆𝐾𝑖𝑡 + 𝛽7
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽8 𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐵𝐼𝐺𝑖𝑡 + 𝛽10 𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽11 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 +

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی  ،)02بهار  ،3023جلد یک

متغیر
ضریب ثابت
توانایی مدیران
اندازه شرکت
هزینه های تحقیق و توسعه
مخارج سرمایه ای
رشد فروش
ریسک شرکت
بازده دارایی ها
عمر شرکت
نوع حسابرس
دوران تصدی حسابرس
زیان شرکت

نماد

بتا

انحراف استاندارد

تی استودنت

معناداری

C
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AGE









BIG









TENURE









LOSS









سطح معناداری به دست آمده برای متغیر مستقل بحران مالی شرکت ( )DISTRESSبیشتر از خطای  2درصد می باشد که
نشان میدهد بحران مالی بر شکاف شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد .عالوه بر این ،ضریب به
دست آمده برای متغیر مستقل بحران مالی شرکت مثبت است که نشان میدهد با افزایش بحران مالی ،شکاف قیمتی شرکت ها
نیز افزایش پیدا می کند (تایید فرضیه ششم پژوهش).
نتایج به دست آمده برای متغیرهای کنترلی نیز نشان میدهد که اندازه شرکت دارای اثر معناداری بر شکاف قیمتی آن نمی
باشد .اما تاثیر هزینه های تحقیق و توسعه ،مخارج سرمایه ای ،رشد فروش ،ریسک شرکت ،عمر شرکت ،دوران تصدی حسابرس و
زیان شرکت بر شکاف قیمتی مثبت و معنادار و اثر بازده دارایی ها و نوع حسابرس بر شکاف قیمتی منفی و معنادار به دست آمده
است.

 -15-5آزمون های برازش مدل هفتم
بر اساس شاخص های نیکویی برازش مدل
مشاهده میشود که سطح معناداری آماره  Fتحلیل
واریانس کمتر از خطای نوع اول  1/12به دست آمده و
نشان از معناداری مدل رگرسیونی مورد تخمین دارد.
ضریب تعیین اصالح شده مدل نیز نشان میدهد
 21درصد از تغییرات موجود در رفتار سرمایه گذاری
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
توسط متغیرهای مستقل و کنترلی این مدل ها تبیین
می گردد.
همخطی به معنای وجود رابطه خطی شدید بین
متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی است .وجود
همخطی شدید بین متغیرهای توضیحی یک مدل
موجب تورش ضرایب آن و بی اعتباری آزمون
معناداری ضرایب خواهد شد .یکی از شیوه های
بررسی همخطی محاسبه آماره تورم واریانس است.
چنانچه این آماره از عدد  41کوچک تر باشد ،همخطی
شدید وجود ندارد.
عدم وجود خودهبمستگی باقیمانده ها از طریق
آزمون دوربین-واتسون مورد بررسی قرار گرفته است.
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نگاره ( :)17نتایج آزمون های برازش مدل رگرسیونی هفتم
متغیر

نماد

تورم واریانس

توانایی مدیران
اندازه شرکت
هزینه های تحقیق و توسعه
مخارج سرمایه ای
رشد فروش
ریسک شرکت
بازده دارایی ها
عمر شرکت
نوع حسابرس
دوران تصدی حسابرس
زیان شرکت
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره F
سطح معناداری
دوربین-واتسون
آماره بروش-پاگان
سطح معناداری

DISTRESS



SIZE



RD



CAPEX



GROW



RISK



ROA



AGE



BIG



TENURE



LOSS









با توجه به اینکه آماره آزمون دوربین-واتسون در بازه  4/2الی  1/2قرار دارد ،نشان دهنده عدم وجود خودهمبستگی باقیماندهها
در مدل دارد.
از شرایط الزم برای تخمین مدل رگرسیونی ،همبسانی واریانس اجزای خطای مدل است که در صورت ناهمسانی از اعتبار
مدل رگرسیونی می کاهد .برای این منظور از آزمون بروش-پاگان استفاده شده است که سطح معناداری به دست آمده برای این
آزمون بیشتر از خطای  2درصد می باشد و نشان از وجود همسانی واریانس در بین اجزای خطای مدل دارد.

 -16-5نتایج تخمین مدل رگرسیونی هفتم
نگاره ( :)18نتایج تخمین مدل رگرسیونی هفتم

سطح معناداری به دست آمده برای متغیر مستقل بحران مالی شرکت ( )DISTRESSکمتر از خطای  2درصد می باشد که
نشان میدهد بحران مالی بر تعداد سهامداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد .عالوه بر این،
ضریب به دست آمده برای متغیر مستقل بحران مالی شرکت منفی است که نشان میدهد با افزایش بحران مالی ،تعداد سهامداران
شرکت ها کاهش پیدا می کند (تایید فرضیه هفتم پژوهش).
نتایج به دست آمده برای متغیرهای کنترلی نیز نشان میدهد که اندازه شرکت ،ریسک شرکت ،بازده دارایی ها ،عمر شرکت و
نوع حسابرس دارای اثر مث بت و معناداری بر تعداد سهامداران شرکت ها می باشد و این در حالی است که اثر هزینه های تحقیق و
توسعه ،مخارج سرمایه ای ،رشد فروش ،دوران تصدی حسابرس و زیان شرکت بر تعداد سهامداران آنها منفی و معنادار به دست
آمده است.

سال ششم ،شماره ( 3پیاپی  ،)02بهار  ،3023جلد یک

𝑡𝑖𝐾𝑆𝐼𝑅 𝑆𝐻𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅𝐸𝑆𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑖𝑡 + 𝛽6
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽7 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽8 𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐵𝐼𝐺𝑖𝑡 + 𝛽10 𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽11 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 +
معناداری
تی استودنت
انحراف استاندارد
بتا
نماد
متغیر
ضریب ثابت
C




توانایی مدیران
DISTRESS




اندازه شرکت
SIZE




هزینه های تحقیق و توسعه
RD




مخارج سرمایه ای
CAPEX




رشد فروش
GROW




ریسک شرکت
RISK




ها
بازده دارایی
ROA




عمر شرکت
AGE




حسابرس
نوع
BIG




دوران تصدی حسابرس
TENURE




زیان شرکت
LOSS





 -17-5آزمون های برازش مدل هشتم
بر اساس شاخص های نیکویی برازش مدل مشاهده میشود که سطح معناداری آماره  Fتحلیل واریانس کمتر از خطای نوع
اول  1/12به دست آمده و نشان از معناداری مدل رگرسیونی مورد تخمین دارد.
ضریب تعیین اصالح شده مدل نیز نشان میدهد  11درصد از تغییرات موجود در خطای پیشبینی سود شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط متغیرهای مستقل و کنترلی این مدل ها تبیین می گردد.
همخطی به معنای وجود رابطه خطی شدید بین متغیرهای توضیحی مدل رگرسیونی است .وجود همخطی شدید بین
متغیرهای توضیحی یک مدل موجب تورش ضرایب آن و بیاعتباری آزمون معناداری ضرایب خواهد شد .یکی از شیوه های بررسی
همخطی محاسبه آماره تورم واریانس است .چنانچه این آماره از عدد  41کوچک تر باشد ،همخطی شدید وجود ندارد.

01

عدم وجود خودهبمستگی باقیمانده ها از طریق
آزمون دوربین-واتسون مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به اینکه آماره آزمون دوربین-واتسون در بازه
 4/2الی  1/2قرار دارد ،نشان دهنده عدم وجود
خودهمبستگی باقیمانده ها در مدل دارد.
از شرایط الزم برای تخمین مدل رگرسیونی،
همبسانی واریانس اجزای خطای مدل است که در
صورت ناهمسانی از اعتبار مدل رگرسیونی می کاهد.
برای این منظور از آزمون بروش-پاگان استفاده شده
است که سطح معناداری به دست آمده برای این
آزمون بیشتر از خطای  2درصد میباشد و نشان از
وجود همسانی واریانس در بین اجزای خطای مدل
دارد.

نگاره ( :)19نتایج آزمون های برازش مدل رگرسیونی هشتم
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متغیر

نماد

تورم واریانس

بحران مالی
اندازه شرکت
هزینه های تحقیق و توسعه
مخارج سرمایه ای
رشد فروش
ریسک شرکت
بازده دارایی ها
عمر شرکت
نوع حسابرس
دوران تصدی حسابرس
زیان شرکت
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره F
سطح معناداری
دوربین-واتسون
آماره بروش-پاگان
سطح معناداری

DISTRESS



SIZE



RD



CAPEX



GROW



RISK



ROA



AGE



BIG



TENURE



LOSS









 -18-5نتایج تخمین مدل رگرسیونی هشتم
نگاره ( :)21نتایج تخمین مدل رگرسیونی هشتم
𝑡𝑖𝐾𝑆𝐼𝑅 𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐷𝐼𝑆𝑇𝑅𝐸𝑆𝑆𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑅𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐺𝑅𝑂𝑊𝑖𝑡 + 𝛽6
𝑡𝑖𝜀 + 𝛽7 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽8 𝐴𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐵𝐼𝐺𝑖𝑡 + 𝛽10 𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽11 𝐿𝑂𝑆𝑆𝑖𝑡 +

متغیر
ضریب ثابت
توانایی مدیران
اندازه شرکت
هزینه های تحقیق و توسعه
مخارج سرمایه ای
رشد فروش
ریسک شرکت
بازده دارایی ها
عمر شرکت
نوع حسابرس
دوران تصدی حسابرس
زیان شرکت

نماد

بتا

انحراف استاندارد

تی استودنت

معناداری

C
DISTRESS
SIZE
RD
CAPEX
GROW
RISK
ROA
AGE
BIG
TENURE
LOSS





















































سطح معناداری به دست آمده برای متغیر مستقل بحران مالی شرکت ( )DISTRESSبیشتر از خطای  2درصد می باشد که
نشان میدهد بحران مالی بر خطای پیشبینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر ندارد (رد فرضیه
هشتم پژوهش).
نتایج به دست آمده برای متغیرهای کنترلی نیز نشان میدهد که اندازه شرکت و مخارج سرمایه ای دارای اثر معناداری بر
خطای پیشبینی سود شرکت ها ندارد و این در حالی است که اثر هزینه های تحقیق و توسعه ،رشد فروش ،ریسک شرکت ،بازده
دارایی ها ،دوران تصدی حسابرس و زیان شرکت بر خطای پیشبینی سود مثبت و معنادار و اثر عمر شرکت و نوع حسابرس بر
خطای پیشبینی سود شرکت ها در دوره بررسی منفی و معنادار به دست آمده است.
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در فرضیه فرعی اول پژوهش به بررسی تاثیر توانایی های مدیران بر حجم معامالت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران پرداخته شد دراین ارتباط بایستی اشاره شود که مدیران دارای توانایی های باالتر نظارت و کنترل بیشتری بر
فعالیت های شرکت ها داشته و معموال تصمیمات مناسب تری اتخاذ می کنند .عالوه بر این ،دیدگاه بازار نسبت به فعالیت ها و
آینده شرکت مثبت بوده و در نتیجه میتواند حجم معامالت سهام شرکت ها را افزایش دهد .درفرضیه فرعی دوم پژوهش به
بررسی تاثیر توانایی های مدیران بر شکاف قیمتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد در این ارتباط
نیز بایستی اشاره شود که مدیریت ،فرآیند به کارگیرى مؤثر منابع انسانى و امکانات ،براى تحقق اهداف سازمانى است .مدیران کارا،
توانایى استفاده بهینه از منابع موجود را در فرآیند تحقق اهداف سازمانى دارند .بنابراین توانایی مدیر در به کارگیری منابع شرکت
جهت کسب سود از اهمیت به سزایی برخوردار است .شاخص توانایی مدیر ،هم برای سهامداران بالفعل ،هم برای سهامداران بالقوه
اهمیت دارد .چنانچه مدیریت فاقد کارآیی الزم باشد سهامداران فعلی در صدد ایجاد تغییراتی در مدیریت واحد تجاری خواهند بود و
یا با اجرای برنامههای تشویقی و وضع مزایا و پاداش درصدد افزایش کارآیی مدیریت خواهند بود .این موضوع میتواند به کاهش
شکاف قیمتی سهام منجر شود .هر چند یافتههای پژوهش حاضر به دلیل ساختارهای متفاوت بورس در ایران ،این ارتباط را مورد
تایید قرار نمیدهد .در فرضیه فرعی سوم پژوهش به بررسی تاثیر توانایی های مدیران بر تعداد سهامداران شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد در این ارتباط بایستی اشاره شود که مدیران دارای توانایی باال قدرت درک بهتری از
شرایط داخلی و خارجی شرکت داشته و از قدرت برآورد باالیی در رابطه با پیشبینی وضعیت شرکت ها دارند .مدیران توانا عالوه بر
برآوردهای باکیفیتی که انجام می دهند ،به واسطه شناخت و قدرت درک خود ،پروژه های سودآور را شناسایی کرده و با سرمایه
گذاری در آن ها جریان های نقدی عملیاتی را نیز بهبود می بخشند .بنابراین واکنش بازار به رفتار مدیران دارای توانایی باالتر
مثبت تر می باشد و موجب افزایش تعداد سهامداران میشود .در فرضیه فرعی چهارم پژوهش به بررسی تاثیر توانایی های مدیران
بر خطای پیشبینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد.این یافته ها نشان میدهد که مدیران
در تصمیمات مربوط به پیشبینی سود نقش مهمی را ایفا می کنند .زمانی که مدیران دارای توانمندی های بیشتری هستند ،احتماال
وضعیت مالی شرکت در شرایط بهتری بوده و کارایی شرکت ها افزایش پیدا می کند .عالوه بر این ،مدیران دارای توانایی باالتر،
تمرکز و نظارت بیشتری بر فعالیت های مختلف شرکت از جمله گزارش های حسابرسی دارند که میتواند بر کیفیت پیشبینی سود
آنها اثرگذار باشد.در فرضیه فرعی پنجم پژوهش به بررسی تاثیر بحران مالی بر حجم معامالت سهام شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد یافتههای این فرضیه نشان از اهمیت شرایط شرکت و اثرات آن بر حجم معامالت سهام
شرکت ها دارد .زمانی که شرکت دارای شرایط مالی مناسبی باشد ،واکنش بازار نسبت به فعالیت های شرکت ها مثبت ارزیابی
میشود و سهامداران تالش می کنند تا سهام بیشتری خرید و فروش کنند .از سوی دیگر ،منابع مالی خارجی شرکت با هزینه های
پایین تری تامین میشود  .در مجموع این موضوع منجر به افزایش معامالت سهام شرکت شده و در نهایت این اثرگذاری مثبت
میشود  .در فرضیه فرعی ششم پژوهش به بررسی تاثیر بحران مالی بر شکاف قیمتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران پرداخته شد این یافته ها نیز نشان میدهد که افزایش شرایط بحرانی شرکت ها که با افزایش تعارضات نمایندگی و
اختالف هیئتمدیره شرکت ها همراه می باشد ،میتواند موجب شود که شکاف قیمتی خرید و فروش سهام بیشتر شود .چراکه بازار
شرایط شرکت را مثبت ارزیابی نمی کند و احتماال نوسان باالتر قیمت سهام و یا کاهش نقدشوندگی سهام برای این شرکت ها
بیشتر است .در نتیجه این اثرگذاری مثبت شده و با افزایش بحران مالی ،شکاف قیمتی نیز افزایش پیدا می کند .در فرضیه فرعی
هفتم پژوهش به بررسی تاثیر بحران مالی بر تعداد سهامداران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شددر
واقع میتوان پذیرفت که شرایط بحرانی شرکت ها موجب میشود که اغلب سهامداران اقدام به فروش سهام شرکت نمایند و در
نتیجه سهامداران اصلی و بزرگ تر اقدام به خرید سهام شرکت با دیدگاه بلندمدت می کنند .سهامداران خرد نیز به دلیل برخورداری
از دانش و اطالعات تخصصی پایین تر در حوزه مالی ،بیشتر تمایل به فروش سهام را دارند که در نتیجه با کاهش تعداد سهامداران
و اثرگذاری معکوس بحران مالی بر تعداد سهامداران مواجه می شویم.در فرضیه فرعی هشتم پژوهش به بررسی تاثیر بحران مالی
بر خطای پیشبینی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد در ارتباط با نتیجه به دست آمده
بایستی اشاره شود که انتظار بر این است که بحران مالی شرکت ها میتواند موجب افزایش تعارضات نمایندگی و اختالف بین
اعضای هیئتمدیره شرکت ها گردد .در نتیجه احتماال خطای پیشبینی سود مدیران افزایش پیدا می کند و در واقع مدیران دچار
خطاهای احتمالی بیشتری می شوند .اما یافتههای پژوهش از این موضوع حمایت نمی کند .چراکه ساختارهای سیاسی و اقتصادی
بورس اوراق بهادار تهران بسیار متفاوت با سایر کشورها و خصوصا کشورهای پیشرفته می باشد و از این رو ،بحران مالی دارای
اثرگذاری بر خطای پیشبینی سود مدیران نمی باشد.
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با توجه به مطالعات و یافتههای پژوهش ،پیشنهادات زیر ارائه میگردد:
 .4با توجه به نتیجه به دست آمده برای فرضیه فرعی اول پژوهش پیشنهاد میشود سهامداران در خرید و فروش سهام
شرکت ها با در نظر گرفتن توانایی های مدیران شرکت ها اقدام به این کار نمایند تا تصمیمات بهینه تری اتخاذ نمایند.
 .1با توجه به نتیجه به دست آمده برای فرضیه فرعی دوم پژوهش پیشنهاد میشود سیاست گذاران شرکت ها در هنگام
انتخاب مدیران با در نظر گرفتن توانمندی های آنها از جمله تجربه و تخصص اقدام به جذب آنها نمایند تا بتوانند موجب
اثرگذاری بر شکاف قیمتی سهام گردند.
 .2با توجه به نتیجه به دست آمده برای فرضیه فرعی سوم پژوهش پیشنهاد میشود تحلیل گران در بررسی های خود در
ارتباط با تعداد سهامداران شرکت ها به نقش توانایی های مدیران و اثرگذاری آن بر تصمیمات سهامداران توجه بیشتری
نمایند.
 .1با توجه به نتیجه به دست آمده برای فرضیه فرعی چهارم پژوهش پیشنهاد میشود مدیران شرکت ها در هنگام پیشبینی
سود با توجه به اثرگذاری باالی آن بر تصمیمات سرمایه گذاران ،به منظور افزایش دقت پیشبینی سود از مدل های
پیشرفته آماری بهره گیرند.
 .2با توجه به نتیجه به دست آمده برای فرضیه فرعی پنجم پژوهش پیشنهاد میشود مدیران و سیاست گذاران شرکت های
دارای بحران مالی با در نظر گرفتن شرایط بحرانی شرکت ها اقدام به رفع این مشکل کرده و تالش نمایند از این طریق
حجم معامالت سهام شرکت ها را تحت تاثیر قرار دهند.
 .1با توجه به نتیجه به دست آمده برای فرضیه فرعی ششم پژوهش پیشنهاد میشود سرمایه گذارانی که قصد ورود به
بورس اوراق بهادار تهران را دارند به منظور کاهش زیان ،با در نظر گرفتن بحران مالی شرکت ها و اثری که میتواند بر
شکاف قیمتی سهام شرکت ها داشته باشد ،اقدام به خرید سهام نمایند.
 .7با توجه به نتیجه به دست آمده برای فرضیه فرعی هفتم پژوهش پیشنهاد میشود کلیه استفاده کنندگان صورت های
مالی شرکت ها در بررسی وضعیت مالی شرکت به نقش بحران مالی و اثر آن بر تعداد سهامداران توجه ویژه ای داشته
باشند.
 .1با توجه به نتیجه به دست آمده برای فرضیه فرعی هشتم پژوهش پیشنهاد میشود زمانی که شرکت ها در شرایط بحرانی
قرار دارند ،مدیران با استفاده از رویکردهای نوین علمی و بهره گیری از روش های جدید مدلسازی اقدام به پیشبینی
سود نمایند تا از این طریق موجب کاهش خطای پیشبینی سود شوند.

یاداشتها
7- Ha & Minh
8- Jarvalt & Veisson
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فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)02بهار  ،1021جلد یک

تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری بر عکس العمل بازار
سهام با در نظر گرفتن نقش تعدیلی تنوع جنسیت هیئت مدیره در
بورس و فرابورس ایران
بهزاد پرویزی ،1چیا امین پناه ،2محمد

باقری*3

تاریخ دریافت0022/20/02 :
تاریخ پذیرش0022/00/00 :
کد مقاله70700 :

چکـیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری بر عکس العمل بازار سهام با در نظر
گرفتن نقش تعدیلی تنوع جنسیت هیئت مدیره در بورس و فرابورس ایران است .پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و
از لحاظ نحوه اجرا توصیفی ـ همبستگی است .برای انجام پژوهش چهار فرضیه اصلی تدوین شد .برای انجام این پژوهش
از رگرسیون داده های پنلی با نرم افزارهای  Eviews 8و  SPSS 22استفاده شد .این موضوع در  58شرکت پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در فاصله زمانی  0902تا  0905بررسی شد( 052شرکت ـ سال
مشاهده شد) .یافته ها نشان داد که بین مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری و عکس العمل بازار سهام شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد .سرمایه گذاران در هنگام خرید و فروش سهام به
مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توجه نمایند.

واژگـان کلـیدی :مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری ،عکس العمل بازار سهام ،تنوع جنسیت هیئت مدیره،
بورس ایران ،فرابورس ایران

 -1استادیار موسسه آموزش عالی آزاد ایرانمهر
 -0استادیار موسسه آموزش عالی آزاد ایرانمهر
 -5دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی آزاد ایرانمهر (نویسنده مسئول)
bagheri555amozesh@yahoo.com
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 -1مقدمه

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)02بهار  ،1021جلد یک

مبحث پیش بینی سود توسط تیم مدیریت یکی از مهم ترین ابزارهای تعامل مدیران با بازار محسوب می شود که ارایه آن به
شرکت ها این فرصت را خواهد داد تا رفتار بازار را تحت تاثیر قرار دهند و میزان ثروت و ارزش خلق شده برای سهامداران را تغییر
دهد(رضا زاده و همکاران .)0900 ،اهمیت تئوری مشروعیت و توجه به همه ذی نفعان روز به روز در حال افزایش است و طرح
مباحثی مانند راهبری شرکتی بر گرفته از همین تئوری هاست .سرمایه گذاران به اطالعات و شفافیت آن برای تصمیماتشان اهمیت
زیادی می دهند .امروزه همه ذی نفعان از جمله سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان و مدیران و امثالهم در جستجوی شاخصهای به
موقع و قابل اتکا برای اندازه گیری ثروت سهامداران می باشند که از میان آنها می توان به مفهوم مدیریت سود اشاره کرد .با وجود
این که سود حسابداری ،یک مقیاس مهمی برای سالمت مالی شرکت ها محسوب می شود ،اما محدودیت های خاص خود را دارد
و از ترفند های مرتبط با برآوردهای حسابداری مصون نیست و توسط مدیران مالی قابل تغییر است(رحیمیان و همکاران.)0900 ،
تحقیقات حسابداری مدیریت سود را مورد توجه زیادی قرار داده است .مطالعات سال های اخیر رابطه مدیریت سود را با
متغیرهای زیادی بررسی نموده است .یکی از این متغیرها عکس العمل بازار سهام است که تعیین کننده کلیدی شاخص بازار سهام
است .با توجه به اینکه مدیران سود را با هزینه سهامداران برای دستیابی به اهداف شخصی خود مدیریت می کنند ،لذا مدیریت سود
به عنوان هزینه نمایندگی در نظر گرفته می شود و بر ارزش سهام شرکتها اثرگذار است(آنگساکول و همکاران.)0202 ،0
این هزینه نمایندگی از تنوع جنسیتی اعضای هیات مدیره تاثیر پذیر است .خانم ها نسبت به مردان در زمینه ریسک متفاوت
اند و این برگرفته از تفاوت های هورمونی این دو است .مدیریت سود توسط خانم ها و مردان به صورت متفاوتی انجام می شود.
این مسئله به ویژگی های منحصر به فرد خانم ها بر می گردد .حضور نماینده زن در هیات مدیره ،باعث کاهش همگنی هیات
مدیره و به دنبال آن دقیقتر شدن فرآیند کنترل و نظارت میگردد .مدیران زن قدرت نظارتی هیئت مدیره را افزایش می دهند و
راهبری شرکتی را بهبود می بخشند .خانم ها با توجه به ویژگی های ریسک گریزی و تعهداتی که دارند در خلق ارزش برای
سهامداران تالش بیشتری دارند و خود را ملزم به شفافیت بیشتری برای سهامداران می دانند ،لذا هزینه های نمایندگی نیز تا حدی
می تواند کاهش یابد(آنگساکول و همکاران .)0202 ،در بازار سرمایه ایران نیز سهامداران خواهان شفافیت مدیران و کاهش هزینه
های نمایندگی اند و خواهان سود واقعی تر و کم تر دستکاری شده هستند تا بر این اساس رفتار و عکس العمل خود را مدیریت
نمایند و در بتوانند بازده بیشتری را کسب نمایند .گرچه برخی برای مدیریت سود گاهاً اهدافی را طرح نموده اند که هم راستا با
منافع مالکین است اما اغلب تحقیقات عکس این قضیه را عنوان نموده اند .به عبارتی مدیریت سود همیشه بد نیست ،اما نکته ثابت
این است که همیشه بر عکس العمل بازار سهام اثرگذار است .حال اگر مدیریت سودی که انجام شده در راستای منافع سهامداران
باشد عکس العمل سهامداران نیز مثبت خواهد بود و بر عکس اگر مدیریت سود فرصت طلبانه باشد و برای دستیابی به اهداف مدیر
طراحی شده باشد تا حد زیادی بر عکس العمل بازار سهام تاثیر منفی خواهد داشت .اینکه هدف مدیران از مدیریت سود چیست از
عوامل زیاد ی تاثیر پذیر است و حتی از نوع جنسیت مدیران به دلیل تفاوت هایی که بین مردان و زنان وجود دارد تاثیر پذیر است
(آنگساکول و همکاران.)0202 ،
با توجه به موارد مطروحه مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و عکس العمل
بازار سهام رابطه ای وجود دارد یا خیر و اینکه آیا جنسیت هیئت مدیره در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار
بر این رابطه اثرگذار خواهد بود یا خیر.
امروزه یکی از مباحث مطرح در حوزۀ تصمیمگیریهای مدیریتی و حاکمیتی شرکتی این است که میزان مشارکت خانم ها در
فعالیت های شرکتها نسبت به مردان تحتالشعاع تعصبات مردانه و تفاوت های فرهنگی قرار گرفته است .فرهنگ متفاوت و
نابرابریهای جنسیتی به ویژه در حوزۀ مدیریتی سبب شده تا آنگونه که شایسته است از نیروی بالقوۀ خانم ها در تصمیم گیری ها
استفاده نشود .خانم ها و مردان دارای سبک ها و روش های برنامه ریزی ،کنترل ،مدیریت و رهبری متفاوتی هستند ،از جمله این
تفاوتها حساسیت اخالقی و خطر پذیری متفاوت مانند تفاوت در شیوه های گزارشگری مالی است(سپاسی و عبدلی.)0908 ،
مباحث رفتاری و روانشناسی و همچنین جنسیتی در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران مالی قرار گرفته است .در گذشته
تغییرات موجود در بازارهای مالی را با متغیرهای زیادی همچون تورم و شرایط اقتصادی و امثالهم مورد توجه قرار داده اند؛ اما
تعداد انگشت شماری از پژوهش ها به مباحث جنسیتی توجه داشته اند .مباحث مرتبط با جنسیت افراد و به خصوص مدیران به
شدت بر رفتار انسانها اثر گذار است .تغییر رفتار انسانها بر تصمیمات آنها اثرگذارند .این موضوع در رده های باالی مدیریتی از
حساسیت بیشتری برخوردار است .با توجه به اینکه عمده تصمیمات مدیران شرکتها بر مسائل مرتبط با خلق ارزش برای سهامداران
متمرکز است و یکی از این تصمیمات مبحث محاسبه سود است .لذا تغییرات در جنسیت تیم مدیران به شدت بر سود و عکس
العمل بازار سهامان اثرگذار است و با توجه به مشخصه های خاص مردم ایران این پدیده باید در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
و فرابورس مورد توجه قرار گیرد(اسمالس 0200 ،؛ بس و همکاران. )0202،

1. Ongsaku et al
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با توجه به باال رفتن عکس العمل بازار سهام در سال های اخیر ضرورت دارد موارد مرتبط با آن شامل مدیریت سود مبتنی بر
اقالم تعهدی مورد توجه قرار گیرند .یعنی با توجه به اینکه مدیریت سود بر عکس العمل بازار سهام اثرگذار است و از طرفی
جنسیت مدیران بر این رابطه اثرگذار است با توجه به باال رفتن عکس العمل بازار سهام در سال های اخیر بررسی این موضوع در
بازار سرمایه ایران ضرورت دارد .مبحث جنسیت از این جهت مطرح است که فرهنگ برخورد با خانم ها در کشور ما با سایر کشورها
کامالً متفاوت خانم ها جامعه به دلیل تفاوت های هورمونی و بخصوص هورمون های استرسی و جنسی دارای قدرت تاثیر گذاری
متفاوتی بر فعالیت های شرکتها هستند.

 -2مبانی نظری

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)02بهار  ،1021جلد یک

مفهوم مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی تغییرات سود با استفاده از اقالم تعهدی جهت دستیابی به اهداف خاص توسط تیم
مدیریت است .هدف مجموعه کامل صورتهای مالی اساسی ،ارائه اطالعاتی درباره وضعیت ،عملکرد و انعطاف پذیری مالی است
که برای استفاده کنندگان این صورتها در اتخاذ تصمیمات اقتصادی ،مفید و موثر واقع شود؛ بنابراین میتوان گفت در صورت
دستکاری صورتهای مالی ،بر هدف و فلسفه وجودی صورتهای مالی خدشه وارد میشود ،به عالوه وجود بسترهایی چون تضاد
منافع و عدم تقارن اطالعاتی سبب توسعه این موضوع و در نهایت تفاوت ارزش در سهام سرمایه گذاران و همچنین خلق ثروت می
شود(الکسمانا و یانگ0200 ،0؛ دستگیر و حسینی .)0900 ،پدیده دستکاری ارقام و مبالغ موجود در صورتهای مالی توسط مدیر
برای رسیدن به اهداف خاص مدیریت سود نامیده می شود که در تئوری های اثباتی بر اساس  9فرض طرح های پاداش،
قراردادهای بدهی و هزینه های سیاسی صورت می گیرد .در هریک از این  9فرض هدف مدیر رسیدن به هدف مورد نظر را مد
نظر دارد که در همه آنها سود از دوره ای به دوره ای انتقال می یابد که سبب مشکالت نمایندگی و در نهایت تغییر عکس العمل
بازار سهام می شود(آنگساکول و همکاران0202 ،؛ اسکات .)0227 ،0آنچه که تحقیقات نشان داده این است که مدیریت سود بر
عکس العمل بازار سهام اثرگذار است و با توجه به اینکه سیاست های مدیران بر مدیریت سود و عکس العمل بازار سهام اثرگذار
است شیوه مدیریت بر این رابطه اثرگذار است.
تحقیقات نشان داده اند با توجه به
تفاوتهای هورمونی و جنسی که در
بین خانم ها و مردان وجود دارد تنوع
جنسیت بر روابط متغیرهای مالی
اثرگذار است .این تاثیر در تحقیقات
قبلی مورد بررسی و تایید قرار گرفته
شکل  -1مدل مفهومی پژوهش
است(آنگساکول و همکاران.)0202 ،
(منبع :آنگساکول و همکاران)2222 ،
مدل سازی یا تدوین چارچوب مفهومی
برای بیان فرضیه هاست:

 -1-2تعاریف مفهومی
عکس العمل بازار سهام  :تغییراتی که در بازده سهام بوجود می آید و به دلیل عملکرد و رفتار سرمایه گذاران به صورت مجموع
در بازار رخ می دهد عکس العمل بازار سهام خوانده می شود .این متغیر از سود نقدی و تغییرات قیمت سهم تاثیر پذیر است .عکس
العمل بازار سهام از مجموع سود نقدی و میزان تغییر قیمت سهام شرکت بدست می آید.
مدیریت سود :نحوه محاسبه مدیریت سود که با تغییر در روش های حسابداری و برآوردهای حسابداری تغییر می کند.
تنوع جنسیتی :وجود همزمان مدیران زن و مرد در تیم هیئت مدیره می باشد(آنگساکول و همکاران.)0202 ،
تعاریف عملیاتی
عکس العمل بازار سهام  :عکس العمل بازار سهام از مجموع سود نقدی و میزان تغییر قیمت سهام شرکت بدست می آید.
مدیریت سود :نحوه محاسبه مدیریت سود که با تغییر در روش های حسابداری و برآوردهای حسابداری تغییر می کند.
نحوه محاسبه مدیریت سود براساس مدل جونز تعدیل شده ( )0000به عنوان متغیر مستقل است که نحوه اندازه گیری بر
اساس باقیمانده مدل مربوطه در نرم افزار اقتصاد سنجی است.
با برازش مدل زیر ،مقادیر باقیمانده مدل به صورت تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر برآوردی اقالم تعهدی استخراج شده و به
معنوان معیار مدیریت سود در نظر گرفته میشوند.
1 . Laksmana and yang
2. Scott
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/TAi,t-1 = α0 + β 1(ΔREVi,t - ΔRECi,t )/TAi,t-1 + β
 :TACCi,tکل اقالم تعهدی شرکت
 :ΔREVi,tتغییرات درآمد فروش شرکت
 :ΔRECi,tتغییرات حسابها و اسناد دریافتنی شرکت
 :PPEi,tناخالص اموال ،ماشینآالت و تجهیزات شرکت
 :TAi,t-1کل داراییهای اول دوره
 :εi,tباقیمانده مدل تخمین اقالم تعهدی جهت اندازهگیری مدیریت سود

0 TACCi,t

PPEi,t /TAi,t-1 + 𝜺it

تنوع جنسیتی :وجود همزمان مدیران زن و مرد در تیم هیئت مدیره می باشد .به عبارتی چنانچه در تیم مدیریت زن وجود
داشته باشد از عدد  0و در غیر اینصورت از عدد صفر استفاده می شود(آنگساکول و همکاران.)0202 ،

 -3پیشینه تحقیق
0

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)02بهار  ،1021جلد یک

آنگساکول و همکاران ( )0202مقاله ای با عنوان تأثیر مدیریت سودمبتنی بر اقالم تعهدی بر عکس العمل بازار سهام با در نظر
گرفتن نقش جنسیت هیات مدیره انجام دادند .یافته ها نشان داد که مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی با عکس العمل بازار سهام
رابطه دارد و افزایش تعداد خانم ها در تیم هیات مدیره رابطه مدیریت سود و عکس العمل بازار سهام را کاهش می دهد.
نفسینگر 0و همکاران ( )0202پژوهشی در خصوص تاثیر هورمون های تستوسترون و کورتیزول زنان و مردان بر فیزیولوژی
سوگیری های سرمایه گذاری انجام دادند .یافته ها نشان داد که هورمون های تستوسترون و کورتیزول بر ریسک پذیری و ریسک
گریزی سرمایه گذاران زن و مرد به صورت متفاوت اثرگذارند.
بس 9و همکاران( ) 0202پژوهشی با عنوان نقش جنسیت در بازارهای مالی انجام دادند.در این پژوهش تاثیر عوامل مرتبط با
جنسیت افراد بر ثبات بازار مالی و عملکرد معامله گران مورد بررسی قرار گرفت .برای اندازه گیری ثبات بازار مالی از شاخص بورس
و برای اندازه گیری عملکرد معامالتی سرمایه گذاران از ریسک و بازده سهام خریداری شده استفاده شد .در نهایت تاثیر نوع
جنسیت بر ثبات بازار مالی و عملکرد معامله گران مورد تأیید قرار گرفت.
پاپانگکرن 0و همکاران( )0200پژوهشی با عنوان هیئت مدیره زن و عملکرد شرکت در دوران بحران بزرگ انجام دادند .یافته
ها نشان داد که افزایش تعداد خانم ها در تیم هیات مدیره در دوران بحران سال  0225سبب بهبود عملکرد شرکتها می شود.
آزمون های توان آماری که با متغیرهای دیگر عملکرد روابط تحقیق را بررسی نمود روابط در آن مجدداً تایید شد.
کاظمی علوم و دیگران( )0905در یک تحقیق با عنوان بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در هیئت مدیره و کمیتۀ حسابرسی بر
کیفیت سود با استفاده از  702مشاهده(080شرکت از 00تا )08تاثیر حضور خانم ها در کمیته حسابرسی بر کیفیت سود را رد نکردند.
اما در مقابل تاثیر حضور خانم ها در هیئت مدیره بر کیفیت سود را رد کردند.
ستایش و همکاران( )0900تحقیقی در خصوص بررسی تاثیر مدیریت سود غیر واقعی و مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت
واقعی سود بر ریسک ریزش قیمت سهام با  0292مشاهده از50تا 09انجام دادند .بررسی های آنها نشان داد که مدیریت سود
مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت واقعی سود بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های بورسی و فرابورسی هیچ تاثیری ندارد.
همچنین تاثیر مثبت مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت واقعی سود بر ریسک ریزش قیمت سهام شرکت ها است.

 -4جامعه آماری و نمونه آماری
جدول زیر نیز نشان دهنده شیوه نمونه
گیری به صورت حذف سیستماتیک می باشد:

جدول :1تعداد نمونه
شرح
تعداد کل
هلدینگ ها ،موسسات مالی ،بانک ها ،بیمه ها و ...
عدم وجود اطالعات در کل دوره
عدم منتهی به 00/00

تعداد

تعداد سال ها
000
()00
()097
()09

نمونه باقیمانده
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 052سال-شرکت

 -5متغیرهای تحقیق
مدل رگرسیونی تحقیق برای بررسی فرضیه ها به شرح زیر است:

0 . Ongsaku et al
0 . Nofsinger
9 . Bose
0 . Papangkorn
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مدل رگرسیونی بررسی فرضیه اول و سوم:

CARsit=α+β1 DCA it+γ∑Controls+ε

عکس العمل بازار سهام و به عنوان متغیر وابسته تحقیق است= CARs

نحوه محاسبه مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی براساس مدل جونز که در سال  0000تعدیل شده است به عنوان متغیر
مستقل است که نحوه اندازه گیری بر اساس باقیمانده مدل مربوطه در نرم افزار اقتصاد سنجی استDCA = .
 γمجموع  βمتغیرهای کنترلی است.
مدل رگرسیونی بررسی فرضیه دوم و چهارم

CARsit=α+β1 CARsit+β2(BGD CARs)it +γ∑Controls+ε
تاثیر تنوع جنسیت هیات مدیره بر رابطه مربوطه=متغیر تعدیلگر=BGD CARs

متغیرهای کنترلی به شرح ذیل است:
جدول  :2متغیرهای کنترلی
نماد
CG
)Ln (total assets

EBIT/total assets
Cost/total assets
Expense/total assets
Cash/total assets
Dividends/total assets
liquidity

حاکمیت شرکتی
اندازه
اهرم
نسبت مخارج
سود هر سهم
بهای تمام شده
هزینه
وجه نقد
سود تقسیمی
روزهای معامالتی

 -6توصیف دادهها
جدول  :3آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق در بورس 404مشاهده
نوع

بورس

حداقل
-54/68
3/81
0/00
33/00
11/91
0/01
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

حداکثر
879/54
6/89
1/02
100/00
20/14
1/27
0/78
0/02
3/34
0/35
0/20
0/68
241/00

متغیرها
CARs
)Ln(CARs
مدیریت سود
CG
)Ln (total assets
Total debt/total assets
Capital expenditures/total assets
EBIT/total assets
Cost/total assets
Expense/total assets
Cash/total assets
Dividends/total assets
liquidity

میانگین
95/34
5/04
0/13
67/82
14/82
0/55
0/26
0/00
0/62
0/06
0/04
0/14
204/65

میانه
31/10
4/88
0/08
60/00
14/62
0/56
0/20
0/00
0/46
0/05
0/03
0/12
222/00

انحراف معیار
168/09
0/64
0/15
14/52
1/43
0/22
0/19
0/00
0/51
0/04
0/04
0/14
43/96

متغیرها

میانگین

میانه

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

93/17
5/03

35/77
4/91

150/56
0/65

-61/47
3/65

558/20
6/49

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)02بهار  ،1021جلد یک

Total debt/total assets
Capital expenditures/total assets

نام متغیر

شیوه محاسبه

استقالل هیات مدیره(تعداد اعضای غیر موظف نسبت به کل)
لگاریتم طبیعی کل دارایی ها
کل بدهی ها تقسیم بر کل دارایی ها
دارایی های ثابت و اموال(مخارج سرمایه ای) تقسیم بر کل دارایی ها
سود هر سهم تقسیم بر کل دارایی ها
بهای تمام شده تقسیم بر کل دارایی ها
هزینه ها تقسیم بر کل دارایی ها
وجه نقد تقسیم بر کل دارایی ها
سودتقسیمی تقسیم بر کل دارایی ها
روزهای معامالتی سهام در سال

جدول  :4آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق در فرابورس  175مشاهده
نوع

فرابورس

CARs
)Ln(CARs
مدیریت سود

0/17

0/10

0/18

0/00

1/00

CG
)Ln (total assets
Total debt/total assets
Capital expenditures/total assets
EBIT/total assets

72/95
14/22
0/94
0/28
0/00

80/00
14/10
0/71
0/20
0/00

20/00
2/09
1/00
0/24
0/01

17/00
9/17
0/01
0/01
-0/05

100/00
18/15
8/02
0/98
0/01
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متغیرها

میانگین

میانه

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

Cost/total assets
Expense/total assets
Cash/total assets
Dividends/total assets
liquidity

0/67
0/09
0/05
0/07
115/81

0/51
0/05
0/02
0/00
140/50

0/71
0/11
0/09
0/15
92/26

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

4/55
0/67
0/46
0/79
236/00

نوع

 -1-6تحلیل رگرسیون

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی  ،)02بهار  ،1021جلد یک

بررسی نرمال بودن توزیع
متغیر وابسته با آزمون جارک
برا:
آزمون نرمالیتی برای داده
های شرکتهای بورسی:
مقدار احتمال برای متغیر
وابسته بعد از تبدیل لگاریتمی
برابر با  2/077است که حاکی
از نرمال بودن داده هاست
(شکل )0
آزمون نرمالیتی برای
شرکتهای
دادههای
فرابورسی
مقدار احتمال برای متغیر
وابسته بعد از تبدیل لگاریتمی
برابر با  2/007است که حاکی
از نرمال بودن داده هاست.
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Series: LNCARS
Sample 1 464
Observations 462
Mean
5.036926
Median
4.880000
Maximum
6.890000
Minimum
3.810000
Std. Dev.
0.635718
Skewness
0.874140
Kurtosis
3.256457
Jarque-Bera 3.4510333
Probability
0.1771023

40

30

20

10

0
6.0

6.5

4.5

5.0

5.5

4.0

شکل  -2بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته
20

Series: LNCARS
Sample 1 216
Observations 178
Mean
5.031966
Median
4.910000
Maximum
6.490000
Minimum
3.650000
Std. Dev.
0.652280
Skewness
0.552898
Kurtosis
2.694262
Jarque-Bera
2.476221
Probability
0.247588

16

12

8

4

0
6.4

6.2

6.0

5.8

5.6

5.4

5.2

5.0

4.8

4.6

4.4

4.2

4.0

3.8

3.6

شکل  -3بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته

 -2-6تحلیل پانلي
در این بخش مدل مناسب را ازمیان مدلها (مدل ادغام شده ,مدل با اثرات ثابت و یا مدل با اثرات تصادفی) انتخاب میگردد
نتایج آزمون چاو و هاسمن برای تشخیص مدل مناسب در جدول زیر ارایه شده است:
جدول  -0آزمون چاو و آزمون هاسمن برای انتخاب مدل مناسب
آزمون چاو یا لیمر
آزمون اثرات
بورس مدل اول
بورس مدل دوم
فرابورس مدل سوم
فرابورس مدل چهارم

آزمون هاسمن

مقدار

درجه آزادی

مقدار احتمال

2/06
120/66
2/63
149/76
1/76
48/46
1/71
47/67

)(573,93
57
)(573,91
57
)(251,41
25
)(251,39
25

0/000
0/000
0/000
0/000
0/021
0/003
0/028
0/004

مقدار کای -دو

درجه آزادی

مقدار احتمال

نتیجه

109/88

11

0/000

مدل با اثرات ثابت

141/47

13

0/000

مدل با اثرات ثابت

38/64

11

0/000

مدل با اثرات ثابت

37/10

12

0/000

مدل با اثرات ثابت

مقدار احتمال آزمون چاو برای مدلهای اول تا چهارم به ترتیب برابر با  2/222است که این مقادیر کمتر از  2/28است بنابراین
مدلهای مورد استفاده از نوع مدلهای با اثرات است براساس آزمون هاسمن مقادیر احتمال برای مدلهای اول تا چهارم نیز کمتر از
2/28است یعنی این مدلها با اثرات ثابت بوده است .در ادامه از این مدل برای بررسی فرضیات استفاده گردیده است.
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 -7آزمون فرضیهها
برازش مدل اول و دوم (شرکتهای بورسی):
فرضیه اول :مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی بر عکس العمل بازار سهام شرکت های بورسی تاثیر دارد.
فرضیه دوم :تنوع جنسیت هیئت مدیره بر رابطه مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی با عکس العمل بازار سهام شرکت های
بورسی تاثیر دارد.
0
در این بخش برای بررسی و برآورد مدل کلی از تحلیل پانلی استفاده شده است .با توجه به فرضیه اول و دوم مورد بررسی
قرار میگیرد:
LnCARs = 𝛼𝑗,𝑡 + 𝛽𝑗,𝑡Johns𝑗,𝑡+ 𝛾′Controls + 𝛿𝑗 + 𝑌𝑅𝑡 + 𝜀𝑗,𝑡,
LnCARs = 𝛼𝑗,𝑡 + 𝛽𝑗,𝑡Johns𝑗,𝑡+ 𝛽𝑗,𝑡Johns𝑗,𝑡 *D+ 𝛾′Controls + 𝛿𝑗 + 𝑌𝑅𝑡 + 𝜀𝑗,𝑡,

فرض صفر و فرض مقابل در این مدل به صورت زیر است:

جدول :7برآورد و آزمون پارامترهای مدل اول
پارامترها
مقدار ثابت
مدیریت سود
CG
)Ln (total assets
Total debt/total assets
Capital expenditures/total assets
EBIT/total assets
Cost/total assets
Expense/total assets
Cash/total assets
Dividends/total assets
liquidity
مقدار F
ضریب تعیین

مقدار ضرایب

مقدار t

-2/432

-2/21

1/071

4/94

-0/004

-1/26

0/460

6/35

-0/649

-2/29

0/334

1/02

53/908

2/33

0/134

0/92

2/552

2/29

2/267

2/54

1/436

3/37

0/002

2/51

3/28
0/36

نتیجه
مقدار احتمال
معنادار و منفی
0/028
معنادار و مثبت
0/000
بیمعنی
0/208
معنادار و مثبت
0/000
معنادار و منفی
0/022
بیمعنی
0/310
معنادار و مثبت
0/020
بیمعنی
0/357
معنادار و مثبت
0/023
معنادار و مثبت
0/012
معنادار و مثبت
0/001
معنادار و مثبت
0/012
مقدار احتمال F
دوربین واتسون

VIF
1/15
1/14
1/53
1/91
1/18
1/58
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 H 0 :  1   2  ...   11  0
مدل معنیداری وجود ندارد H0 : .


مدل معنیداری وجود دارد  H1 :
 H 1 :  i  0 i  1,2,...,11
در جدول زیر مدل با اثرات ثابت برآورد شده است مقدار احتمال معنیداری  Fبرای مدلهای اول و دوم برابر با  2/222است.
این مقدار کمتر از  2/28است بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  08درصد رد میشود یعنی در سطح اطمینان  08درصد مدل
معنی داری وجود دارد .میزان ضرایب تعیین برای مدلهای اول و دوم برابر با 2/90و  2/00است یعنی در حدود  90درصد و 00
درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترل بیان میگردد .مقدار آماره دوربین واتسون برای مدلهای اول و سوم
برابر با  0/09و  0/07است مقادیر نزدیک به  0حاکی از عدم خودهمبستگی باقیمانده ها که یکی دیگر از فروض رگرسیون است را
نشان میدهد ( .بنابراین خودهمبستگی بین باقیمانده ها وجود ندارد).

1/46
1/34
1/15
2/28
1/21

0/000
2/13

جدول :5برآورد و آزمون پارامترهای مدل دوم
پارامترها

مقدار ضرایب

مقدار t

مقدار احتمال

نتیجه

VIF

مقدار ثابت

-1/808

-1/74

0/082

معنادار و منفی

-

جنسیت

1/017

7/30

0/000

معنادار و مثبت

1/68

مدیریت سود

0/993

4/34

0/000

معنادار و مثبت

1/34

مدیریت سود* جنسیت

-0/266

-0/57

0/568

بیمعنی

1/75

CG

-0/003

-1/12

0/263

بیمعنی

1/14

)Ln (total assets

0/411

6/00

0/000

بیمعنی

1/53

Total debt/total assets

-0/531

-1/99

0/048

معنادار و منفی

1/91

Capital expenditures/total assets

0/177

0/57

0/569

بیمعنی

1/19

1 Panel Analysis

01

EBIT/total assets

52/426

2/41

0/016

معنادار و مثبت

1/61

Cost/total assets

0/106

0/78

0/439

بیمعنی

1/54

Expense/total assets

1/986

1/89

0/060

بیمعنی

1/35

Cash/total assets

1/621

1/91

0/056

بیمعنی

1/16

Dividends/total assets

1/263

3/14

0/002

معنادار و مثبت

2/41

liquidity

0/002

2/20

0/028

معنادار و مثبت

1/24

مقدار F

4/37

ضریب تعیین

0/44

مقدار احتمال F

0/000

دوربین واتسون

2/27
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مقادیر ( VIFعامل افزایش واریانس) شاخصی برای بررسی همخطی بین متغیرهای مستقل است در صورتیکه مقدار آن باالتر
از  02باشد احتمال وجود همخطی بین متغیرهای مستقل وجود دارد .میزان این شاخص برای متغیرها کمتر از  02بوده و بیشترین
مقدار آن در مدل اول و دوم به ترتیب برابر با  0/05و  ( 0/00برای متغیر  )Dividends/total assetsاست.
برای برآورد ضرایب میتوان فرضهای زیر را با استفاده از آمارههای
H 0 :  0  0

 - tجزئی انجام داد .فرض صفر و فرض مقابل برای عرض از مبدا یا
H 1 :  0  0
مقدار ثابت به صورت زیر است:
و برای میزان ارتباط متغیرهای مستقل و کنترلی به صورت زیر
H 0 : 1  0

نوشته میشود:
H 1 : 1  0
 H 0 :  11  0

 H 1 :  11  0

و مقدار آماره آزمون به صورت زیر محاسبه میگردد:
i  0,1,2,...,11

i  0
S i

t i 

توزیع آماره باال برای نمونه های بزرگ توزیع نرمال استاندارد است
بنابراین ناحیه رد و عدم رد به صورت زیر خواهد بود.
نحوه داوری به این صورت است که اگر مقدار  tدر ناحیه رد قرار
گیرد فرض صفر رد میشود.
در جدول باال رابطه بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته مشخص
شده است رابطه مثبت و معنادار به این مفهوم است که با افزایش متغیر
مستقل ,متغیر وابسته نیز افزایش می یابد در حالیکه در ارتباط منفی
معنادار با افزایش متغیر مستقل ,متغیر وابسته کاهش می یابد در ارتباط
بی معنی هم رابطه ای بین متغیر مستقل و وابسته وجود ندارد.
نتیجه گیری برای شرکتهای بورسی :مقدار آماره  tبرای مدیریت سود برابر با  0/00است این مقدار چون در ناحیه رد
فرض صفر قرار میگیرد لذا رابطه با  CARsمعنادار و مستقیم است .بنابراین فرضیه اول تحقیق تایید میگردد.
مقدار آماره  tبرای مدیریت سود* جنسیت برابر با  -2/87است این مقدار چون در ناحیه عدم رد فرض صفر قرار میگیرد لذا
رابطه با  CARsبی معنی است .بنابراین فرضیه دوم تحقیق رد میگردد.
معناداری سایر متغیرها در جداول باال مشخص شده است.
فرضیات سوم و چهارم (شرکتهای فرابورسی):
فرضیه سوم :مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی بر عکس العمل بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس ایران تاثیر
دارد.
فرضیه چهارم :تنوع جنسیت هیئت مدیره بر رابطه مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی با عکس العمل بازار سهام شرکتهای
پذیرفته شده در فرابورس ایران تاثیر دارد.
همانند قبل برای شرکتهای فرابورسی مدلهای سوم و چهارم به شرح زیر است:
LnCARs = 𝛼𝑗,𝑡 + 𝛽𝑗,𝑡Johns𝑗,𝑡+ 𝛾′Controls + 𝛿𝑗 + 𝑌𝑅𝑡 + 𝜀𝑗,𝑡,
LnCARs = 𝛼𝑗,𝑡 + 𝛽𝑗,𝑡Johns𝑗,𝑡+ 𝛽𝑗,𝑡Johns𝑗,𝑡 *D+ 𝛾′Controls + 𝛿𝑗 + 𝑌𝑅𝑡 + 𝜀𝑗,𝑡,

فرض صفر و فرض مقابل در این مدل به صورت زیر است:

00

مدل معنیداری وجود ندارد.
مدل معنیداری وجود دارد

 H 0 :  1   2  ...   11  0

 H 1 :  i  0 i  1,2,...,11

 H0 :

 H1 :

در جداول زیر مدل با اثرات ثابت برآورد شده است مقدار احتمال معنیداری  Fبرای مدلهای سوم و چهارم برابر با  2/228و
 2/220است .این مقدار کمتر از  2/28است بنابراین فرض صفر در سطح اطمینان  08درصد رد میشود یعنی در سطح اطمینان 08
درصد مدل معنی داری وجود دارد .میزان ضرایب تعیین برای مدلهای سوم و چهارم به ترتیب برابر با  2/90و  2/99است .مقدار
آماره دوربین واتسون برای مدلهای سوم و چهارم برابر با  0/00و  0/50است و مقادیر  VIFبرای متغیرها کمتر از  02بوده و
بیشترین مقدار آن برابر با  0/00و  ( 9/20برای متغیر  )Expense/total assetsاست.
جدول  -9برآورد و آزمون پارامترهای مدل سوم
پارامترها
مقدار ثابت
مدیریت سود

-2/774

-1/37

-0/106

-0/29

-0/004

-1/03

0/494

3/54

0/271

2/82

0/619

1/48

-0/465

-0/05

0/153

1/09

-0/797

-0/66

0/885

1/08

1/468

2/23

0/002

2/91

1/87
0/32

1/44
1/11
2/59
1/86
1/16
1/64
1/21
2/64
1/39
2/10
1/41

0/005
1/91

جدول :12برآورد و آزمون پارامترهای مدل چهارم
پارامترها
مقدار ثابت
جنسیت
مدیریت سود
مدیریت سود* جنسیت
CG
)Ln (total assets
Total debt/total assets
Capital expenditures/total assets
EBIT/total assets
Cost/total assets
Expense/total assets
Cash/total assets
Dividends/total assets
liquidity
مقدار F
ضریب تعیین

مقدار ضرایب

مقدار t

-2/744

-1/34

-0/129

-0/17

0/020

0/05

-0/693

-0/76

-0/004

-1/05

0/495

3/53

0/262

2/69

0/578

1/36

1/013

0/11

0/137

0/96

-0/695

-0/57

0/890

0/96

1/406

2/10

0/002

2/88

1/77
0/33

نتیجه
مقدار احتمال
بیمعنی
0/182
بیمعنی
0/864
بیمعنی
0/961
بیمعنی
0/447
بیمعنی
0/297
معنادار و مثبت
0/001
معنادار و مثبت
0/008
بیمعنی
0/175
بیمعنی
0/911
بیمعنی
0/338
بیمعنی
0/571
بیمعنی
0/337
معنادار و مثبت
0/038
معنادار و مثبت
0/005
مقدار احتمال F
دوربین واتسون

VIF
-
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CG
)Ln (total assets
Total debt/total assets
Capital expenditures/total assets
EBIT/total assets
Cost/total assets
Expense/total assets
Cash/total assets
Dividends/total assets
liquidity
مقدار F
ضریب تعیین

مقدار ضرایب

مقدار t

نتیجه
مقدار احتمال
بیمعنی
0/174
بیمعنی
0/774
بیمعنی
0/305
بیمعنی
0/001
معنادار و مثبت
0/006
بیمعنی
0/141
بیمعنی
0/957
بیمعنی
0/276
بیمعنی
0/511
بیمعنی
0/280
معنادار و مثبت
0/028
معنادار و مثبت
0/004
مقدار احتمال F
دوربین واتسون

VIF

2/41
1/64
2/77
1/16
2/59
1/98
1/18
1/67
1/23
3/04
1/42
2/17
1/54

0/009
1/89

 -5بحث و نتیجه گیری
تحقیقات حسابداری به دلیل انگیزه های باالی مدیران در دستکاری سود ،مبحث مدیریت سود را مورد توجه زیادی قرار داده
است .بررسی ها و مطالعات سال های اخیر در حوزه مالی به همین دلیل رابطه مدیریت سود را با متغیرهای زیادی بررسی نموده
است .یکی از این متغیرها عکس العمل بازار سهام است که تعیین کننده کلیدی شاخص بازار سهام است .با توجه به اینکه مدیران
سود را با هزینه سهامداران برای دستیابی به اهداف شخصی خود مدیریت می کنند ،لذا مدیریت سود به عنوان هزینه نمایندگی در
05
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00

نظر گرفته می شود و بر ارزش سهام شرکتها اثرگذار است .به عبارتی مدیران با دستکاری سود ارزش سهام شرکتها را باال و پایین
می کنند.
این مباحث از تنوع جنسیتی اعضای هیات مدیره تاثیر پذیر است ،زیرا خانم ها نسبت به مردان در زمینه ریسک متفاوت اند و
این برگرفته از تفاوت های هورمونی این دو است .به دلیل مشخصه های متفاوت زن و مرد در پذیرش ریسک و همچنین نوع
برخورد با دیگران مدیریت سود توسط خانم ها و مردان در شرکتها به صورت متفاوتی انجام می شود .تحقیقات قبلی بیان نموده اند
که این مسئله به ویژگی های منحصر به فرد خانم ها بر می گردد .حضور نماینده زن در هیات مدیره ،باعث کاهش همگنی هیات
مدیره و به دنبال آن دقیقتر شدن فرآیند کنترل و نظارت میگردد .مدیران زن قدرت نظارتی هیئت مدیره را افزایش می دهند و
راهبری شرکتی را بهبود می بخشند .خانم ها با توجه به ویژگی های ریسک گریزی و تعهداتی که دارند در خلق ارزش برای
سهامداران تالش بیشتری دارند و خود را ملزم به شفافیت بیشتری برای سهامداران می دانند ،لذا هزینه های نمایندگی نیز تا حدی
می تواند کاهش یابد و با کاهش این هزینه ها ارزش شرکت باال می رود .هدف از این تحقیق بررسی تأثیر مدیریت سود مبتنی بر
اقالم تعهدی اختیاری بر عکس العمل بازار سهام با در نظر گرفتن نقش تعدیلی تنوع جنسیت هیئت مدیره در بورس و فرابورس
ایران بود.
نتایج نشان داد که:
فرضیه اول :مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی بر عکس العمل بازار سهام شرکت های بورسی تاثیر دارد.
فرضیه دوم :تنوع جنسیت هیئت مدیره بر رابطه مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی با عکس العمل بازار سهام شرکت های
بورسی تاثیر ندارد.
فرضیه سوم :مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی بر عکس العمل بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در فرابورس ایران تاثیر
ندارد.
فرضیه چهارم :تنوع جنسیت هیئت مدیره بر رابطه مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی با عکس العمل بازار سهام شرکتهای
پذیرفته شده در فرابورس ایران تاثیر ندارد.
یکی از علل نتایج فوق این است که تعداد هیئت مدیره زن در شرکتهای ایرانی بسیار کم است و همین مسئله بر نتایج تحقیق
اثر گذار است ،اما خود مبحث مدیریت سود بر ارزش بازار تاثیر دارد.
تحقیق زیر در فرضیه اول و سوم با تحقیق حاضر همخوانی دارد ،اما در خصوص فرضیه دوم و چهارم همخوانی ندارد.
آنگساکول و همکاران ( )0202مقاله ای با عنوان تأثیر مدیریت سودمبتنی بر اقالم تعهدی بر عکس العمل بازار سهام با در نظر
گرفتن نقش جنسیت هیات مدیره انجام دادند .در این تحقیق مانند تحقیق حاضر دو فرضیه کلی تنظیم شد :مدیریت سود با عکس
العمل بازار سهام رابطه دارد .و اینکه تنوع جنسیت هیئت مدیره بر رابطه مدیریت سود با عکس العمل بازار سهام تاثیر دارد .در
تحقیق حاضر همین فرضیه برای دو گروه شرکتهای بورسی و فرابورسی مورد بررسی قرار گرفته است .برای تحلیل از داده های
پنلی و مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد .یافته ها نشان داد که مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی با عکس العمل بازار سهام
رابطه دارد و افزایش تعداد خانم ها در تیم هیات مدیره رابطه مدیریت سود و عکس العمل بازار سهام را کاهش می دهد.
تحقیق زیر نیز با فرضیه اول تحقیق حاضر همخوانی دارد.
الکمن ( )0200پژوهشی با عنوان مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و عملکرد خرید سهام توسط مدیریت انجام دادند.
روابط نشان داد که مدیریت سود جسورانه سبب خراب شدن عملکرد همه صنایع نمی شود .برای فرضیه چهارم از رگرسیون چند
متغیره استفاده می شود .زیرا هدف پیش بینی تغییرات عملکرد با متغیرهای مستقل و کنترلی است .یافته نشان داد که اقالم تعهدی
اختیاری با تغییرات عملکرد بعد از قبضه مدیریت رابطه معکوسی دارد.
پیشنهادات در دو قسمت پیشنهادات کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه می شود:
نتایج نشان داد که تنها فرضیه اول به شرح زیر مورد تایید قرار گرفته است:
مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی بر عکس العمل بازار سهام شرکت های بورسی تاثیر دارد.
مفهوم مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی تغییرات سود با استفاده از اقالم تعهدی جهت دستیابی به اهداف خاص توسط تیم
مدیریت است و لذا توجه به آن می تواند سبب آگاهی از اهداف مدیریت شود .هدف مجموعه کامل صورتهای مالی اساسی ،ارائه
اطالعاتی درباره وضعیت ،عملکرد و انعطاف پذیری مالی است که برای استفاده کنندگان این صورتها در اتخاذ تصمیمات اقتصادی،
مفید و موثر واقع شود؛ بنابراین میتوان گفت در صورت دستکاری صورتهای مالی ،بر هدف و فلسفه وجودی صورتهای مالی
خدشه وارد میشود ،به عالوه وجود بسترهایی چون تضاد منافع و عدم تقارن اطالعاتی سبب توسعه این موضوع و در نهایت تفاوت
ارزش در سهام سرمایه گذاران و همچنین خلق ثروت می شود .همه این موارد نیازمند توجه باالی سرمایه گذاران به مبحث سود
در جهت خرید سهام با ارزش واقعی می باشد تا از این طریق از زیان های احتمالی منبعث از کاهش ارزش سهام جلوگیری نمایند.
مدیران با توجه به منافع مالکین در هنگام مدیریت سود سبب افزایش اعتماد سرمایه گذاران شوند و سبب افزایش کارایی بازار و
افزایش ثروت سهامداران و در نهایت خلق ارزش شوند.
پیشنهاد می شود که محققان نیز تحقیقات زیر را انجام دهند و با نتایج تحقیق حاضر مقایسه نمایند:

-

تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری بر ریسک و بازده شرکتها با در نظر گرفتن نقش تعدیلی سن
تیم هیئت مدیره در بورس و فرابورس ایران
تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری بر عکس العمل بازار سهام در صنایع مختلف موجود در بورس و
فرابورس ایران
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The Impact of Discretionary Accruals Earning Management on
Stock Market Reactions by Considering the moderating role of
gender diversity on the board in Iran Stock Exchange and Over
the Counter
B. Parvizi, CH. Amin panah, M. Bagheri

The purpose of this research is survey of Impact of Discretionary Accruals Earning
Management on Stock Market Reactions by Considering the moderating role of gender
diversity on the board in Iran Stock Exchange and Over the Counter. The research from
the viewpoint of purpose is practical and from the viewpoint of execution method is
descriptive-correlation. For this research four principal hypotheses are compiled. To
conduct this research, we use panel regression models via Eviews 8 and SPSS 22
statistical software. This subject surveyed in 85 firms of Tehran Stock Exchange listed
companies and and IRAN Over the Counter since 2013-2021(680 firm-years observed).
The finding show that there are relationship between Discretionary Accruals Earning
Management and Stock Market Reactions in listed companies in Tehran stock
exchange. Investors pay attention to earning management in firms of Tehran Stock
Exchange listed companies for purchase and sale of stock
Keywords: Discretionary Accruals Earning Management, Stock Market Reactions,
gender diversity on the board, Iran Stock Exchange, Iran Over The Counter
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بررسی عملکرد انتشار اوراق مشارکت شهرداری مشهد
بر اساس مدل AHP-SWOT
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چکـیده
از سری راههای جذب سرمایه که یک مجموعه اقتصادی میتواند کسری منابع مالی خود را بهوسیله آن مرتفع سازد،
انتشار اوراق مشارکت میباشد .شهرداری مشهد بهعنوان نمونهای بارز و توانمند در طی  01سال با  23مرحله فرآیند انتشار
توانسته اوراق مشارکت به ارزش  42،311،233میلیون ریال را عرضه نماید .هدف از این تحقیق بررسی عملکرد انتشار
اوراق مشارکت شهرداری مشهد بوده تا عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر این اوراق از نگاه این نهاد را گردآوری و تبیین
نماید .در این پژوهش برای اشباع نظری از تکنیک جمعآوری اطالعات به روش کتابخانهای و جستوجو در پایگاههای
اسنادی معتبر و برای تکمیل فرآیند گردآوری اطالعات در زمینه پژوهشی از تکنیک مصاحبه با متخصصین استفاده شد.
عوامل به دست آمده با گذراندن دو مرحله پرسشنامه از طریق روش AHPموزون گشت و در ماتریسSWOT
جایگذاری شد و با بررسی آیتمهای موزون به دست آمده نتایج و پیشنهادها ارائه گشت .شایان ذکر است شهرداریهای
مناطق مختلف شهر و شورای شهر مشهد به عنوان جامعه آماری و مدیران ،کارشناسان و نخبگان حوزه اوراق مشارکت در
نهادهای مذکور به عنوان نمونه انتخاب شدهاند.

واژگـان کلـیدی :اوراق مشارکت ،شهرداری مشهد ،تکنیک  ،AHPمدل SWOT

 -1کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گروه مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نیشابور
 -0استادیار مدیریت مالی ،گروه مدیریت ،واحد نیشابور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور ،ایران( .نویسنده مسئول)
Abdorrezaasadi@yahoo.com
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توسعه فرهنگ مشارکت در حیطههای مختلفی چون فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و  ...از سری اقدامات
ضروری در جهت رشد و تعالی یک کشور میباشد؛ دیر زمانی است که کشور ایران به منزله یک کشور اسالمی در دنیا شناخته شده
است و به همین سبب میبایستی از اقتصادی تحت فرامین دین اسالم بهرهمند باشد؛ اسالمشناسان درکنار اقتصاددانان دست به
ابداعاتی برای جایگزینی اوراق قرضه که ماهیتی ربوی دارد زدهاند .ارائه اوراق مشارکت توسط ایران و ارائه صکوک توسط دیگر
جوامع اسالمی دستاوردی مهم برای تامین مالی پروژهها در راستای اسالمیزه کردن اقتصادی جهانی میباشد .بعد از انقالب
شکوهمند جمهوری اسالمی ایران استفاده از اوراق مشارکت رشدی فزاینده پیدا کرد تا آنجا که امروزه در بسیاری از سازمانها و
شرکتها چه از نوع دولتی و چه از نوع خصوصی جهت تامین مالی مورد استفاده قرار میگیرند .از سری مزایایی این دسته از اوراق
میتوان به غیر ربوی بودن ،قابل تبادل و انتقال بودن ،خرید و فروش در بازار ثانویه ،معاف بودن از مالیات و  ...اشاره نمود.
(ذوالفقاری و همکاران  )0242شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی کشور تاکنون درصدد رسیدن به یک شهر آرمانی با داشتن
مردمی با رفاه اقتصادی مطلوب بوده است .یکی از نهادهایی که تاکنون مشغول به فعالیتهای مختلف از قبیل فعالیتهای بزرگ
اقتصادی بوده شهرداری مشهد است و از سری روش های تامین مالی این سازمان استفاده از اوراق مشارکت میباشد .با مرور
تجربیات گذشته شهرداری مشهد از انتشار اوراق مشارکت ،مصاحبه با مدیران و کارشناسان این نهاد و میتوان دریافت که اوراق
مشارکت تاکنون توانسته است راهگشای بسیاری از مشکالت مالی پروژههای عمرانی شهرداری مشهد باشد اما این روش از جذب
نقدینگی خالی ا ز اشکال نبوده و همراه خود توانسته است مشکالتی را به این نهاد تحمیل نماید( .تنانی و حسینپور  )0242در
تجربههای اخیر به دست آمده به این نکته میتوان دست یافت که بازخوردها برای شهرداری به عنوان برگزارکننده از اندازه میزان
توقع در سالهای ابتدایی انتشار کاهش یافته و تأمین منابع مالی در حد انتظار را نمیتوان از آن انتظار داشت .بدین جهت می-
بایست با بررسی عملکرد این سری از پروژهها به این مهم دست یافت که کدام عاملین مسبب نتایجی با رضایت ناکافی شدهاند .در
این تحقیق برآنیم تا با شناسایی و تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدات انتشار اوراق مشارکت توسط این مرکز ،به این
مهم دست یابیم که چه عواملی بیشترین و کمترین تاثیرگذاری را در اجرای هر چه بهتر فرآیند انتشار اوراق مشارکت در این نهاد را
دارای میباشند.

 -2مبانی نظری
 -1-2تأمین مالی شهرداری
از مهمترین بخشهای حیاتی شهرداری که به دنبال ایجاد ،جمعآوری و افزایش مالی یا سرمایهای برای رسیدن به اهداف آن
مجموعه است با عنوان تامین مالی یاد میشود .شیوههای تامین مالی پروژهها به اختصار دو دسته زیر بیان میگردد:

 -1-1-2تأمین مالی سنتی
از سری روشهای تامین مالی شهرداری که از منابع داخلی بودجه این مجموعه استفاده می کند و امروزه اتکایی خاصی بر
استفاده از آن نیست تامین مالی سنتی میباشد .شهرداریها با گرفتن عوارض و مالیاتهای محلی ،منابع مالی الزم برای اجرای
پروژههای زیرساختی را فراهم مینمایند .از این رو میتوان گفت که اجرای پرروژههای زیرساختی ،منجر به توسعه فعالیت ها در
شهر شده و این امر به نوبه خود موجب افزایش پایه مالیاتی خواهد شد و بدین ترتیب ،چرخه مثبتی میان اجرای پروژه های
زیرساختی ،توسعه فعالیتها ،افزایش پایه مالیاتی و مجدداً اجرای پروژه های گسترده تر ،به وجود خواهد آمد( .بنار و همکاران،
)0243

 -2-1-2تأمین مالی از طريق بازارهای مالی
بازار مالی به بازاری گفته میشود که در آن ،منابع مالی الزم برای پروژهها تدارک دیده میشود .به عبارت دیگر یک فضای
فیزیکی یا پلتفرم مجازی است که در آن امکان خرید و فروش سهام ،کاال یا سایر داراییهای ارزشمند فراهم شده است .بازارهای
مالی بر اساس زمان به دو نوع بازار پولی (شامل منابع مالی کوتاه مدت عمدتا یکساله) و بازار سرمایه (شامل منابع مالی بلندمدت
بیش از یکسال) تقسیم می شوند .بازار پولی شامل اوراق قرضه یا اوراق مشارکت ،اوراق خزانه دولتی ،بازار اسناد بانکی و  ...شده و
بازار سرمایه شامل بازار سهام ،بازار اوراق بدهی و  ...میباشند( .بنار و همکاران)0243 ،

 -2-1-3تامین مالی از طريق شراکت عمومی – خصوصی
شیوه تامین مالی از طریق شراکت عمومی – خصوصی که سهم اعظمی از مسائل مربوط به تامین مالی پروژههای شهری را داراست حاوی
چارچوبی برای تقسیم امور و مسئولیتها میان شهرداریها )بخش عمومی( و بخش خصوصی در اجرای پروژههای زیرساختی میباشد .این
شیوه بر سه محور اساسی ترتیبات قراردادی ،شرایط طرح ادعا و تدارک وثائق استوار میباشد .اگر طیف شیوههای تأمین مالی پروژههای شهری
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را میان تأمین مالی سنتی و خصوصی سازی بدانیم ،شراکت عمومی -خصوصی ،بیشترین فاصله را با تأمین مالی سنتی و کمترین فاصله را با
خصوصیسازی خواهد داشت( .بنار و همکاران)0243 ،

 -2-2تامین مالی شهرداری توسط اوراق مشارکت

 -3-2اوراق مشارکت و شهرداری مشهد
تاکنون در مبانی نظری این پژوهش ب ه معرفی اجمالی اوراق مشارکت و انتشار آن در شهرداری پرداخته شد؛ اما آنچه که در
این تحقیق حائز اهمیت بوده و از سوی ما مورد بررسی قرار گرفته است اوراق مشارکت منتشره از سوی شهرداری مشهد بوده که
با وجود منابع محدود این دسته از اوراق در کشور و حجم باالی متقاضیان برای کسب امتیاز انتشار آن که موجب ایجاد روند پیچیده
و طوالنی در فرآیند میشود ،این مجموعه توانایی این مهم را به دست آورده تا در اکثر دوائر بیشترین میزان از انتشار اوراق
مشارکت را در سطح کشور با موضوعات بازسازی و نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر رضوی ،سامانه قطار شهری ،توسعه
ناوگان اتوبوسرانی و  ...به خود اختصاص دهد .جدول ذیل مشروح اوراق منتشر شده از سال  0220تا  0011میباشد:
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مشارکت ،عبارتست از شریک شدن چند شخصیت حقیقى یا حقوقى با یکدیگر براى رسیدن هدفی مشترک .اوراق مشارکت
نیز به هر گونه برگههاى گفته میشود که نشان دهنده مقدار سهام معینى براى انجام امورعمرانی باشند( .نیسار )3111 0در این
فرآنید قانونی مبلغ معینی براى این اوراق در نظر گرفته میشود و افراد به هر اندازه که به لحاظ مالی قادر باشند در آن شرکت می-
کنند .در این امر یک بانک یا یک مرکز اقتصادى این اوراق را از طرف موسسان شرکت مورد نظر چاپ میکند و تضمین
بازپرداخت اصل پول و دور سرمایه آن را به عهده میگیرد .اوراق مشارکت جزء اوراق بهادار بوده و در بازار سهام قابل خرید و
فروش میباشد .نتیجه خرید اوراق مشارکت در نهایت ،شریک شدن در کارهاى اقتصادى مورد نظر بوده و سود حاصل از کار انجام
شده هم به نسبت مشارکت اعضا ،تقسیم مىشود( .پرتابیان و حمیدزاده)0243 ،
برای تعریف اوراق مشارکت میتوان به ماده  0آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب  0211/3/02هیئت
وزیران اشاره نمود :اوراق بهادار بانام یا بینامی است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به قیمت
اسمی مشخص برای مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای عمرانی  -انتفاعی دولت مندرج در قوانین
بودجه ساالنه کشور یا برای تامین منابع مالی الزم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط دولت ،شرکتهای
دولتی ،شهرداریها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عامالمنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور،
شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولید منتشر میشود و به سرمایهگذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح-
های یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار میگردد.
در طول سه دهه گذشته استفاده از اوراق مشارکت به عنوان یک فرصت به جهت تامین مالی برای شهرداریهای کشور
شناخته شده و هر ساله فرآیند انتشار این دسته از اوراق به صورت صعودی رشد اقتصادی کشور را مورد حمایت خود قرار داده است.
استفاده بهینه شهرداری از این برگهها سبب میشود تا اعتمادسازی به این مجموعه در راستای بهرهمندی از ابزارهای نوین مالی در
حوزه اقتصاد شهری افزایش یافته و شهرداری را در خصوص اقتصاد شهری در قامتی نو ظهور داده تا تحسین همه دست اندرکاران
حوزههای اقتصادی کشور را با خود به همراه داشته باشد( .تنانی و حسینپور)0242 ،

جدول -1اوراق مشارکت منتشر شده توسط شهرداری مشهد (مأخذ)www.mashhad.ir :
ردیف

0
3
2
0
3
6
1
2

نام طرح اوراق

تعداد مراحل

مبلغ

مشارکت

انتشار

(میلیونریال)

شهدا
ثامن
طبرسی
مجد
آبکوه
حرعاملی
قطارشهری خط 3
قطارشهری خط 2

1
3
3
0
3
3
0
6

3،032،063
1،111،111
0،320،661
111،111
2،311،111
2،211،111
01،111،111
22،311،111

فواصل زمانی از اولین اجرا

میانگین نرخ

طرحها

سود علی-

از

تا

الحساب

0220/01/31
0221/00/10
0241/00/34
0241/03/03
0241/03/32
0241/03/32
0243/03/31
0242/03/31

0242/03/03
0240/03/32
0244/13/32
0240/03/03
0244/13/32
0010/03/32
0013/03/31
0010/03/32

02%
31%
02%
31%
02%
04%
04%
04%
1 Shariq Nisar
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4
01

نوسازی بافت فرسوده
پیرامون حرم مطهر
رضوی
سامانه اتوبوسرانی
جمع کل

0

03،111،111

0010/03/36 0242/12/31

02%

3

6،111،111
42،311،233

0010/03/36 0244/03/32

02%
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تنانی و حسین پور ( ،)0242به تحقیق مقالهای با عنوان "اوراق مشارکت؛ مباحث ،مشکالت ،ابهامات ،نارساییها و پیشنهاداتی
در جهت حل آنها" پرداختهاند .ایشان در این مقاله در ابتدا به مباحث مقدماتی اوراق مشارکت نظیر تعریف ،اهداف ،تاریخچه انتشار
در ایران ،انواع ،مسائل فقهی این اوراق و همچنین تفاوتهای آنها با اوراق قرضه اشاره نموده و سپس به مشکالت ،ابهامات،
نارساییهایی که در این اوراق وجود دارد پرداختهاند .در پایان هم برای هر کدام از این موارد مذکور ،در بخش نتیجهگیری،
پیشنهاداتی در جهت رفع آنها ارائه شده است.
موسویان و سروش ( ،)0241به نگارش مقالهای با عنوان "آسیبشناسی فقهی ،اقتصادی و مالی انتشار اوراق مشارکت در
ایران" پرداختهاند .آنها در ابتدا تبیین ماهیت و ساختار اوراق مشارکت و انواع آن را مورد بررسی قرار داده و سپس آثار انتشار اوراق
مشارکت بر سرمایهگذاری ،تولید ملی و بودجههای عمرانی ،آثار انتشار اوراق مشارکت بر تورم و نقدینگی ،نقش اوراق مشارکت در
توسعه مالی کشور ،ماهیت فقهی اوراق مشارکت ،خرید و فروش اوراق مشارکت در بازار اولیه و ثانویه ،تضمین اصل سرمایه و
سود در اوراق مشارکت و مهندسی مالی اوراق مشارکت ایران را به تفصیل بیان نمودهاند .ایشان که مقاله را مبتنی بر روش
پیمایشی و نیز تحلیل سلسله مراتبی ،مورد پردازش قرار دادهاند ،در پایان پیشنهادهایی را در جهت رفع مشکالت و بهبودی فرآیند
انتشار اوراق مشارکت بیان کردهاند.
پرتابیان و حمیدزاده ( )0243به نگارش مقالهای تحت عنوان " تاثیر اوراق مشارکت در اقتصاد" پرداختهاند .آنان در این نگارش
به تعریف اوراق مشارکت ،تاریخچه انتشار اینگونه از اوراق در ایران و انواع آنها پرداخته شده و همچنین علت جذابیت اوراق
مشارکت در میان اشخاص حقیقی و حقوقی ،عوامل مؤثر در انتشارشان و نارساییها ،مسائل و مشکالت ایننوع از اوراق از دیدگاه
نویسندگان مورد بررسی قرار گرفته است .و در پایان نیز به این نتیجه رسیدهاند که اوراق مشارکت در کنار کارکردهای بسیار مؤثر
خود در جذب نقدینگی و تامین سرمایه مورد نیاز فعالیتها ،در صورت عدم توجه به روشها و رویکردهای آن مطابق با زمان و
شرایط اقتصادی موجود ،میتواند حتی به تولید نیز صدمه زده و تورمزا باشد ،همچنین با بروز رویکرد نوینی در کشورهای اسالمی
مبنی بر استفاده از عقود جدیدی همچون استصناع و بخصوص مرابحه و بحث صکوک ،میتوان معایب اوراق مشارکت را با
استفاده از مزایا و کارکردهای این ابزارها پوشش داد.
میثمی و همکاران ( )0243مقالهای را با عنوان "استخراج و رتبهبندی چالشهای فقهی  -اقتصادی اوراق مشارکت بانک
مرکزی بر اساس نظر خبرگان" به رشته تحریر در آوردهاند .در این تحقیق تالش میشود تا ضمن شناخت دقیق شیوه عملیاتی
مورد استفاده جهت انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی ،انتشار اوراق مشاکت را از منظر فقهی -حقوقی و اقتصادی  -مالی مورد
آسیبشناسی قرار گرفته شود .در پایان با توجه به نتایج به دست آمده میتوان بیان کرد که با توجه به چالشهای گوناگون اوراق
مشارکت ،بهتر است بانک مرکزی جهت انجام عملیات بازار باز ،خود اقدام به انتشار اوراق بهادار نکند؛ بلکه این عملیات را با
استفاده از خرید و فروش اوراق بهادار دولتی مانند اسناد خزانه اسالمی در بازار ثانویه به انجام رساند.
اسکینی ( ،)0222در مقاله خود ضمن بررسی ماهیت حقوقی و فقهی اوراق مشارکت ،شباهتها و تفاوتهای آن را با قراردادهای
متعارف مشارکت مدنی ،مضاربه ،و قرض بیان نموده است .وی در این مقاله ،به بیان این نتیجه میپردازد که ماهیت اوراق
مشارکت با عقد شرکت ،مطابق است و در ادامه استدالل مینماید که تضمین اصل سرمایه و سود خریداران اوراق مشارکت که
یکی از چالشهای جدی اوراق مشارکت است را قانونگذار با تمسک به تضمین توسط شخص ثالث حل نموده است.
شعبانی و قلیچ ( ،)0240در مقالهای تحت عنوان "قابلیت اوراق بهادار اسالمی در مهار تورم به عنوان ابزار سیاستی" به بررسی
اوراق مشارکت ،مرابحه ،اجاره و استصناع می پردازد .در این مقاله کوشش بر آن است که پس از تبیین علل پدید آورنده تورم در
ایران طی چند دهه اخیر به نقش اوراق به ادار اسالمی بپردازد .فرضیه اصلی این مقاله که به صورت کتابخانهای انجام شده آن
است که اوراق پیش گفته قابلیت خوبی جهت تقلیل عوامل پدید آورنده تورم دارند و ضرورت چنین بحثی با توجه به تورمی بودن
اقتصاد کشور و نیاز به استفاده از ابزارهایی مشروع و کارا در کنترل این پدیده مذموم ،مشخص میشود .نتایج تحقیق نشان میدهد
اوراق مذکور قادر هستند بر کاهش تورم پولی ،تورم ناشی از فشار هزینه ،تورم ناشی از فشار تقاضاهای بخش واقعی و تا حدی
کاهش تورم وارداتی اثرگذاری مثبت داشته باشند.
سروستانی و سرشار ( ،)0240در مقاله خود به مطالعه تطبیقی اوراق مشارکت منتشره در ایران و صکوک مشارکت پرداختهاند.
ایشان در پژوهش خود ،تفاوتهای هر دو گونه از اوراق مشارکت منتشره در ایران با مجوز بانک مرکزی و نیز سازمان بورس و

اوراق بهادار و صکوک مشارکت منتشر شده در کشورهای خارجی را از ابعاد مختلفی چون آمار انتشار ،تعاریف ،ارکان ،ساز و کار
انتشار و بررسی فقهی مورد واکاوی و تحلیل قرار داده و در انتها پیشنهاداتی جهت انتشار صکوک مشارکت در ایران و رفع ضعف-
های ساختاری اوراق مشارکت فعلی ارایه دادهاند.
حکمت و همکاران ( ،)0243در مقاله خود تحت عنوان نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تامین مالی شرکتها
پرداختهاند .آن ها سعی نمودند تا با ارائه و تحلیل آمار و ارقام این دو نوع از اوراق به لحاظ مکانیزم مقبولیت و سهم هر یک در
تامین مالی شرکتها مورد بررسی و مقایسه تطبیقی قرار دهند.
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 -1-4روش سوات
این روش که از  0قسمت قوت ( ،)Sضعف ( ،)Wفرصت ( ،)Oو تهدید ( )Tتشکیل می گردد به منظور بررسی محیط های
داخلی و خارجی سازمان ،کنترل و ارزشیابی عملکردها ،کارایی و اثربخشی فرآیندها ایجاد گشته است .محیط داخلی سازمان را در
جهت درک نقاط قوت و ضعف مورد توجه قرار داده و محیط خارجی سازمان را جهت کشف فرصتها و تهدیدها بررسی می کند .به
بیانی دیگر می توان گفت نقاط قوت توصیف می کنند که سازمان ها چه ویژگی های برتری دارند و چه چیزی آن ها را از دیگر
رقبا متمایز می کند و از سوی دیگر نقاط ضعف در تقابل با نقاط قوت نمی گذارند عملکرد سازمان به حد مطلوب برسد .همچنین
فرصتها به عوامل خارجی مطلوب اشاره میکنند که میتوانند مزیت رقابتی در اختیار سازمان قرار دهند و از طرفی دربرگیرنده
عواملی هستند که احتمال آسیب رساندن به سازمان را دارند .از شناسایی عوامل داخلی و خارجی یک سازمان راهبردهای تهاجمی
( ،)SOراهبردهای محافظه کارانه ( ،)WOراهبردهای تدافعی ( )WTو راهبردهای رقابتی ( )STبه دست می آید .از دیدگاه این
مدل یک استراتژی مناسب قوت ها و فرصت ها را به حداکثر و ضعف ها و تهدیدات را به حداقل می رساند( .لیو 2و همکاران
)3102
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پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی بوده و برای اشباع نظری از تکنیک جمعآوری اطالعات به روش کتابخانهای و
جستوجو در پایگاه های اسنادی معتبر و برای تکمیل فرآیند گردآوری اطالعات در زمینه پژوهشی از تکنیک مصاحبه با
متخصصین استفاه شد .پس از انجام این مراحل طی فراخوانی با ارائه توضیحات و بیان هدف کلی کار ،از کارمندان متخصص در
حوزه مالی واقع در شهرداریها و شورای شهر مشهد خواسته شد تا به ارائه نظرات خود پیرامون عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف)
و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) پیش روی اوراق مشارکت شهرداری مشهد بپردازند .سپس تعیین شد تا از میان این عزیزان
هیئت خبرگانی  01نفره تشکیل گردد .همچنین برای نظرسنجی از ایشان پرسشنامهای  0گانه شامل  2قوت 2 ،ضعف 2 ،فرصت و
 2تهدید تشکیل شد و روایی محتوایی به تایید متخصصان در این حوزه به دست آمد .پس از این مرحله و حاصل شدن  CVRهر
کدام از معیارها و اضافه نمودن برخی آیتم ها از سوی خبرگان جداولی 0گانه شامل  6قوت 6 ،ضعف 6 ،فرصت و  6تهدید به وجود
آمد .حال برای تعیین میزان وزن عوامل داخلی و خارجی پرسشنامهای ثانویه بر اساس روش  AHPتشکیل شد تا توسط خبرگان
تکمیل شود .الزم به ذکر است که از میان  01خبره 1 ،خبره که تخصص بیشتری بر روی این دسته از اوراق داشتند برای تکمیل
پرسشنامه دوم انتخاب گردیدند .نتایج به دست آمده از پرسشنامه ثانویه هر کدام از عوامل چهارگانه را به ترتیب اولویت بندی نمود
و پردازش این فرآیند به روش  AHPتوسط نرم افزار سوپردسیژن 0صورت پذیرفت.در آخرین مرحله از تحلیل  AHPنرخ برای هر
کدام از عوامل  0گانه زیر  1.0به دست آمد که این صحت روند پیش رفته را نشان می دهد .فرآیند و نتایج حاصله در ادامه تحقیق
به طور کامل نشان داده شده است.

 -2-4روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
این تکنیک ،روشی توانمند و منعطف در دسته روشهای تصمیم گیری چند معیاره است که بوسیله آن می توان مسائل پیچیده
را در سطوح مختلف حل کرد .روش AHPهر دو ارزیابی عینی و ذهنی را در یک ساختار یکپارچه بر مبنای مقیاس هایی با زوج
مقایسه ترکیب نموده و به تحلیل گران کمک می کند تا جوانب اساسی یک مساله را در یک قالب سلسله مراتبی سازماندهی کنند.
مراحل این روش به شرح زیر می باشند( :تمایز و کالیس)3101 0،
 .0تعریف غیرساختاری مسئله و بیان شفاف اهداف و نتایج مورد انتظار
1 Super Decision
2 SWOT
3 Guiwen Liu
4 Temiz & Calis

01

ترکیب مسئله پیچیده به عناصر تصمیم گیری
بکارگیری مقایسات زوجی بین عناصر تصمیم گیری به منظور ایجاد ماتریس های مقایسه و تکمیل آن توسط جدول
ذیل:

.3
.2

جدول  -2مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی (مأخذ :تمایز و کالیس )2112
مقدار عددی
4
1
3
2
0
 2و 6و 0و3

ترجیحات
کامال مرجح یا کامال مهم تر یا کامال مطلوب تر
ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی
ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت قوی
کمی مرجح یا کمی مهمتر یا کمی مطلوب تر
ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان
ترجیحات بین فواصل فوق
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 .0استفاده از روش بردار ویژه برای برآورد وزن های نسبی عناصر تصمیم گیری
 .3محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس ها برای اطمینان از سازگاری قضاوت های تصمیم گیرندگان با توجه به فرمول ها
و جدول ذیل:
()0
 =CIشاخص ناسازگاری
𝑛 𝜆𝑚𝑎𝑥 −
= 𝐼𝐶
 =λmaxبزرگترین مقدار ویژه ماتریس
𝑛−1
 =nتعداد کل متخصصین
𝐼𝐶
()3
 =CRنرخ ناسازگاری
= 𝑅𝐶
𝐼𝑅
 =RIشاخص ناسازگاری تصادفی
جدول شاخص تصادفی ( )RIمنبع( :تمایز و کالیس )2112

03
0.32

00
0.31

02
0.33

03
0.32

00
0.30

01
0.02

4
0.00

2
0.0

1
0.20

6
0.30

3
0.01

0
1.22

3
1

2
1.33

0
1

n
RI

 -0تجمیع عناصر وزن دهی شده ،برای به دست آوردن رتبه بندی نهایی گزینه ها

 -3-4روايی
برای به دست آوردن روایی ) )CVRپرسشنامه ،می بایستی هر کدام از معیارها توسط سه گزینه ضروری است ،مفید است ولی
ضروروی نیست و ضرورتی ندارد مورد نظرسنجی قرار بگیرند CVR .هر معیار توسط فرمول زیر به دست می آید.
𝑛
𝑁𝑒 − 2
()2
= 𝑅𝑉𝐶
𝑛
2
 =nتعداد کل متخصصین
 = Neتعداد متخصصینی که گزینه ضروری را انتخاب نموده اند.
در این پژوهش از آنجایی که تعداد خبرگان  01نفر می باشد ،برای مورد تایید قرار گرفتن هر کدام از معیار ها  CVRآن عددی
باالی  1.63باشد.
جدول -3روایی محتوایی (مأخذ :تمایز و کالیس )2112

00

تعداد خبرگان

مقدار CVR

تعداد خبرگان

مقدار CVR

تعداد خبرگان

مقدار CVR

3
6
1
2
4
01

1.44
1.44
1.44
1.13
1.12
1.63

00
03
02
00
03
31

1.34
1.36
1.30
1.30
1.04
1.03

33
21
23
01
-

1.21
1.22
1.20
1.34
-

-4-4جامعه آماری و نمونه تحقیق
وجود اطالعات کامل و در دسترس از
شروط تحقق یک تحقیق مناسب است .از
پرسشنامه ثانویه
پرسشنامه اولیه
نهاد پاسخدهنده
این رو با توجه به عنوان تحقیق کلیه
مدیر کارشناس
مدیر کارشناس
0
0
0
0
مدیران ،کارشناسان و نخبگان مالی مرتبط معاونت مالی شهرداری مشهد
با انتشار اوراق مشارکت و روشهای تامین
0
3
شهرداری مرکزی
مالی در شهرداری مشهد به شیوه
3
شهرداری (مناطق)
سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند و مرکز پژوهشهای شورای شهر
0
0
همچنین شهرداریهای مناطق مختلف
مشهد
شهر مشهد به عنوان جامعه آماری و نمونه
 1نفر
 01نفر
مجموع خبرگان
انتخاب شده مدیران ،کارشناسان و نخبگان
حوزه اوراق مشارکت در نهاد شهرداری
مشهد و مرکز پژوهش های شورای شهر
مشهد میباشند.
شایان ذکر است تعداد پاسخدهندگان به پرسشنامه اولیه  01نفر بودند ،که برای پرسشنامه ثانویه صالح دانسته شد بدلیل ارتباط
بیشتر تعدادی از پاسخدهندگان با اوراق مشارکت ،تمرکز بر روی  1نفر از ایشان معطوف گردد تا پاسخی دقیقتر به دست آورده
شود.
جدول -4اطالعات جمعیت شناختی نمونه آماری

در این پژوهش برای شناسایی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر انتشار اوراق مشارکت شهرداری مشهد در ابتدا از طریق رجوع
به اسناد و مدارک موجود و جستجو در پایگاههای مختلف اطالعاتی و اینترنتی قابل دسترس اقدام شد که ماحصل آن نقاط قوت،
نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدات اوراق مشارکت را که در جداول زیر به تفصیل بیان گردیده است .این عوامل با حذف اشتراکات،
در  0پرسشنامه اولیه دستهبندی گشت تا روایی هر کدام از آیتمهای نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدات انتشار اوراق
مشارکت توسط خبرگان پژوهش با انتخاب میان سه گزینه "ضروری"" ،مفید ولی غیر ضروری" و "غیر ضروری" مورد بررسی
قرار گردید .جداول زیر به همراه ضریب نسبی روایی محتوا ( )CVRنتایج آنچه گفته شده میباشد.
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 -5تجزيه و تحلیل

جدول -5نقاط قوت انتشار اوراق مشارکت شهرداری ()CVR
ردیف

0
3
2
0
3
6
1
2

نقاط قوت انتشار اوراق مشارکت شهرداری

کمک به تقسیم بار مالی پروژهها در طول زمان و افزایش ثبات و پیش بینیپذیری در هزینهها و
درآمدهای شهرداریها (تنانی و حسینپور )0242
بهترین روش تامین مالی برای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری (صامتی و همکاران )0240
افزایش اعتماد عمومی بسبب مدیریت موفق فرآیند اوراق مشارکت (نجار و نمین )0243
اوراق مشارکت ابزاری جهت ایجاد تنوع در بازار سرمایه (رحیمی )0223
خارج شدن سرمایههای راکد و یا کم ارزش منتشرکننده اوراق از ترازنامه و افزایش سطح داراییها (رحیمی
)0223
تضمین بازپرداخت اصل و پرداخت سود علیالحساب حسب مورد توسط دولت (در مورد اوراق مشارکت
طرحهای عمرانی) یا توسط بانک عامل (در مورد سایر انواع اوراق مشارکت) و به طبع آن از بین رفتن
خطر نکول (شعبانی و قلیچ 0240؛ تنانی و حسینپور 0242؛ پرتابیان و حمیدزاده )0243
کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی ،خلق پول و افزایش قدرت اعطای تسهیالت فروشنده (تنانی و
حسینپور )0242
افزایش اعتماد سرمایهگذاران در خرید اوراق مشارکت بسبب تشریک دولت در سرمایهگذاری (شعبانی و
قلیچ )0240

CVR

0
1/2
1
1/3
1/2
1.0
1/2
1/0
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جدول -6نقاط ضعف انتشار اوراق مشارکت شهرداری ()CVR
ردیف

4
01
00
03
02
00
03
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06

محدود بودن اوراق مشارکت صرفا برای تامین منابع مالی طرحهای عمرانی انتفاعی دولت (نجار و نمین
)0243
با اختصاص درآمدهای بالقوه شهرداری به بازپرداخت سودها شهرداری به یک سازمان با انعطافپذیری
کمتر برای پاسخگویی به رخدادهای غیرمنتظره آتی میگردد( .نجار و نمین )0243
برای انجام معامله اوراق مشارکت در بورس باید حق کمیسیون معامالات پرداخت شود که بدین ترتیب
معامله در بورس گرانتر تمام میشود( .رحیمی )0223
هزینه بر بودن انتشار و جمعآوری اوراق مشارکت (شعبانی و قلیچ 0240؛ پرتابیان و حمیدزاده )0243
عدم معامله اوراق براساس نرخ بهره واقعی سرمایهگذاری (شعبانی و قلیچ )0240
عدم رتبهبندی ناشران اوراق مشارکت توسط یک آژانس مستقل از دولت (شعبانی و قلیچ )0240
تشکیل نشدن بازار ثانویه (محمدزاده )0246
اوراق مشارکت ،سهم ناچیزی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دارند که این امر خود گویای کارایی پایین
اوراق در تشکیل سرمایه کشور و طبیعتا تولید ناخالص ملی است( .محمدزاده )0246

0
-1/0
1
1/0
1/2
1/0
1
1/3

جدول -2فرصتهای انتشار اوراق مشارکت شهرداری ()CVR
ردیف

0
3
2
0
3

6
1
2
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نقاط ضعف انتشار اوراق مشارکت شهرداری

CVR

فرصتهای انتشار اوراق مشارکت شهرداری

CVR

اوراق مشارکت به دلیل جمعآوری نقدینگی در جامعه غیرتورمی است .به این نحو که بعد از مدت تعیین
شده برای بازپرداخت اوراق میتوان از آثار افزایش قیمت زمین و مسکن منتفع شد( .تنانی و حسینپور
0242؛ نجار و نمین )0243
تنوع بخشیدن به روشهای تامین منابع مالی مورد نیاز در بافتهای فرسوده به ویژه در دوران رکود.
(تنانی و حسینپور 0242؛ نجار و نمین )0243
جمعآوری سرمایههای خرد جامعه و ترویج فرهنگ پسانداز در بین آنها (جعفرزاده و جنتی 0241؛ نجار و
نمین )0243
توزیع ریسک سرمایهگذاری توسط اوراق مشارکت (رحیمی )0223
انتشار اوراق مشارکت سبب تقویت بخش عرضه شده که این خود تورم ناشی از فشار هزینهها در اثر
کاهش هزینههای استفاده از سرمایه تقلیل مییابد ،میتواند حجم واردات کاالهای ضروری را کاهش داده
و با این راه از اثرهای منفی تورم وارداتی بکاهد( .شعبانی و قلیچ )0240
این اوراق قابلیت تجدید چاپ را دارد .به این معنا که دولت میتواند برای تجدید طرحهای کوتاه مدت یا
تمدید طرحهای میانمدت تا بلند مدت ،اوراق را دوباره منتشر کند و با وجوه به دست آمده ،مطالبات
اوراق قبلی را تسویه کرده و به نوعی شرکای جدید را جاگزین شرکای قدیم نماید( .شعبانی و قلیچ )0240
استفاده از تجارب و شیوههاى بکارگرفته شده در سایرکشورها (رحیمیفر )0223

0

فروش اوراق مشارکت به خریداران در سایر شهرهای کشور با اعطای تسهیالت (رحیمیفر )0223

0

1/3
1
1/3
1/0
1

1/0

جدول -8تهدیدهای انتشار اوراق مشارکت شهرداری ()CVR
ردیف

0

3
2
0

6
1
2

با عنایت به اینکه ناشر متعهد میگردد  31درصد مبلغ اوراق فروخته شده را به صورت قرضالحسنه
جاری (بدون دسته چک) نزد بانک عامل جهت بازخرید اصل و فرع اوراق و استرداد احتمالی وجوه به
خریداران اوراق نگهداری نماید .لذا نرخ مؤثر سود اوراق مشارکت از  02درصد به حدود  31درصد افزایش
مییابد( .تنانی و حسینپور )0242
زمان بر بودن آزادسازی پروژهها و عدم امکان استفاده از منابع اوراق و در عین حال پرداخت سود به
بانک عامل درصورت فروخته نشدن صددرصد اوراق (تنانی و حسینپور )0242
اگر اوراق مشارکت در شرایط رونق منتشر و در شرایط رکود ،سررسید اصل اوراق و تسویه اوراق انجام
گردد ناشر با مشکالت زیادی روبهرو میشود( .تنانی و حسینپور )0242
افزایش هزینههای انتشار اوراق مشارکت برای ناشر (با احتساب هزینه های کارگزاری ،تبلیغات و  )...به
 33درصد در سال (نجار و نمین )0243
عدم پیشرفت پروژههای معرفی شده طبق برنامه زمانبندی اعالم شده (نجار و نمین )0243
بروز مشکالت متعدد مالی و  ...در صورتی که اوراق در شرایط رونق منتشر و در شرایط رکود تسویه
گردد( .نجار و نمین )0243
منصرف شدن خریدار از ادامه حضور در فرآیند اوراق مشارکت و اخذ سرمایه خود (پرتابیان و حمیدزاده
)0243
در شرایط تورمی اقتصاد کشور تفاوت چشمگیر میان نرخ سود اوراق مشارکت با نرخ تورم فعلی نه تنها
گرایش و جذابیت به این اوراق را کاهش داده بلکه بانکها را با سیالب اوراق مشارکت برگردانده شده
مواجه کرده است( .تنانی و حسینپور 0242؛ پرتابیان و حمیدزاده 0243؛ محمدزاده )0246

1/0

1/3
1.2
1
1/2
-1/3
0
1

پس از آنکه در پرسشنامه  CVRتعدادی از نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید اوراق مشارکت به تایید خبرگان رسیدند و
همچنین تعدادی دیگر هم با توجه به نظرات خبرگان به این لیست اضافه شد و با این تجمیع جدول  4که نشاندهنده نقاط قوت،
ضعف ،فرصت و تهدید اوراق مشارکت از دیدگاه شهرداری مشهد بود تشکیل گشت .الزم به ذکر است که این دستهبندی ،عوامل
نهایی جهت تنظیم در پرسشنامه ثانویه در بخش نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید میباشد.
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3

تهدیدهای انتشار اوراق مشارکت شهرداری

CVR

جدول  -9جدول سوات اوراق مشارکت شهرداری مشهد
ردیف

عوامل مؤثر بر انتشار اوراق مشارکت شهرداری مشهد

S1

کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی ،خلق پول و افزایش قدرت اعطای تسهیالت فروشنده
کمک به تقسیم بار مالی پروژهها در طول زمان و افزایش ثبات و پیش بینیپذیری در هزینهها و درآمدهای
شهرداری
حتمی بودن سود قطعی و معاف بودن از مالیات
فرآیند اوراق مشارکت از سیستمی قانونمند برخوردار میباشد.
بهترین روش تامین مالی برای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری
خارج شدن سرمایههای راکد و یا کم ارزش منتشر کننده اوراق از ترازنامه و افزایش سطح داراییها
عدم معامله اوراق بر اساس نرخ بهره واقعی سرمایهگذاری
حداکثر ارزش اوراق مشارکت قابل انتشار برابر با  %11ارزش ویژه شهرداری میباشد.
محدود بودن اوراق مشارکت صرفا برای تامین منابع مالی طرحهای عمرانی انتفاعی دولت
پرداخت سود علی الحساب اوراق مشارکت در بازه های نزدیک (نظیر  2ماه)
عدم وجود شناخت کافی عموم جامعه از اوراق مشارکت شهرداری
فرآیند انتشار اوراق مشارکت بسیار طوالنی است.
حضور شرکتهای تامین سرمایه در خرید اوراق مشارکت از شهرداری
اهمیت شهر مشهد از حیث موقعیت و ویژگیهای برتر آن به عنوان پایتخت معنوی کشور
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عوامل مؤثر بر انتشار اوراق مشارکت شهرداری مشهد

O3

فروش اوراق مشارکت به خریداران در سایر شهرهای کشور با اعطای تسهیالت
استفاده از تجارب و شیوه های بکار گرفته شده در سایر کشورها
استفاده از رسانه های عمومی در جهت اطالع رسانی و تبلیغ اوراق مشارکت شهرداری
تعامل بانکها در خرید اوراق مشارکت از شهرداری و کمک به توسعه شهری
رقابت سایر شهرداریهای کشور در جهت اخذ بیشترین اوراق مشارکت از دولت
عدم پیشرفت پروژههای معرفی شده طبق برنامه زمانبندی اعالم شده
بیشتر شدن سود در مراکز دیگر نظیر بانک ها ،موسسات مالی و بورس
وجود سختگیریهای بسیار زیاد در تعیین میزان اوراق مشارکت در بودجه ساالنه کشور
اگر اوراق مشارکت در شرایط رونق منتشر و در شرایط رکود ،سررسید اصل اوراق و تسویه آن انجام گردد ناشر با
مشکالت زیادی رو به رو میشود.
منصرف شدن خریدار از ادامه حضور در فرآیند اوراق مشارکت و اخذ سرمایه خود
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 -6يافتههای پژوهش
پس از آنکه در پرسشنامه  CVRعوامل داخلی و خارجی مؤثر بر اوراق مشارکت شهرداری مشهد توسط خبرگان مورد بررسی
قرار گرفتند و همچنین تعدادی دیگر هم با توجه به نظرات ایشان به این لیست اضافه گردیدند ،حال برای وزن دهی به عوامل
مذکور میبایستی توسط تکنیک تحلیل سلسله مراتبی  AHPبه این دسته از عوامل وزندهی شود .به همین منظور پرسشنامه
ثانویهای تهیه گردید تا توسط خبرگان عوامل مورد بررسی قرار گرفته و با پردازش پاسخها توسط نرم افزار سوپر دسیژن خروجی-
های زیر به دست آمد.

شكل  –1خروجی اوزان نقاط قوت از نرم افزار

شكل  –2خروجی اوزان نقاط ضعف از نرم افزار

شكل  –3خروجی اوزان فرصتها از نرم افزار

شكل  –4خروجی اوزان نقاط تهدیدها از نرم افزار

همانطور که مالحظه میگردد نرخ ناسازگاری قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها به ترتیب  1.14و  1.11و  1.14و 1.14
بوده که هر چهار مورد کمتر از  1.0میباشند و این نشانه پایایی است.
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در پایان جدول نهایی تحقیق به شکل زیر میباشد:
جدول -11عوامل موزون شده مؤثر بر انتشار اوراق مشارکت شهرداری مشهد
عاملها

1.04211

2

1.32200

0

1.02621
1.12622
1.11120

0
3
6

1.33112

3
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عدم معامله اوراق بر اساس نرخ بهره واقعی سرمایهگذاری
حداکثر ارزش اوراق مشارکت قابل انتشار برابر با  %11ارزش ویژه شهرداری میباشد.
محدود بودن اوراق مشارکت صرفا برای تامین منابع مالی طرحهای عمرانی انتفاعی دولت
پرداخت سود علی الحساب اوراق مشارکت در بازه های نزدیک (نظیر  2ماه)
عدم وجود شناخت کافی عموم جامعه از اوراق مشارکت شهرداری
فرآیند انتشار اوراق مشارکت بسیار طوالنی است.
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حضور شرکتهای تامین سرمایه در خرید اوراق مشارکت از شهرداری
اهمیت شهر مشهد از حیث موقعیت و ویژگیهای برتر آن به عنوان پایتخت معنوی کشور
فروش اوراق مشارکت به خریداران در سایر شهرهای کشور با اعطای تسهیالت
استفاده از تجارب و شیوه های بکار گرفته شده در سایر کشورها
استفاده از رسانه های عمومی در جهت اطالع رسانی و تبلیغ اوراق مشارکت شهرداری
تعامل بانکها در خرید اوراق مشارکت از شهرداری و کمک به توسعه شهری
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رقابت سایر شهرداریهای کشور در جهت اخذ بیشترین اوراق مشارکت از دولت
عدم پیشرفت پروژههای معرفی شده طبق برنامه زمانبندی اعالم شده
بیشتر شدن سود در مراکز دیگر نظیر بانک ها ،موسسات مالی و بورس
وجود سختگیریهای بسیار زیاد در تعیین میزان اوراق مشارکت در بودجه ساالنه کشور
اگر اوراق مشارکت در شرایط رونق منتشر و در شرایط رکود ،سررسید اصل اوراق تسویه
اوراق انجام گردد ناشر با مشکالت زیادی رو به رو میشود.
منصرف شدن خریدار از ادامه حضور در فرآیند اوراق مشارکت و اخذ سرمایه خود
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شرح

کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی ،خلق پول و افزایش قدرت اعطای تسهیالت
فروشنده
کمک به تقسیم بار مالی پروژهها در طول زمان و افزایش ثبات و پیش بینیپذیری در
هزینهها و درآمدهای شهرداری
حتمی بودن سود قطعی و معاف بودن از مالیات
فرآیند اوراق مشارکت از سیستمی قانونمند برخوردار میباشد.
بهترین روش تامین مالی برای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری
خارج شدن سرمایه های راکد و یا کم ارزش منتشر کننده اوراق از ترازنامه و افزایش سطح
داراییها
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وزن

رتبه

 -6نتیجهگیری
اوراق مشارکت سالیانی است که در تامین منابع مالی شهرداری مشهد سهم بسزایی را به خود اختصاص داده است .این دسته
از اوراق که نقطه قوت اصلی آنها در یافتههای پژوهش تقسیم بار مالی شناخته شده است برای شهرداری افزایش سطح داراییها و
خلق پول و افزایش قدرت اعطای تسهیالت را به همراه داشته است .لیکن با همه این تفاسیر سختیها و پیچیدگیهای بسیاری در
فرآیند انتشار اوراق وجود دارد که مسبب نقاط ضعف بسیاری در انجام فرآیند گشته است.
خریداران اوراق مشارکت از شهرداری مشهد به غیر از دولت ،شرکتهای تامین سرمایه این شهر بوده و متاسفانه این شرکتها
برای خرید از شهرداری به سود اصلی این فرآیند بسنده نمیکنند .در طول مذاکرات بین شهرداری و شرکتهای تامین سرمایه
همیشه نتیجه این میشود که شهرداری برای فروش اوراق خود به شرکتهای مذکور میبایستی سودی مازاد عالوه بر سود مقرر
شده را تقبل نماید .پیشنهاد میگردد تا در "قانون انتشار اوراق مشارکت" اصالحاتی توسط مجلس شورای اسالمی قرار گرفته تا
شهرداری زین پس متضرر در این امر نگردد.
از وظایف بانکهای کشور کمک به توسعه شهری میباشد .دولت و مجلس میتوانند با مجاب نمودن بانکها به خرید این
دسته از اوراق نموده تا با پیشرفت پروژههای عمرانی ،از سویی دیگر بانکها نیز به یکی از وظیفههای خود یعنی کمک به توسعه
04
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شهری جامه عمل بپوشانند .با جذب حداکثری مشتریان توسط عرایض مذکور میتوان به تقسیم بار مالی پروژهها افزایش داراییها
و باال رفتن قدرت اعطای تسهیالت برای شهرداری مشهد رسید.
زمانی که به ضعفهای یادشده در یافتههای تحقیق مراجعه میشود پر واضح است که دلیل بسیاری از مشکالت عدم تنوع در
ماهیت و ساختار اوراق مشارکت میباشد .توجه شود معیاری که بیشترین وزن را در ضعفها به خود اختصاص داده است مطلق
بودن استفاده اوراق برای طرحهای عمرانی میباشد .حال آنکه بسیاری از اوراق نظیر صکوکها که ساخته کشورهای مسلمان
خاورمیانه هستند از تنوع بسی اری برخوردار بوده و قدرت جذب باالتری را نسبت به اوراق مشارکت دارا میباشند .اجماع اقتصاددانان
و اندیشمندان اسالمی کشورمان و همچنین استفاده از تجربیات کشورهای اسالمی در اوراق بهادار و شیوههای بکار گرفته شده در
تامین مالی سازمانهای ایشان میتواند این فرصتی را فراهم سازد تا تنوع و راهکارهای جدیدی در جهت انتشار اوراق مشارکت در
کشور وجود آید .بدون شک متنوع سازی موجب از بین رفتن بسیاری نقاط ضعف و همچنین بوجود آمدن راهبردهایی جهت مقابله
با تهدیدات خواهد بود.
در طول سالیانی که اوراق مشارکت وظیفه تامین مالی پروژههای عمرانی شهرداری مشهد را داشته است با توجه به آمار و
ارقام به دست آمده از اسناد پر واضح است که هیچ وقت طبق زمانبندی تدوین شده پروژهها به انجام نرسیدهاند .پس از مصاحبه-
های میدانی به این نتیجه رسیدیم که یکی از دالیل شکست در مدیریت زمانی این فرآیند تورم موجود در سیستم اقتصادی و
تحریمهای وضع شده توسط کشورهای دیگر بر کشور ما بوده که میبایستی توسط دستگاه اجرائی کشور رفع گردد.
رقابت سایر شهرداریهای کشور در جهت اخذ بیشترین اوراق مشارکت از دولت میباشد .برای پوشش چنین تهدیدی یکی از
راههای موجود حضور افراد باتجربه در امر شهرسازی است تا بتوانند برای شهر مشهد در نزد دولت بیشترین رایزنی را داشته و آنان
را مجاب کنند تا سهم هر چه بیشتر از بودجه ساالنه اوراق مشارکت را اختصاص به این شهر دهند.
اوراق مشارکت از دسته اوراق بهاداری میباشد که در شناساندن آن به اقشار جامعه غفلت ورزیده شده و عموم مردم از ماهیت
آن اطالعی ندارند .امرزه با پیشرفت تکنولوژی و حضور رسانهها میتوان جاذبه و کشش را برای خریداران اوراق ایجاد نمود.
شهرداری مشهد و روابط عمومی آن در این حوزه عملکردی ضعیف را داشته و تاکنون در راستای آن اقدامی مثمر به ثمر انجام
نداده اند .اهمیت شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی کشور بر هیچ کس پوشیده نیست و این خود دلیلی است برای اخذ بیشترین
سهم اوراق مشارکت از دولت و استفاده از رسانهها جهت فروش هرچه بیشتر .این شهر از آنجا که ساالنه یکی از مراکز توریستی
جهان اسالم محسوب می گردد زائران بسیاری را به خود اختصاص داده است به طور قطع نیازمند پیشرفت در حوزههای عمرانی
است که تامین مالی بخشی از آن توسط اوراق مشارکت است .در رسانهها برای نشان دادن مزیتهای این اوراق با توجه به یافته-
های پژوهش میتوان به معاف بودن اوراق مشارکت از مالیات و همچنین داشتن سیستمی قانونمند اشاره نمود.
حضور سه عامل قانونمند بودن ،حتمی بودن پرداخت سود قطعی و معاف بودن از مالیات که من جمله از نقاط قوت اوراق
مشارکت شهرداری میباشند ،تالش بیشتری را برای حفظ آنان از گزند ضعفها و تهدیدات میطلبد .در صورت عدم توجه به این
عوامل ممکن است شهرداری مشهد با کاهش اعتماد عمومی روبهرو گردد.
به عنوان کالم آخر میتوان پیشنهاد داشت تا دانشجویان و محققین که قصد فعالیت پژوهشی در این حوزه را دارند این تحقیق
را توسط دیگر تکنیکهای موجود نظیر تکنیک فازی ANP ،و  ...مورد بررسی قرار داده و نتایج را مورد مقایسه قرار دهند.
همچنین امکان سنجی حضور اوراق صکوک بهجهت تامین منابع مالی برای شهرداری مشهد دیگر عنوانی است که پیشنهاد می
گردد تا عالقه مندان به این حوزه در رابطه با آن به تحقیق بپردازند .این امر با همکاری واحدهای پژوهشی شهرداریهای مناطق
مختلف مشهد و همچنین مجموعه شورای شهر مورد تسهیل قرار خواهد گرفت .امید است تا با پیشرفت در تمامی جوانب شهر
مشهد به عنوان پایتخت معنوی جمهوری اسالمی ایران همیشه در زمینه توسعه شهری سرآمد باشد.
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بررسي تأثیر ریسک بر میزان حساسیت و رضایت سرمایهگذاران

سعید پاکدالن ،*1علیرضا آذربراهمان ،2جالل آذربراهمان،3
مهدی

سلیمی4

تاریخ دریافت2011/21/12 :
تاریخ پذیرش2012/11/21 :
کد مقاله35383 :

چکـیده
سرمایهگذاران هنگام تصمیم گیری برای سرمایهگذاری در سهام ،مجموعهای از متغیرها و عوامل مالی و غیرمالی را
همزمان درنظر میگیرند .رفتار سرمایهگذاران متأثر از ریسک ،تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی ،واکنش رفتاری طیف
گستردهای از تصمیم گیرندگان ،بازده سهام و بسیاری عوامل شناخته و ناشناخته میباشد .در این پژوهش اثرات ریسک و
بازگشت سرمایه بر رفتار سرمایه گذاران بررسی میگردد .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی بوده و از مدل رگرسیون
برای بررسی روابط بین اجزای مدل استفاده شده است .بدین منظور تعداد  31شرکت از شرکتهای حاضر در بورس اوراق
بهادار تهران طی  8سال از  2330تا  2335انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج پژوهش نشان می-دهد ریسک بیشتر
باعث افزایش حساسیت سرمایه گذاران و کاهش رضایت آنان میشود .همچنین مشخص شد رابطه مستقیم معنی داری
بین ریسک و نرخ بازگشت سرمایه با رضایت سرمایهگذاران در پی افزایش مالکیت سهام وجود دارد.

واژگـان کلـیدی :رفتار سرمایهگذاران ،ریسک ،بازگشت سرمایه ،حساسیت سرمایهگذاران ،رضایت سرمایهگذاران

 -6دانشآموخته دکتری حسابداری و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی شاندیز ()saeedpakdelan@yahoo.com
 -0دانش آموخته دکتری حسابداری و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی شاندیز
 -3دانشآموخته دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات  -تهران
 -0دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد
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تحلیل رفتار سرمایهگذار یک حوزه علمی جدید در فضای رفتار مالی است که ابزار مناسبی برای کسب این دانش بهحساب
میآید .در الگوی اقتصاد مالی سنتی فرض میشود که تصمیمگیرندگان کاملا عقلیی عمل میکنند و همیشه بهدنبال بیشینهکردن
مطلوبیت مورد انتظار هستند .بهعبارت دیگر ،دو پایه اصلی در پارادایم سنتی مالی ،عقلنیت کامل عوامل و تصمیمگیریهای مبتنی
بر بیشینهسازی مطلوبیت مورد انتظار متناسب با درک ریسک است .درحالیکه در مالی رفتاری برخی پدیدههای مالی را میتوان با
بهکارگیری مدلهایی که در آنها برخی عوامل موجود در اقتصاد کاملا عقلیی نیستند ،درک کرد (خرازی .)2353 ،سرمایهگذاران
با توجه به بازده و ریسک داراییها ،سرمایهگذاری میکنند .نرخ تنزیل یا نرخ بازده مورد انتظار هر دارایی ،نشانگر بازده از دست
رفته تحت شرایط ریسک مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی است (یحیی زاده و همکاران .)2351 ،بنابراین ریسک و بازده از
مهمترین مفاهیم سرمایهگذاری هستند که همواره هنگام اتخاذ تصمیمهای سرمایهگذاری کنار هم بوده و اساس تصمیمگیری را
شکل میدهند (راعی .)2330 ،برخلف سرمایهگذاران عمده که ابزارها و امکانات گستردهای را برای ایجاد تناسب ،بین این دو
متغیر در اختیار دارند ،سرمایهگذاران انفرادی غالباا فاقد اینگونه ابزارها میباشند .بهعلوه ،باال بودن نرخ نوسانات اقتصادی و
سیاسی بیثباتی قوانین و مقررات و  ...به افزایش ریسک تصمیمگیری در بازار سرمایه منجر میشود (کیمیاگری و همکاران،
 .)2353ریسک مفهومی است که میتواند اثر منفی بالقوه بر یک دارایی مالی بگذارد که ممکن است از بعضی فرآیندهای حاضر یا
رویدادهای آتی ناشی شود (ساین و بوال .)1122 ،درواقع ،درک ریسک یکی از پارامترهای مهم فرآیند تصمیمگیری است به طوری
که میتواند تصمیمگیری عقلیی مربوط به انتخاب یک محصول یا خدمت را تغییر دهد (چیو و جهاری .(1120 ،استراهیلویتز و
همکاران ( )1122ادعا میکنند که تصمیمهای مربوط به خرید و فروش سرمایهگذاران از تجربههای قبلی آنها تأثیر میپذیرد.
احتمال اینکه سرمایهگذار سهمی را مجدداا بخرد که ،از فروش آن سود کسب کرده ،بیشتر از احتمال خرید سهمی است که ،از
فروش آن زیان دیده است (هافمن و کتلر .) 1128
سیاستگذاران مالی و اقتصادی و تصمیمگیرندگان بازار سرمایه برای جذب سرمایههای افراد جامعه و کمک به آنها برای
اتخاذ تصمیمهای درست در بازار سرمایه ،بهگونهای که به اهداف سرمایهگذاری خود دست یابند ،بایستی شناخت کافی از رفتار
آنها داشته باشند .در این میان تجزیه و تحلیل رفتار سرمایهگذاران حقیقی و جذب پساندازهای آنها بهدلیل اثرگذاری بر
متغیرهای اقتصادی همچون نرخ سرمایهگذاری و نرخ تورم از اهمیت زیادی برخوردار است (خرازی .)2353 ،با توجه به آنچه بیان
گردید این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سوال است که آیا ریسک و درک آن و نیز انتظار بازگشت سرمایه میتواند بر رفتار
سرمایهگذاران که انتظار بر عقلیی بودن آنها است تاثیر داشته باشد.
عنوان هر بخش یا زیر بخش ،با یک خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ و شمارهگذاری شود .خط اول همه
پاراگرافها باید دارای تورفتگی به اندازه  1،8سانتیمتر باشد.

 -2مبانی نظری و فرضیههای پژوهش
با توجه به اهمیت و گسترش روز افزون بازارهای سرمایه در تجهیز و گردآوری سرمایههای کوچک و هدایت آن به سمت
فعالیتهای تولیدی ،شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد شرکتها ،در این بازارها اهمیت زیادی پیدا کرده است .حساسیت
سرمایهگذاران ،موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندساله اخیر در سطح جهانی مطرح و وارد حوزه مالی شده است.
پیشینه پژوهش نشان میدهد که حساسیت سرمایهگذاران میتواند عملکرد بازار و در نتیجه عملکرد شرکتها را تحت تأثیر قرار
دهد (دیو و تروتل 1121 ،و دوفنبرگ و همکاران .)1118 ،دیو و تروتل ( )1121نشان دادند که رابطه معناداری بین حساسیت
سرمایهگذاران با عملکرد سهام وجود دارد .همچنین بیان کردند که سرمایهگذاران تصمیمگیریهای سرمایهگذاری و یا خرید و
فروش سهام خود را بر اساس این شاخصها یعنی حساسیت سرمایهگذاران و عملکرد سهام انجام میدهند .مطالعات دوفنبرگ و
همکاران ( )1118نشان میدهد احساسات میتواند به منزله جزء مهمی از عوامل موثر بر تصمیمگیری سرمایهگذاری باشد؛ به
صورتیکه توان تاثیرگذاری بر استراتژیهای سرمایهگذاری را دارد و به این موضوع اشاره کردند که سرمایهگذاری میتواند کاملا
محافظهکارانه و یا با تحمل ریسک همراه باشد.
نظریههای مالی سنتی سرمایهگذاران را به عنوان موجوداتی خردگرا توصیف میکنند اما وقایع تجربه شده را نمیتوان با
نظریههای موجود توضیح داد .امور مالی رفتاری استدالل میکند که تک تک سرمایهگذاران تصمیمهای مالی منطقی نمیگیرند و
هنگام تصمیمگیریهای مالی تحت تأثیر تعصبات قرار دارند .با مطالعه نظریههای مالی سنتی ،مالی رفتاری ،تعصبات روانشناختی
که موضوع امور مالی رفتاری ،سرمایهگذاران منفرد و ابزارهای سرمایهگذاری است و با تجزیهو تحلیل اطلعات گردآوری شده از
طریق پرسشنامه تکمیل شده توسط  2111سرمایهگذار فردی در استانبول مشخص شد که تک تک سرمایهگذاران ساکن استانبول
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در هنگام انجام ترجیحات سرمایهگذاری چندان منطقی نیستند و تحت تأثیر تعصبات روانشناختی قرار میگیرند (یورتادور و
اوزچلیک.)1123 ،
معموالا در اقتصاد و بهخصوص در سرمایهگذاری فرض بر این است که سرمایهگذاران منطقی عمل میکنند .سرمایهگذاران
منطقی ،شرایط اطمینان را به عدم اطمینان ترجیح میدهند و در این صورت طبیعی است که سرمایهگذاران نسبت به ریسک
علقهای ندارند ،به عبارت دقیقتر سرمایهگذاران ریسکگریز هستند .یک سرمایهگذار ریسکگریز ،کسی است که در ازای قبول
ریسک ،انتظار دریافت بازده مناسبی دارد .باید توجه داشت که در این حالت پذیرفتن ریسک یک کار غیر منطقی نیست ،اگرچه
میزان ریسک خیلی زیاد باشد ،چون در این حالت انتظار بازده باالیی نیز وجود دارد .درواقع ،سرمایهگذاران به طور منطقی نمیتوانند
انتظار داشته باشند که بدون قبول ریسک باال ،بازده باالیی کسب کنند (لوقانی.)2338 ،
از طرفی ریسک و بازده ،از مفاهیم اساسی در سرمایهگذاری هستند .افراد تمایل دارند در اموری سرمایهگذاری کنند که
بازدهی مورد انتظار زیادی داشته باشد تا مطلوبیت خود را به بیشترین حد برسانند .کیم و نافسینگر )1115(2بیان کردند پذیرش
ریسک به تناسب بازده مرتبط با آن بستگی دارد.
پژوهشگران مالی رفتاری چون وبر و میلیمان ( )2331و پنینگس و وانسینگ ( )1110بر این عقیدهاند که درک
ریسک ،تعیینکننده مهمی از رفتار در انتخاب راهکار هستند بنابراین به نظر میرسد ،با شناخت روشی که در آن سرمایهگذاران
بهطور ذهنی ،ریسک یک سرمایهگذاری را درک میکنند ،میتوان اقدامات سرمایهگذاران را پیشبینی نمود ( وبر و نوسیک ،
 .)1111از طرفی مدارک زیادی وجود دارد دال بر اینکه سرمایهگذاران باور دارند که بازدههای مثبت گذشته منجر به بازدههای
مثبت در آینده خواهد شد یعنی به نوعی شبیهسازی در تجربیات گذشته .برای مثال ،در اوج حباب دات-کام ،شاخص نزدک در 21
مارچ سال  1111به  0581رسید که بیش از دو برابر ارزش آن در مقایسه با یک سال قبل بود .مثال دیگر مربوط به جوالی 2331
است که بازده بازار سهام هلند از  20درصد عبور کرد .این افزایش ،هیجان زیادی در بین سرمایه گذاران حقیقی هلندی برای خرید
سهام ایجاد نمود ( باکشول و مینیاسی.)1121 ،
گانزاک و ووهل ( )1125در پژوهشی که بر روی رفتار سرمایهگذاران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که هرچه نرخ بازده
بدون ریسک پایینتر باشد ،تقاضا برای داراییهای پرریسک نیز بیشتر میشود .یانگ و ژائو ( )1128به بررسی تاثیر رفتار
سرمایهگذاران و احساسات سرمایه گذاران بر روی ارزش سهام پرداختند و دریافتند که هر دو عامل بر روی ایجاد بازده مضاعف
سهم تاثیر گذار بوده و این اثر بر روی سهام کوچک بیشتر از سهام بزرگ میباشد.
نتایج بررسیهای گریبل و همکاران ( ،)1112در ارتباط با نظریه چشم انداز نشان داد افراد در هنگام انتخاب در حوزه سود
معموالا ریسکگریز و هنگام انتخاب در حوزه ضرر ریسکپذیر شناخته می شوند .علت این موضوع آن است که بهطور کلی احساس
ناخوشایندی که افراد در هنگام ضرر دارند بیش از احساس خوشایند آنان در هنگام سود است .همچنین نتیجه مطالعات آنها ضمن
تایید اثر بازتاب در این نظریه نشان داد افرادی که درآمد بیشتری دارند نسبت به افراد با درآمد کمتر گرایش بیشتری به ریسک
دارند .النفانگ و سوشنگ وانگ ( )1112به این نتایج رسیدند که در شرایط عادی ،تفاوت در تجربیات و نگرشهای افراد نسبت به
ریسک میتواند باعث رفتار غیرعادی آنان در بازار گردد .در شرایط غیر معمول بازار رفتار سرمایهگذاران نیز غیرعادی میشود و
باعث میگردد که افراد ریسک گریز از بازار خارج شده و افراد کم تجربه زیادی به بازار وارد شوند و این تغییر در ترکیب
سرمایهگذاران باعث رفتار معکوس همان نوع از سرمایهگذاران میگردد.
چاندانی و همکاران ( )1111در تحقیقی که بر روی سرمایهگذاران هندی انجام شد به این نتیجه رسیدند که بر مبنای
نظریههای حسابداری ذهنی و چشم انداز پنج عامل مهم سوگیری در رفتار سرمایهگذاران شامل بودجهبندی ذهنی ،قاببندی
کوتهنظرانه ،بیزاری از ضرر ،بیزاری از حسرت و سوگیری گذشته نگر میباشد.
چئونگ و همکاران ( )1112نشان دادند که تجربیات مرتبط با ریسک در دوران کودکی از جمله زیانهای والدین بر رفتارهای
سرمایهگذاری افراد در دوران بزرگسالی اثر گذار است.
جائو و سان ( )1112نشان دادند که وجود حوادث شدید در بازارهای مالی ،همراه با خطرات بهداشتی باعث میشود که انگیزه
بازنشستگان برای سرمایهگذاری در داراییهای پرریسک به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اپستین ( )1113تأثیر اطلعات اجتماعی بر رفتار سرمایهگذار حقیقی را مورد بررسی قرار داد ،یافتههای تحقیق او بیانگر این
است که گزارشهای مالی سالیانه شرکتها تأثیر چندانی بر تصمیمهای سرمایهگذاران نداشته و بیارزشاند .ویلیام و اونیل ()2332
در بررسی خود تحت عنوان چگونه درسهام عادی پولدار شویم؟ هفت معیار سود سه ماهه جاری و سود سالیانه هر سهم ،مدیریت
سیستم ،عرضه و تقاضا ،رهبران سهام ،تعداد سهام تحت تملک نهادهای مالی و سرمایهگذاری و جهت کلی بازار را به سهامداران
توصیه میکند .همچنین ریلی و چو )2331( ،1دریافتند که بین ریسکگریزی افراد و سن ،درآمد ،ثروت و تحصیلت افراد ،رابطه
1 Kim & Nafsinger
2 Rily & Chuo
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معنیداری وجود دارد ،با افزایش درآمد ،ثروت و تحصیلت افراد ،درجه ریسکپذیری آنها نیز افزایش مییابد ،ولی بین سن افراد و
ریسکپذیری رابطه عکس وجود دارد.
کمالی و همکاران ( )2330در پژوهشی به بررسی آثار روانشناختی و عوامل موثر بر درک سرمایهگذاران از ریسک در بورس
اوراق بهادار تهران پرداختند و نتیجه گرفتند که درک ریسک ،تمایل به سرمایه گذاری مجدد و رضایتمندی از سرمایه گذاری،
سرمایهگذاران را تحت تأثیر قرار می دهد .در نهایت می توان بیان کرد که درک ریسک در مکانیزم روانشناختی رفتار سرمایه
گذاران نقش کلیدی بازی میکند.
سلیمی و همکاران ( )2333به بررسی رفتار گروهی سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و نتیجهگیری کردند
که سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران رفتار گروهی دارند ،و این نوع رفتار در بازار افزایشی بیشتر از بازار کاهشی است.
همچنین بدری وعزآبادی ( )2330در پژوهشی به بررسی رفتار معاملتی و عملکرد معاملتی انواع سرمایهگـذاران در بـورس اوراق
بهادار تهران پرداختند و دریافتند که سرمایه گذاران حقیقی ،رفتارهایی همچون رفتار جمعی از خود نشان مـیدهنـد.
جلیلوند ،رستمی رحمانی ( )2338پژوهشی با هدف شناسایی عوامـل تأثیرگـذار بـر تصمیمات سرمایه گذاران انجام دادند .نتایج
تحقیق آنها نشان داد هم عوامل رفتاری (از جمله ویژگیهای شخصـیتی) و هم عوامل اقتصادی بر تصمیمات سرمایهگذاران مؤثر
است.
یزدانی و مشتاقی ( )2338در پژوهشی به بررسی تأثیر عوامل روانشناختی بر فرایند تصمیمگیری سرمایهگـذاران فـردی
پرداختند .بر اساس نتایج تحقیق آنها عوامل روانشناختی شامل خطاهای ادراکی بر تصـمیم سـرمایهگـذاران تأثیرگـذار است.
الجوردی و فائض ( )2330تأثیر تیپهای شخصیتی را بر نوع سرمایهگذاری بررسـی کردنـد و نتیجـه گرفتنـد کـه برخی از ابعاد
مختلف شخصیتی از جمله برونگرایی ،سازگاری و وظیفه شناسی ،بر نـوع سـرمایهگـذاری تـأثیر معنـاداری میگذارد .همچنین
پژوهشها نشان میدهد روحیه شاد یا غمگین افراد میتواند در انتخاب سرمایهگذاری و بهکارگیری تصمیمهای سرمایهگذاری آنها
متفاوت عمل کند (ساندالی و همکاران .)1121 ،2اعتماد به نفس ،مبارزه و امید ،تمایل به ادامه سرمایهگذاری را افزایش میدهد
(براندین و گوستافسون .)1123،نگرش و احساسات همراه با تعاملت رفتاری ناشی از این نگرشها ،میتواند به مثابه عوامل دخیل
در تصمیمهای سرمایهگذاری عمل کند (تود و ادواردز.)1123 ، 1
بنابراین پژوهش به صورت زیر خواهد بود.
فرضیه  :1ریسک بر حساسیت سرمایهگذاران در سرمایهگذاری با توجه به نقش میانجی نرخ بازگشت سرمایه تأثیرگذار است.
فرضیه  :2ریسک بر رضایت سرمایهگذاران در سرمایهگذاری با توجه به نقش میانجی نرخ بازگشت سرمایه تأثیرگذار است.

 -3روششناسی پژوهش
این مطالعه از لحاظ طبقهبندی پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی ،از لحاظ طبقهبندی بر حسب روش ،از نوع توصیفی و
از میان انواع پژوهشهای توصیفی ،از نوع همبستگی میباشد .رویکرد پژوهش نیز پسرویدادی (استفاده از دادههای رویدادهای
گذشته) است .به منظور انجام آزمون فرضیهها ،از روش تحلیل همبستگی و روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .جامعه
مورد آزمون در این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از ابتدای سال  2330لغایت
 2335که اطلعات آنها در دسترس است میباشد .برای انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده گردید به این شکل که
از جامعه هدف ،موسسات مالی و سرمایهگذاری و نیز شرکتهایی که اطلعات آنها در دسترس نمیباشد و همچنین سال مالی
آنها منتهی به  13اسفند نیست حذف گردیدهاند .به این ترتیب تعداد  31شرکت ( 081سال-مشاهده) انتخاب و مورد بررسی قرار
گرفت.

 -1-3الگوهای اندازه گیری متغیرهای پژوهش
ریسک :احتمال انحراف بازده واقعی سرمایهگذاری از بازده پیشبینی شده آن ،ریسک گفته میشود .ریسک همچنین شامل
احتمال از دست رفتن همه یا بخشی از اصل سرمایهگذاری نیز میشود .برای سنجش ریسک سرمایهگذاری معیارهای متفاوتی
وجود دارد .یکی از مهمترین معیارهای این سنجش ،انحراف معیار بازده تاریخی یا میانگین یک سرمایهگذاری است.
با توجه به تعریف ریسک ،میتوان آن را با انحراف معیار مطابق رابطه زیر محاسبه کرد (گوندس:)2313،3
1 Sandali & et al.
2 Tod & Edwards
3Gonedes
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∑(𝑟𝑖 +𝑟̅)2
𝑛
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که در آن با توجه به مفاهیم مالی σ ،انحراف بازده واقعی یا ریسک ri ،بازدههای واقعی 𝑟̅ ،میانگین بازدهها و  nتعداد دورهها
میباشد .هرچه انحراف معیار نسبت به میانگین کوچکتر باشد ،ریسک کمتر خواهد بود.
محاسبه نرخ بازگشت سرمایه :بازده سرمایهگذاری یا نرخ بازگشت سرمایه یا به اختصار  ROIنسبتی است که سود
حاصل از سرمایهگذاری را در قالب درصدی از هزینه اولیه محاسبه میکند .بهعبارت دیگر ،در قالب درصدی از هزینه خرید ،حساب
میکند که این سرمایهگذاری چقدر سودآوری داشته است .نرخ بازگشت سرمایه به سرمایهگذاران نشان میدهد که هر یک تومانی
که در هر پروژهای سرمایهگذاری کردهاند ،چقدر سود داشته است .سرمایهگذاران نهتنها برای ارزیابی چگونگی عملکرد
سرمایهگذاری خود ،بلکه برای مقایسه عملکرد سرمایهگذاریهای مختلف در انواع و اندازههای متفاوت هم از این نسبت استفاده
میکنند .نرخ بازگشت سرمایه ،با کمکردن هزینه سرمایهگذاری از سود حاصل از آن و تقسیم آن بر هزینه سرمایهگذاری مطابق
رابطه زیر محاسبه میشود (جورین.)1111،2
هزینه سرمایه گذاری  −سود حاصل از سرمایه گذاری

= نرخ بازگشت سرمایه

× 100, − 100 ≤ 𝐸𝑀𝑆𝐼 ≤ +100

1

) 𝑣̅𝑅∑(𝑅𝑖𝑡 −𝑅̅𝑟)(𝑅𝑖𝑣 −

[∑(𝑅𝑖𝑡 −𝑅̅𝑟 )2 ∑(𝑅𝑖𝑣 −𝑅̅𝑣 )2 ]2

= 𝑡𝑖𝐼𝑆𝑀𝐸

در رابطه باال Rit ،بیانگر رتبه بازده ماهانه سهام شرکت  iدر ماه  Riv ،tرتبه نوسانپذیری تاریخی شرکت  iدر ماه  tبرای
محاسبه نوسانپذیری تاریخی از میانگین انحراف معیار بازده سهام پنج ماه قبل  Rr ،میانگین رتبه بازده ماهانه سهام شرکتهای
پرتفوی و  Rvمیانگین رتبه نوسان میباشد.

 -4-1-3رضایت سرمایه گذار
برای اندازهگیری رضایت سرمایهگذار از نسبت سود پرداخت شده به سود مصوب استفاده میشود.

 -4مدل
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هزینه سرمایه گذاری
حساسیت سرمایه گذار :در این تحقیق متغیر مستقل رفتار سرمایهگذار (عکسالعمل رفتاری) میباشد که از طریق
شاخص عکسالعمل رفتاری بازار سرمایه ( 1)EMSIمورد سنجش قرار گرفته است که طبق رابطه زیر محاسبه میشود
(پنمان.)1112،3

 -1-4آمار توصیفی
متغیرهای تحقیق مطابق روشهای ذکر شده در بخش قبلی محاسبه گردیدهاند .این متغیرها دارای مقیاس نسبی هستند.
شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای تحقیق در جدول شماره( )2-0و رابطه همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه با
یکدیگر در جدول شماره ( )1-0نشان داده شده است.
جدول  -1شاخص های توصیفي متغیرهای مورد مطالعه تحقیق
متغیر
درصد ریسک
میزانحساسیت صاحبان سهام
ساختار سرمایه
درصد بازده دارایی
میزان رضایت صاحبان سهام

سال-مشاهده
081
081
081
081
081

میانگین
1/86563
3/2203
3/1853
3/1110
1/6110

انحراف استاندارد
2/33325
2/13501
2/20031
2/13533
2/10311

واریانس
1/283
3/138
1/112
1/121
1/183

چولگی
2/821
2/612
-2/111
-1/130
1/303

کشیدگی
-1/111
3/106
2/563
1/111
1/333

اطلعات موجود در جدول ( )2-0نشان میدهد که هر یک از متغیرهای تحقیق  081سال-مشاهده شده دارد .متغیر درصد
ریسک با میانگین  1/865و انحراف استاندارد  2/333چولگی به راست و کشیدگی منفی دارد .این متغیر بیانگر این است که به طور
متوسط قیمت سهام شرکتهای نمونه  81درصد درگیر ریسک هستند .متغیر میزان حساسیت صاحبان سهام با میانگین  3/220و
1Philippe Jorion
2 Equity Market Sentiment Index
3 Penman
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انحراف استاندارد  2/135چولگی به راست و کشیدگی مثبت دارد .متغیر ساختار سرمایه در گردش به کل داراییها با میانگین
 3/185و انحراف استاندارد  2/200چولگی به چپ و کشیدگی مثبت دارد .متغیر درصد بازده دارایی به کل داراییها با میانگین
 3/111و انحراف استاندارد  2/135چولگی به چپ و کشیدگی مثبت دارد .متغیر میزان رضایت صاحبان سهام با میانگین  3/611و
انحراف استاندارد  2/103چولگی به راست و کشیدگی مثبت دارد.
جدول  -2نتایج رابطه و همبستگي متغیرهای مورد مطالعه با یكدیگر براساس شاخص پیرسون
متغیر

Β
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ریسک

حساسیت
صاحبان سهام

ساختار سرمایه

بازده دارایی

رضایت صاحبان
سهام

β

ریسک

حساسیت صاحبان
سهام

ساختار
سرمایه

بازده
دارایی

رضایت صاحبان
سهام

2

1/258

-1/260

1/112

1/223

1/210

1/152

1/213

1/136

1/132

1/331

تعداد

31

31

31

31

31

31

همبستگی
پیرسون

1/258

2

-1/133

-1/012

1/136

1/656

سطح خطا

1/152

1/118

1/111

1/133

1/111

تعداد

31

31

31

31

31

31

همبستگی
پیرسون

-1/260

-1/133

2

1/221

-1/133

-1/230

سطح خطا
تعداد

1/213
31

1/118
31

31

1/310
31

1/125
31

1/113
31

همبستگی
پیرسون
سطح خطا

1/112

-1/012

1/221

2

1/010

-1/001

1/136

1/111

1/310

1/111

1/111

تعداد

31

31

31

31

31

31

همبستگی
پیرسون

1/223

1/136

-1/133

1/010

2

-1/218

سطح خطا

1/132

1/133

1/125

1/111

شاخص
همبستگی
پیرسون
سطح خطا

1/313

تعداد
همبستگی
پیرسون
سطح خطا

31

31

31

31

31

31

1/656

1/230

1/001

1/203

1/230

2

1/111

1/113

1/111

1/261

1/111

تعداد

31

31

31

31

31

31

 -5تجزیه و تحلیل دادهها و نتایج پژوهش
موضوع مورد تحقیق بررسی رابطه و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است.
نتایج همبستگی بین متغیرهای تحقیق در توصیف و تحلیل دادهها نشان داده است که بین متغیرهای مستقل همبستگی
معنیداری وجود دارد که این همبستگیها موجب ایجاد رابطه همخطی در رگرسیون چندگانه میشود.
با آگاهی از موضوع تحلیل رگرسیون چندگانه انجام گرفته است.

 -1-5روش تعیین مدل مناسب تخمین
گاهی اوقات دادههایی که ما با آن ها روبرو هستیم هم دربرگیرنده دادههای سری زمانی و هم مقطعی میباشد .به چنین
مجموعهای از دادهها معموالا پانلی از دادهها یا پانل دیتا شناخته شده است .در برآورد مدل پانل دیتا با دو حالت کلی روبرو هستیم.
حالت اول این است که عرض از مبدأ برای کلیه مقاطع یکسان است که در این صورت با مدل پول دیتا مواجه هستیم .حالت دوم
11

عرض از مبدأ برای تمام مقاطع متفاوت است که به این حالت پانل دیتا گفته میشود .برای شناسایی دو حالت فوق از آزمونی به نام
اف -لیمر استفاده میشود .بنابراین آزمون -Fلیمر برای انتخاب بین روشهای رگرسیون پول دیتا (تلفیقی) و رگرسیون با اثرات
ثابت استفاده میشود.
 -1-1-5آزمون لیمر
نتایج حاصل از آزمون لیمر برای هر یک از فرضیههای تحقیق به شرح جدول  3-0ارائه شده است.
جدول  -3نتایج آزمون لیمر

آماره
3/35
3/55

فرضیه اول
فرضیه دوم

سطح خطا (احتمال)
1/111
1/111

نتیجه
دادههای تلفیقی
دادههای تلفیقی

با توجه به این که سطح احتمال آماره  Fلیمر برای تمام فرضیههای فرعی کمتر از سطح خطای  1/18میباشد ،میتوان نتیجه
گرفت که فرضیه صفر آزمون لیمر مبنی بر مناسب بودن استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پولینگ را میتوان رد کرد و بر
این اساس ،باید از روش دادههای تلفیقی استفاده نمود.

بعد از انجام آزمون  Fلیمر و انتخاب مدل اثرات ثابت مقطعی برای انتخاب روش آزمون دادهها از بین دو روش اثرات ثابت و
اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده میشود .بعد از این که مشخص شد ناهمگنی در مقاطع وجود دارد و تفاوتهای فردی
قابل لحاظ کردن است به منظور اینکه مشخص گردد کدام روش (اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی) جهت برآورد مناسبتر است
(تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت واحدهای مقطعی) از آزمون هاسمن استفاده میشود .در آزمون هاسمن ،فرضیه صفر به
معنی این است که ارتباطی بین جزء اخلل مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و آنها از یکدیگر مستقل
هستند در حالی که فرضیه مقابل به این معنی است که بین جزء اخلل مورد نظر و متغیرهای توضیحی با مشکل تورش و
ناسازگاری مواجه میشویم .بنابراین بهتر است در صورت پذیرفته شدن فرض  H1از روش اثرات ثابت استفاده کنیم .تحت فرضیه
 ،H0اثرات ثابت و اثرات تصادفی هر دوسازگار هستند ولی روش اثرات ثابت ناکارا است.
در این آزمون ،رد فرضیه صفر بیان گر استفاده از اثرات ثابت است .با توجه به این موضوع و در نظر گرفتن سطح احتمال آماره
کای -دو در آزمون هاسمن ،مدل های مربوط به آزمون هر یک از فرضیههای پژوهش به شرح جدول 0-0آورده شده است.

فرضیه اول
فرضیه دوم

آماره
01/35
08/15

جدول  -4نتایج آزمون هاسمن
سطح خطا (احتمال)
1/111
1/111

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی  ،)02بهار  ،6026جلد یک

 -2-1-5آزمون هاسمن

نتیجه
اثرات ثابت
اثرات ثابت

 -2-5بررسی مفروضات رگرسیون خطی
همانطورکه گفته شد ،فرضیههای این تحقیق در قالب روابط رگرسیونی مشخص ،مدلبندی شده است ،لذا در این بخش،
مفروضات رگرسیون خطی تحقیق ،به شرح زیر مورد آزمون قرار خواهد گرفت:

 -1-2-5آزمون نرمال بودن متغیرها
بررسی نرمال بودن متغیرها ،به وسیله آزمون کلموگروف -اسمیرنوف انجام شده است .بدیهی است که اگر بر اساس نتایج این
آزمون ،سطح خطا باالی 1/18باشد ،نرمال بودن متغیر مورد نظر تأیید میشود.
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جدول  -5نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف
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متغیرهای وابسته مدلهای
رگرسیون
قیمت هر سهم (ریال)

میانگین

منفی

مثبت

مطلق

خطا استاندارد

کلومگروف-
اسمیرنوف

سطح معنی
داری

3313/1360

-1/215

1/213

1/215

0111/83338

3/133

1/516

سود هرسهم (ریال)

381/2053

-1/212

1/211

1/212

851/12133

1/811

1/803

حساسیت سرمایه گذاران

1/8215

-1/281

1/288

1/288

2/36325

3/151

1/132

رضایت سرمایه گذاران

1/8850

-1/288

1/261

1/261

2/33821

3/321

1/151

اهرم مالی (رتبه)

2/0606

-1/061

1/061

1/061

26/05381

3/321

1/116

اندازه شرکت (ریال)
رشد شرکت (درصد)

8/5138
2/1218

-1/186
-1/332

1/133
1/336

1/133
1/332

1/65851
3/62112

2/360
5/156

1/383
1/63

جدول  -6نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف
کلموگروف-اسمیرنوف
متغیرهای وابسته مدلهای رگرسیون
3/133
ریسک
1/811
نرخ بازگشت سرمایه
3/151
میزان حساست صاحبان سهام
3/321
میزان رضایت صاحبان سهام
3/321
اهرم مالی
2/360
درصد بازده دارایی
5/156
اندازه شرکت

سطح معنی داری
1/516
1/803
1/132
1/151
1/116
1/383
1/63

همانگونه که مشاهده میگردد ،مقادیر سطح خطا برای متغیرها کمتر از  1/18نیست ،بنابراین فرض صفر رد نمیگردد؛ یعنی
توزیع این متغیرها نرمال است.
 -2-2-5آزمون مناسب بودن الگوی خطی و نداشتن نقاط نامربوط
باتوجه به اینکه نمودارهای پراکنش نشان دهنده الگوی مشخصی نمیباشد ،مناسب بودن الگوی خطی و عدم وجود نقاط
نامربوط تأیید میگردد .الزم به ذکر است که نمودار پراکنش دادههای مدل بررسی فرضیههای تحقیق در شکل های زیر آورده شده
است.
مطابق نمودار 2با توجه به اینکه پراکنش دادهها کم بوده و متمرکز میباشند دادههای موردنظر نرمال است.
مطابق نمودار  1با توجه به اینکه پراکنش دادهها کم بوده و متمرکز میباشند دادههای موردنظر نرمال است.

نمودار  -1مناسب بودن الگوی خطي داده های مدل برای

نمودار  -2مناسب بودن الگوی خطي داده های مدل برای

فرضیه اول

فرضیه دوم

 -3-2-5آزمون عدم خودهمبستگی دادهها
با توجه به توضیحات ارائه شده در فصل سوم ،مقدار شاخص مذکور برای تمامی مدلهای رگرسیون مربوط به آزمون
فرضیههای تحقیق ،در بازه  2/8تا  1میباشد که نشان میدهد مسئله خودهمبستگی باقیماندهها وجود ندارد؛ آماره دوربین واتسون
در جداول نتایج مربوط به هر فرضیه آورده شده است.

 -4-2-5آزمون همسانی واریانسها
با توجه به توضیحات مطرح شده در فصل سوم و اینکه نمودار رسم شده مدل الگوی خاصی را نشان نمیدهند میتوان به
همسانی واریانسها امیدوار بود.

 -3-5آزمون فرضیه اول

جدول  -7نتایج حاصل از اجرای مدل رگرسیون برای فرضیه اول

متغیر
ریسک
اندازه شرکت
نرخ بازگشت سرمایهگذاری
آماره 8/50 : F
معنیداری 1/111 :

ضریب متغیر
1/51
2231/01
5/31

آماره t

1/02
1/18
1/63
 R2تعدیل شده 1/02 :
دوربین -واتسون 2/13 :

معناداری
1/111
1/111
1/111

P>1/18

همانگونه که از جدول فوق برمیآید ،ضرایب ریسک ( )1/51که با توجه به آماره  tبدست آمده ( )1/02و سطح معنیداری
( ،)1/111ضرایب رگرسیون محاسبه شده برای این دو متغیر در سطح خطای کمتر از  % 8معنیدار میباشد؛ از این رو فرض آماری
 H0را میتوان در سطح اطمینان  %95رد کرد .بنابراین با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان فرضیه H1را مبنی بر وجود رابطه
معنیدار بین ریسک و حساسیت سرمایهگذاران در سطح خطای کمتر از  %8تأیید کرد .همچنین با توجه به نرخ بازگشت سرمایه
مشاهده میشود که هرچه نرخ بازگشت سرمایه افزایش داشته باشد حساسیت سرمایهگذاران نیز کمتر میشود و رابطه عکس دارد.
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جدول ( )1نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول را ارائه میکند .براساس اطلعات جدول ( )1-0و با توجه به مقدار آماره دوربین-
واتسون بدست آمده ( )2/13میتوان اظهار کرد که خودهمبستگی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد .همچنین با توجه به میزان
ضریب تعیین تعدیل شده ،میتوان اذعان داشت که متغیرهای مستقل در این مدل ،قادر به توضیح  02درصد از تغییرات متغیر
وابسته میباشند.

 -4-5آزمون فرضیه دوم
قبل از بیان نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ،میتوان آن را بهصورت فرضیههای آماری زیر بیان کرد:
 : H0ریسک بر رضایت سرمایهگذاران در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است.
 : H1ریسک بر رضایت سرمایهگذاران در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار نیست.
جدول  5نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم را ارائه میکند .بر اساس اطلعات جدول ( )5-0و با توجه به مقدار آماره دوربین-
واتسون بدست آمده ( )2/32می توان اظهار کرد که خودهمبستگی بین متغیرهای مستقل وجود ندارد .همچنین با توجه بهمیزان
ضریب تعیین تعدیل شده ،میتوان اذعان داشت که متغیرهای مستقل در این مدل ،قادر به توضیح  03درصد از تغییرات متغیر
وابسته میباشند.
همانگونه که از جدول فوق برمیآید ،ضرایب ریسک ()1/33که با توجه به آماره  tبهدست آمده ( )1/81و سطح معنیداری
( ،)1/125ضرایب رگرسیون محاسبه شده برای این دو متغیر در سطح خطای کمتر از  % 8معنیدار میباشد؛ از این رو فرض آماری
 H0را میتوان در سطح اطمینان  %38رد کرد .بنابراین با توجه به نتایج بهدست آمده میتوان فرضیه  H1را مبنیبر وجود رابطه
معنیدار بین ریسک و رضایت سرمایهگذاران در سطح خطای کمتر از  %8تأیید کرد .همچنین با توجه به نرخ بازگشت سرمایه
مشاهده میشود که هرچه نرخ بازگشت سرمایه افزایش داشته باشد رضایت سرمایه گذاران نیز بیشتر میشود و رابطه مستقیم دارد.
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جدول  -8نتایج حاصل از اجرای مدل رگرسیون برای فرضیه دوم

متغیر
ریسک
رضایت سرمایهگذاران
اندازه شرکت
نرخ بازگشت سرمایهگذاری
آماره 6/36 : F
معنیداری 1/111 :

ضریب متغیر
1/33
1/23
2213/5
5/5

آماره t

1/81
1/11
1/11
1/61
 R2تعدیل شده 1/03:
دوربین -واتسون 2/32 :

معناداری
1/125
1/111
1/111
1/111

P>1/18

 -6بحث و نتیجه گیری

سال ششم ،شماره ( 6پیاپی  ،)02بهار  ،6026جلد یک
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فرضیه اول در خصوص تأثیر ریسک بر حساسیت سرمایهگذاران مورد آزمون قرار گرفت .نتایج حاصل نشان داد بین ریسک و
حساسیت سرمایهگذاران رابطه مثبت وجود دارد .یعنی هرچه ریسک بیشتر باشد حساسیت سرمایهگذاران نیز نسبت به سرمایهگذاری
بیشتر است و بالعکس.
فرضیه دوم در خصوص تأثیر ریسک و رضایت سرمایهگذاران مورد آزمون قرار گرفت .نتایج حاصل نشان داد بین ریسک و
رضایت سرمایهگذاران رابطه منفی وجود دارد .یعنی هرچه ریسک بیشتر باشد رضایت سرمایهگذاران نیز نسبت به سرمایه گذاری
کمتر است و بالعکس.
ریسک همواره به عنوان مانعی بازدارنده بر سر راه سرمایهگذاران قرار داشته است .سرمایهگذارهای موفق مدیریت بصیرتی بر
روی ریسک داشتهاند .مدیریت ریسک مستلزم دانش فنی و حرفهای و امکانات وسیع اطلعاتی و پردازش آن میباشد که قطعاا در
دسترس همه سرمایهگذاران نیست ،لذا الزم است که بورس اوراق بهادار تهران با بهرهگیری از متخصصین و تحلیلگران مالی
امکانات الزم در خصوص مشاوره و همکاری و ارائه اطلعاتی از قبیل میزان ریسک سیستماتیک وغیرسیستماتیک شرکتهای
پذیرفته در بورس را در اختیار سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل قرار دهد.
از آنجا که تعیین بهترین تأمین مالی و یا به عبارت دیگر ساختار سرمایه از وظائف مدیران شرکتها میباشد و با توجه به
اینکه نتایج نشان داد که ریسک سیستماتیک و اهرم مالی همسو یا همجهت میباشند لذا به مدیران توصیه میگردد که هنگام
تأمین مالی کوتاهمدت و بلندمدت به اهرم مالی و شاخص ریسک توجه خاصی مبذول نمایند.
به سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد میشود در پذیرش و ارزیابی شرکتهای کوچک ،شاخص ارزش بازگشت سهام و
ریسک موجود شرکت در اینگونه شرکتها را مد نظر قرار دهند.
اطلعات گذشته میتواند مبنای مناسبی برای تصمیمگیری آینده باشد .به استفادهکنندگان صورتهای مالی از جمله
سرمایهگذاران پیشنهاد میگردد که قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی مبنیبر اینکه درچه شرکتی سرمایهگذاری کنند ،شاخصهای
نرخ بازگشت سرمایه و ریسک ،از طریق نسبت معرفی شده در این تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و شرکتهایی را انتخاب
کنند که دارای نسبت بهتری میباشند.
سازمان بورس اوراق بهادار می تواند با توجه به نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه اطلعات جامعتری را در خصوص
شاخصهای نرخ بازگشت سرمایه و ریسک برای سهامداران منتشر نماید.
بهتر است تحلیلگران مالی فعال در بازار سرمایه ،مشاوران سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار در کنار تحلیلها و
تکنیکهای معمولی که انجام میدهند ،تحلیلهای خاصی مبتنی بر نرخ بازگشت سرمایه و ریسک به عمل آورند.
بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمی را در جذب سرمایههای اندک مردم و تأمین مالی شرکتها فراهم میآورد .از آنجا که
این بازارها در تخصیص منابع و سرمایه ملی نقش سازندهای دارند ،بنابراین مطلوبیت آنها در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد
بود .افراد سعی میکنند تا با کسب اطلعات در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس نسبت به خرید و یا فروش سهام اقدام کنند.
بنابراین اطلعات نقش تعیینکنندهای برای آنها ایفا خواهد کرد.
با گسترش فناوری و دسترسی راحت و سریع به اطلعات از طریق رایانهها و شبکههای انتقال اطلعات ،موضوع استفاده از
اطلعات در تصمیمگیری ،ابعاد تازهای به خود گرفته است .از یک طرف شرکتها و افراد به شیوهای راحتتر به تبادل اطلعات
میپردازند و از طرف دیگر دستاندرکاران بازار سرمایه سریعتر به نیازهای اطلعاتی افراد پاسخ میدهند .در این میان نقش

محققین و جامعه دانشگاهی در پیشرفت هرچه بهتر و بیشتر امور ،غیرقابل انکار است .آن ها تلش میکنند تا با مشاهده پدیدههای
بازار و ارایه نظرها و پیشنهادهای خود به پویایی و بهینهسازی بازار کمک کنند (فاما.)2331 ،2
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