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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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 -1مقدمه

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

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.
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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،
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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.
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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

117

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
CAPEX
GROW
RISK
ROA
AGE
BIG
TENURE

































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

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

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
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 -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
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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
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RISK
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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.

01

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
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TENURE









LOSS









 -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
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 -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









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 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.
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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

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

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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 -6نتیجهگیری و پیشنهادات تحقیق

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

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.
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