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چكیده
نقش ارتباطات سیاسی در شرکتها ،با شناخت این واقعیت که ارتباطات سیاسی ،تصمیمات و نتایج شرکتها
را تحت تأثیر قرار میدهد ،در ادبیات پژوهشی اخیر توجه قابلمالحظهای را به خود جلب کرده است .از این رو
پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات حسابداری
در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است .به این منظور اطالعات  151شرکت
تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای  1331الی  1315بر اساس متغیرهای پژوهش
استخراج و به کمک رگرسیون روش حداقل مربعات تعمیم یافته با رویکرد دادههای تلفیقی مورد تجزیهوتحلیل
قرار گرفتند .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان داد انتخاب حسابرس بر شفافیت اطالعات حسابداری
تأثیر مثبت دارد .همچنین نتایج نشان داد ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت بر رابطه
بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات حسابداری تأثیر منفی دارد و ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله
مالکیت دولتی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات حسابداری تأثیر مثبت دارد.
واژگان کلیدی :انتخاب حسابرس ،ارتباطات سیاسی ،پرداختی به دولت ،مالکیت دولتی ،شفافیت اطالعات
حسابداری.

 -7مقدمه
حسابرسی صورتهای مالی و سایر اطالعات مالی از مهمترین ابزارهای حصول اطمینان از شفافیت اطالعات شرکتها به شمار
میرود .حسابرسان مستقل از طریق اعتبار دهی به صورتهای مالی و سایر اطالعات مورد رسیدگی آلودگیها را از اطالعات مالی
میزدایند و موجب شفافیت اطالعاتی شرکتها میشوند .بر همین اساس ،حسابرسی صورتهای مالی توسط حسابرسان مستقل
بهعنوان یکی از الزامات اصلی بورسهای مختلف دنیا به شمار میآید .در دهه اخیر ،که به دلیل برخی رسواییهای مالی نظیر
رسواییهای حسابداری شرکتهای انرون ،ورلدکام و نظایر آن استقالل حسابرسان همواره مورد سؤال قرار گرفت (بولو و همکاران،
 .)1331از آنجا که حسابرسان مسئولیت اعتبار دهی به صورتهای مالی را دارند ،هر چه حسابرسی با کیفیتتر و دقیقتر انجام
گیرد ،اعتبار صورتهای مالی نیز افزایش مییابد ،در نتیجه شفافیت اطالعات حسابداری افزایش خواهد یافت .یکی از شواهد
کیفیت حسابرسی ،اندازه حسابرسی میباشد .حسابرسی با کیفیتتر ،صحت اطالعات ارائه شده را بهبود میبخشد و به
سرمایهگذاران اجازه میدهد تا برآورد دقیقتری از ارزش شرکت کسب کنند (نونهال نهر و همکاران .)1331 ،اعتقاد بر این است
که رویههای حسابرسی شرکتهای حسابرسی بزرگ ساختارمند بوده و از سازماندهی نظاممندی برخوردار میباشد ،ازاینرو
احتمال کشف خطاهای حسابداری در آنها بیشتر است .دی آنجلو ( )1131معتقد است مؤسسات حسابرسی بزرگتر ،خدمات
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حسابرسی را باکیفیت باالتری ارائه میکنند ،زیرا عالقهمندند شهرت بهتری در بازار کار به دست آورند .همچنین در پژوهش
هنوك لوئیس ( )2115مشخص شد ،مؤسسات حسابرسی بزرگتر معموالً خدمات بهتری را نسبت به مؤسسات کوچکتر ارائه
میدهند.
از سوی دیگر صورتهای مالی تهیه شده توسط یک واحد اقتصادی عالوه بر استانداردهای حسابداری تحت تأثیر عوامل درون
سازمانی و برون سازمانی متنوعی قرار دارد .برخی از این عوامل عبارتاند از انگیزههای و نوع نگرش مدیریت به گزارشگری مالی،
دیدگاه مدیریت به بنگاه اقتصادی و کسبوکار ،نفوذ مدیریت در فضای سیاسی جامعه ،قوانین و مقررات حاکم بر نظام اقتصادی
جامعه ،فشارهای سیاسی و نظام حقوقی .یکی از عوامل مهم و قابلتوجه ،ارتباطات سیاسی واحدهای تجاری است .اصطالح
ارتباطات سیاسی بهمنظور بیان روابط نزدیک دولت و واحدهای تجاری استفاده میشود (رضایی و افروزی .)1311 ،ادبیات پژوهشی
نشان میدهد شرکتها تمایل زیادی به برقراری روابط با دولت دارند؛ زیرا این روابط منافع زیادی نظیر دسترسی راحتتر به
تأمین مالی خارجی (کالزنس و همکاران 2113 ،در برزیل ،کول و همکاران 2115 ،در چین ،جانسون و میتون 2113 ،در مالزی؛
خواجه و میان 2115 ،در پاکستان) ،کاهش مالیات و تعرفهها (ادرتی و همکاران 2112 ،در بازارهای نوظهور ،فاشیو 2111 ،در
مالزی) و بهبود فرصتهای رشد و کاهش احتمال وقوع ورشکستگی (هوستون و همکاران 2111 ،در امریکا) را به دنبال داشته
باشند که درنهایت باعث ارتقای عملکرد شرکت میشوند .در عوض شرکتها ممکن است منافع بهدستآمده ناشی از این ارتباطات
را با دولت تسهیم نمایند .این نوع بافت اقتصادی در سطح جامعه ،اقتصاد مبتنی بر رابطه نامیده میشود که دارای ویژگیها و
مشخصههای خاص خود میباشد .لذا میتوان بیان کرد ،در نظامهای اقتصادی مبتنی بر روابط ،ارتباطات سیاسی یک منبع مهم
ارزش برای شرکتهای دارای روابط است و شرکتهای دارای روابط سیاسی راحتتر به منابع سرمایه و مزایای دیگر از طریق
ارتباطات خود دست مییابند .در نقطه مقابل وجود منافع ،ارتباطات سیاسی میتواند پیامدهایی نظیر اهرم مالی باال ،تقسیم سود
کمتر ،هزینه سرمایه باالتر و مازاد سرمایهگذاری و عملکرد ضعیفتری را موجب شود (خان و همکاران .)2112 ،منتقدان معتقدند
که شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی منابع قابلتوجهی را فدای منافع اندك میکنند ،نتیجه این امر منافع و مزایای ناشی از
ارتباطات سیاسی از بین میرود و موجب تضعیف عملکرد شرکت میشود (فان و همکاران .)2112 ،ادبیات پژوهشی اخیر نشان
داد ارتباطات سیاسی نهتنها بر وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی تأثیر میگذارد ،بلکه انگیزههای مدیران را نیز در ارتباط با
گزارشگری مالی تحت تأثیر قرار میدهد .انتظار میرود این امر درنهایت باعث ایجاد تفاوتهای چشمگیر ،در کیفیت صورتهای
مالی شرکتهای دارای روابط سیاسی در مقایسه با شرکتهای بدون روابط سیاسی گردد و نتیجه آن تحت تأثیر قرار گرفتن
شفافیت اطالعات شرکتها باشد (چنی و همکاران.)2111 ،
بنابراین با توجه به اهمیت باالی مطالعه بررسی شفافیت اطالعات حسابداری در شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی ،تاکنون
این موضوع در ادبیات پژوهشی داخل کمتر موردتوجه قرارگرفته است .از این رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی چگونگی تأثیر
ارتباطات سیاسی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات حسابداری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران است.

 -2ادبیات و پیشینه پژوهش
بین دولت و شرکتها نوعی تعامل وجود دارد .دولت در مقابل اجرای سیاستهای خود توسط شرکتها ،امتیازهای مختلفی
ازجمله امتیاز دسترسی به بازار ،تخفیفهای مالیاتی ،دسترسی آسانتر به اعتبارات ،یارانههای دولتی ،بستن قراردادهای سودآور،
کاهش تعرفه گمرکی و غیره در اختیار این شرکتها قرار میدهد .از آنجا که این شرکتها به دنبال فرصتهایی برای رشد و بهبود
وضعیت فعلی خود هستند ،از این تعامل دوطرفه استقبال میکنند .همچنین میتوان بیان کرد دولت برقراری ارتباطات با این
شرکتها را بهعنوان ابزاری جهت کنترل آنها در نظر میگیرد( .رضایی و افروزی .)1311 ،شیلفر و وشینی ( )1111ادعا میکنند
که دولت تالش میکند که شرکتها را از طریق سوبسید و کمکهای مالی تحت نفوذ خود دربیاورند درحالیکه شرکتها در
تالشاند که از طریق هزینههای سیاسی بر دولت نفوذ کنند (بارتلز و باردی .)2113 ،از آنجا که شرکتها با ارتباطات سیاسی
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معموالً منافع خود را در روابط سیاسی میجویند ،آنها ممکن است هر عمل عمدی گمراهکننده را در گزارشهای مالی خود به
سرمایهگذاران را مخفی و یا پنهان کنند (لئوز و همکاران )2113 ،و این عمل سهامداران اقلیت را قربانی میکند (الپورتا و
همکاران .)2113 ،آالم و تیچر ( )2111معتقد است شرکتها با ارتباطات سیاسی در بنگالدش به دلیل اینکه مدیران بهواسطه
ارتباطات سیاسی بهصورت قابلتوجه به خاطر سوء استفادهها و درگیر شدن در بینظمیهای مالی مستعد خطرات برکناری و
افزایش هزینههای نمایندگی میباشند (آالم و تیچر .)2111 ،مدیران در این شرکتها قادر به شرکت در انحرافات دارایی یا
معامالت با اشخاص وابسته مشکوك و سرمایهگذاری در پروژههای بیبهره و به نفع منافع شخصی هستند .جانسون و میتون
( )2113دریافتند که شرکت ها با ارتباطات سیاسی از توانمندی و کارایی کمتری برخوردارند و شرکتها با ارتباطات سیاسی
ممکن است منابع قابل توجهی را فدای فعالیتهای سیاسی کنند که درنتیجه این امر منافع و مزایای ناشی از ارتباطات سیاسی
از میان میرود (فان و همکاران .)2112 ،فاشیو ( )2111نیز ادعا میکند که در بازارهای نوظهور ،ارتباطات سیاسی میتواند به
هزینه های نمایندگی منجر شود و در محیط قانونی ضعیف ،مدیران تمایل بیشتری برای استفاده از ارتباطات سیاسی برای تأمین
منافع خود و با صرف هزینه سهامداران اقلیت دارند.
درواقع مدیران شرکتها از ارتباطات سیاسی میتوانند بهصورت کارا استفاده نمایند که این امر منجر به بهرهمندی از فرصتها
در محیط کسبوکار بهمنظور سودآوری بیشتر میشود .از سوی دیگر مدیران شرکتهای میتوانند از ارتباطات سیاسی به گونه
فرصتطلبانه استفاده نمایند ،منافع سهامداران تحت تأثیر قرار خواهد گرفت (مهربان پور و همکاران .)1312 ،با توجه به اینکه
برخی شواهد پژوهشی از این استدالل سازمانی حمایت میکند که شرکتها با روابط سیاسی گرفتار مشکالت سازمانی شدید
هستند از اینرو بهعنوان شرکتهای پر ریسک در نظر گرفته میشوند (بوبکری و همکاران ،2112 ،بلیس و گل .)2112 ،از اینرو
تحت چنین شرایطی ،سهامداران چنین شرکتهایی تمایل بیشتری به افزایش نظارت خود بر شرکتها دارای ارتباطات سیاسی و
تقاضای حسابرسی باکیفیت باالتر و استفاده از مؤسسات حسابرسی بزرگ دارند (مینگ تی و همکاران)2112 ،؛ زیرا کیفیت
حسابرسی هزینههای نمایندگی را کاهش میدهد و از این طریق کیفیت اطالعات حسابداری افزایش پیدا میکند (خان و همکاران،
 .)2112در واقع میتوان یکی از مهمترین دالیل تقاضا برای افزایش کیفیت حسابرسی ،افزایش تضاد نمایندگی و همچنین باال
رفتن هزینههای نمایندگی در شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی دانست .گودهامی و همکاران ( )2111نشان میدهند که احتمال
بیشتری وجود دارد که شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی حسابرسان چهار موسسه حسابرسی بزرگ دنیا را انتخاب کنند تا از
این طریق شفافیت اطالعات حسابداری را افزایش دهند.
مینگتی و همکاران ( )2112در پژوهشی به بررسی تأثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین ارتباطات سیاسی شرکت و حقالزحمه
حسابرسی پرداختند .در این پژوهش از اطالعات صورتهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مالزی طی سالهای
 2113تا  2111استفاده شده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که شرکتهای دارای مالکیت نهادی از حقالزحمه حسابرسی
باالتری برخوردار هستند و این ارتباط مثبت برای شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی محتملتر است.
لینگ و همکاران ( )2112در پژوهشی به بررسی رابطه ارتباطات سیاسی ،مازاد سرمایهگذاری و عملکرد شرکتها در بورس
اوراق بهادار چین پرداختند .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که ارتباطات سیاسی شرکت تأثیر منفی بر
عملکرد شرکتها دارد .همچنین نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی
بهواسطه ارتباطات سیاسی مازاد سرمایهگذاری ،عملکرد شرکت کاهش پیدا میکند.
لیو و همکاران ( )2112پژوهشی با عنوان سرمایهگذاران نهادی ،بیش سرمایهگذاری و عملکرد شرکتها انجام دادهاند .در این
پژوهش از اطالعات شرکتهای چینی طی دوره زمانی  2113تا  2113استفادهشده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که بین
مالکیت نهادی و سرمایهگذاری بیشازحد رابطه منفی و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که
یک رابطه منفی و معنادار بین بیش سرمایهگذاری و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بازار سهام چین وجود دارد.
خان و همکاران ( )2112در پژوهشی به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و هزینههای نمایندگی
پرداختند .در این پژوهش از اطالعات صورتهای مالی  123نمونه (سال  -شرکت) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
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بنگالدش طی دوره زمانی  2115تا  2113استفادهشده است .نتایج پژوهش نشان میدهد که شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی
هزینههای نمایندگی باالتری دارند و کیفیت حسابرسی هزینههای نمایندگی را کاهش داده و موجب تعدیل رابطه بین ارتباطات
سیاسی و هزینههای نمایندگی میشود.
ادرتی و ویرا ( )2112در پژوهشی به بررسی تأثیر مالکیت خانوادگی و ارتباطات سیاسی شرکت بر مدیریت سود پرداختند.
در این پژوهش از اطالعات  225شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اندونزی طی سالهای  2111تا  2113استفاده شده
است .نتایج پژوهش شنان میدهد که مالکیت خانوادگی تأثیر منفی و معناداری بر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری
و تأثیر مثبت بر مدیریت سود واقعی دارد .همچنین نتایج پژوهش نشان میدهد که ارتباطات سیاسی شرکت تأثیر معناداری بر
مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی ندارد.
لیو و همکاران ( )2112در پژوهشی به بررسی رابطه ارتباطات سیاسی و انتخاب حسابرس با شفافیت صورتهای مالی
پرداختند .در این پژوهش از اطالعات صورت مالی  3211نمونه (سال – شرکت) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
چین استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد که ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی
به دولت بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات حسابداری تأثیر مثبت دارد.
براما و همکاران ( )2115در پژوهشی به بررسی مدیریت سود واقعی و مبتنی بر اقالم تعهدی و ارتباطات سیاسی پرداختند.
هدف از این پژوهش بررسی ارتباط میان مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و ارتباطات سیاسی است.
نتایج این پژوهش نشان داده است که ارتباطات سیاسی شرکتها با مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی
رابطه معناداری دارد ،همچنین سطح نظارت عمومی کشورها بر شرکتهایی که ارتباطات سیاسی دارند با مدیریت سود واقعی و
مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی آنها رابطه معناداری دارد.
رضایی و افروزی ( )1311در پژوهشی به بررسی رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی
پرداختند .برای آزمون فرضیهها ،از نمونهای شامل  111شرکت در  21صنعت طی دوره زمانی  1331تا  1312استفاده شد.
یافتههای پژوهش نشان میدهد که بین هزینه بدهی و ارتباطات سیاسی شرکتها رابطه منفی و معناداری وجود دارد .ضمناً
هزینه بدهی در شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی تحت تأثیر نقش دوگانه مدیرعامل قرار نگرفت ،درحالیکه هزینه بدهی در
شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی تحت تأثیر استقالل اعضای هیئتمدیره بهصورت منفی و معنادار قرار گرفت.
داودی نصر و حبیبی ( )1311در پژوهشی به بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر مدیریت سود واقعی در شرکتهای پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران ،ضمن تأکید بر نقش فرضیه پاداش پرداختند .نمونه آماری مشتمل بر  12شرکت میباشد که
با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است؛ که درمجموع  131سال شرکت بودند ،در این پژوهش برای بررسی فرضیات
پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است .جهت تجزیه تحلیل دادهها و آزمون فرضیات پژوهش از نرم افزار
 Eviewsاستفاده شده است .با توجه به نتایج رگرسیون طرح پاداش بر ارتباط بین ارتباطات سیاسی شرکتها و مؤلفههای مدیریت
سود واقعی تأثیرگذار است.

 -9فرضیههای پژوهش
فرضیه  :1انتخاب حسابرس بر شفافیت اطالعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر
معناداری دارد.
فرضیه  :2ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات
حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
فرضیه  :3ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله مالکیت دولتی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات
حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
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 -4روششناسی پژوهش
با توجه به هدف ذکرشدهی پژوهش ،این پژوهش ازنظر نوع هدف کاربردی و ازنظر شیوهی انجام ،از نوع توصیفی میباشد .از
آنجایی که این پژوهش در پی یافتن رابطه معناداری بین متغیرهای پژوهش (ارتباطات سیاسی انتخاب حسابرس و شفافیت
اطالعات حسابداری) در یک جامعه میباشد ،بنابراین پژوهش در زمره پژوهشهای همبستگی قرار دارد .از طرف دیگر ،پژوهش
حاضر از نوع پس رویدادی است ،یعنی بر مبنای تجزیهوتحلیل اطالعات گذشته (صورتهای مالی شرکتها) انجام میگیرد.
همچنین در این پژوهش برای جمعآوری دادهها و اطالعات ،ابتدا از روش کتابخانهای استفاده شده است .در بخش کتابخانهای،
مبانی نظری پژوهش از کتب و مجالت تخصصی فارسی و التین گردآوری گردید و سپس دادههای پژوهش با مراجعه به صورتهای
مالی و یادداشتهای توضیحی شرکتها منتخب و با استفاده از پایگاههای اطالعرسانی بورس اوراق بهادار تهران ،نرمافزار تدبیر
پرداز و تارنمای رسمی شرکتها جمعآوری گردید.

 -7-4مدل پژوهش
جهت آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره شماره یک استفاده میشود.
مدل ()1
TRA i,t = β0 + β1 CHOICi,t + β2 (PLCA × CHOIC)i,t + β3 (PLCB × CHOIC)i,t + β4 FSIZEi,t + β5 LEVi,t
+ β6 ROAi,t + ε
که در مدل فوقالذکر به ترتیب :TRA :شفافیت اطالعات حسابداری :CHOIC ،انتخاب حسابرس :PLCA ،ارتباطات سیاسی

اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت :PLCB ،ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله مالکیت دولتی :FSIZE ،اندازه
شرکت :LEV ،اهرم مالی :GRWTH ،رشد شرکت :ROA ،بازده داراییها میباشند.

 -2-4متغیرهای پژوهش
 -7-2-4متغیر وابسته
شفافیت اطالعات حسابداری ( :)TRAدر این پژوهش برای اندازهگیری شفافیت اطالعات حسابداری (شفافیت سود
حسابداری) از مدل بارث و همکاران ( )2111استفاده میشود .این مدل شفافیت را تغییر همزمان سود و تغییرات سود با بازده
سهام معرفی میکند .شاخصی که میزان شفافیت سود را اندازهگیری میکند ضریب تعیین است که از رگرسیون بازده سهام در
برابر سود و تغییرات آن به دست میآید.
Ei,t
∆Ei,t
+ β2
+ εi,t
Pi,t−1
Pi,t−1

R i,t = β0 + β1

که در مدل فوقالذکر به ترتیب:
𝑡 :𝐸𝑖,سود هر سهم قبل از اقالم غیرعادی شرکت  iدر سال  :𝑃𝑖,𝑡−1 ، tقیمت سهام شرکت  iدر سال  :∆𝐸𝑖,𝑡 ، t-1تغییرات
سود هر سهم قبل از اقالم غیرعادی شرکت  iاز سال t-1تا  :𝑅𝑖,𝑡 ، tبازده ساالنه سهام شرکت  iدر سال  tمیباشد .این متغیر در
پژوهش بادآور نهندی و همکاران ( )1312با همین عنوان به کار رفته است.

 -2-2-4متغیر مستقل
انتخاب حسابرس ( :)CHOICدر این پژوهش مؤسسات حسابرسی را به دو گروه تقسیم نموده و مؤسسات حسابرسی عضو
جامعه حسابداران رسمی در زمره حسابرس کوچک (مؤسسات حسابرسی کوچک) و سازمان حسابرسی به دلیل کارکنان زیاد و
قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار میگیرد .بدین منظور از متغیر مجازی صفر و یک استفاده میشود بدینصورت که اگر
حسابرسی شرکت توسط سازمان حسابرسی انجام شود عدد یک و اگر توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی
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انجام شود عدد صفر استفاده میشود .این متغیر در پژوهش بنی مهد و جعفری معافی ( )1311و پاشایی و ملکیان ( )1311با
همین عنوان به کار رفته است.

 -9-2-4متغیرهای تعدیلگر
ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت ( :)PLCAارتباطات سیاسی متغیر مستقل میباشد که
از طریق لگاریتم مجموع پرداختیها به دولت قابلاندازهگیری میباشد؛ بنابراین جهت اندازهگیری میزان ارتباطات سیاسی شرکت
از نسبت مجموع مالیات پرداختی شرکت ،بیمه پرداختی شرکت (کارفرما و کارکنان) ،هزینههای ناشی از کمکهای بالعوض به
اشخاص و ارگانها و نهادها و حقوق گمرکی صادرات به دست میآید .این متغیر در پژوهش و رحمانی ( )1315با همین عنوان
به کار رفته است.
ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله مالكیت دولتی ( :)PLCBاگر حداقل یکی از سهامداران عمده شرکت
(سهامداری که بیش از  11درصد سهام شرکت را در اختیار دارد) از شخصیتهای وابسته به دولت باشد این متغیر برابر یک و در
غیر این صورت برابر صفر خواهد بود .این متغیر در پژوهش حبیب و همکاران ( )2113و مهربان پور و همکاران ( )1312نیز با
همین تعریف به کار رفته است.

 -4-2-4متغیرهای کنترلی
بهمنظور کنترل سایر متغیرهایی که به نحوی در تجزیهوتحلیل مسئله پژوهش مؤثرند ،متغیرهای کنترلی الزم با توجه به
پژوهش لیو و همکاران ( )2112انتخاب شدهاند ،زیرا در پژوهش آنها نشان داده شد که این متغیرها ،مهمترین عوامل مؤثر بر
متغیر وابسته هستند.
اندازه شرکت ( :)FSIZEبرای تعیین اندازه شرکت از معیارهای مختلفی مانند ارزش مجموع داراییها ،مجموع فروش ،تعداد
کارکنان ،ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت استفاده میشود .استفاده از لگاریتم برای از بین بردن حالت غیرخطی بودن داده
های مربوط بهاندازه شرکت میباشد .حالت غیرخطی دادهها به این دلیل به وجود میآید که ارزش داراییهای شرکتها بسیار
پراکنده است و استفاده از لگاریتم باعث تسهیل بررسیها میشود.
)FSIZE = Log (Total assets

که در آن  FSIZEاندازه شرکت Log ،لگاریتم و  Total Assetsکل داراییها میباشد.
اهرم مالی ( :)LEVاین نسبت نشان میدهد که چه مقدار از داراییهای شرکت از طریق بدهی و استقراض و چه میزان از
طریق سرمایه تأمین شده است .از جمع مقدار کل بدهیهای شرکت تقسیم بر جمع کل داراییهای شرکت در سال مورد نظر به
دست میآید.
LEV= Total Debt/ Total Assets

که در آن  LEVاهرم مالی Total Debt ،کل بدهیها و  Total Assetsکل داراییها میباشد.
بازده داراییها ( :)ROAبازده داراییها از معیارهای حسابداری سنجش عملکرد تلقی شده و از حاصل تقسیم سود خالص
بر مجموع داراییها قابل محاسبه است .این نسبت میزان کارایی مدیریت را در بهکارگیری منابع موجود در جهت تحصیل سود را
نشان میدهد .نسبت مزبور اغلب توسط سرمایهگذاران بالقوه ،برای ارزیابی مدیریت شرکت استفاده میشود.
ROA = Net Profit/ Total assets

که در آن  ROAبازده داراییها Net Profit ،سود خالص Total assets ،کل داراییها میباشد.
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 -9-4جامعه آماری ،روش نمونهگیری و نمونه پژوهش
کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران ،جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل میدهند و فرضیههای مورد
نظر در رابطه با این جامعه آماری مورد مطالعه و آزمون قرار خواهد گرفت .به دلیل گستردگی و حجم آماری جامعه و وجود برخی
ناهماهنگیها میان اعضاء جامعه ،شرایط زیر برای انتخاب نمونه آماری قرار داده شدهاند.
 )1کلیهی شرکتها باید قبل از سال  1331در بورس حضور داشته و تا پایان سال  1315سهام آنها در بورس مورد
معامله قرارگرفته باشد.
 )2شرکتها نبایستی در طول سالهای  1331تا  1315وقفه عملیاتی قابلمالحظهای داشته باشند.
 )3شرکتها در طول این سالها تغییر سال مالی نداده و اطالعات مورد نیاز بهمنظور استخراج دادهها در دسترس باشد.
 )1شرکتها جزء بانکها و مؤسسات مالی ،شرکتهای سرمایهگذاری و واسطهگری و هلدینگ و لیزینگ نباشد ،زیرا
ساختار گزارشگری در آنها متفاوت است.
 )5سال مالی آنها  1/1تا  12/21میباشد (ابتدای سال).
با توجه به مطالب مطرحشده محدودیتهای ذکرشده درنهایت از بین جامعه آماری بهصورت حذف سیستماتیک  151شرکت
بهعنوان نمونه انتخاب گردید.
 -4-4روش تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
دادههای اولیه پس از استخراج از منابع ذکر شده وارد نرم افزار اکسل شده تا با انجام برخی محاسبات ،متغیرهای مورد نیاز
برای آزمون فرضیههای پژوهش بهدست آید .سپس با استفاده از نرمافزار  SPSSو  Eviewsاقدام به آزمون فرضیههای پژوهش
شده است .برای تجزیهوتحلیل آماری دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش حاضر از آمار توصیفی (میانگین ،میانه ،انحراف معیار،
حداقل و حداکثر) و آمار استنباطی (رگرسیون خطی چندگانه) استفاده شده است.

 -5یافتههای پژوهش
 -7-5آمار توصیفی
اطالعات مربوط به آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  1منعکس شده است .اصلیترین شاخص مرکزی ،میانگین
است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت دادههاست .همانطور که در
جدول شماره  1نشان داده شده است میانگین ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت برای شرکتهای
مورد بررسی طی سالهای مورد آزمون  1911بوده است میانه نیز یکی دیگر از شاخصهای مرکزی میباشد که وضعیت جامعه را
نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود میانه متغیر ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت برای
شرکتهای مورد بررسی  5913میباشد که نشان میدهد که نیمی از دادهها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار
هستند .انحراف معیار نیز نشاندهندهی میزان تغییرات مجذور دادههای متغیر وابسته حول میانگین است و هر چه کمتر باشد،
نشان از توزیع نرمال دادههای مربوط به آن متغیر دارد .بهطور کلی پارامترهای پراکندگی ،معیاری برای تعیین میزان پراکندگی
از یکدیگر یا میزان پراکندگی آنها نسبت به میانگین است .در بین متغیرهای پژوهش ،شفافیت اطالعات حسابداری شرکت دارای
کمترین میزان پراکندگی میباشند.
جدول  .7آماره توصیفی پژوهش
متغیر

نماد

میانگین

میانه

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

شفافیت اطالعات حسابداری

TRA

8440

8441

8478

8480

8411

ارتباطات سیاسی (پرداختی به دولت)

PLCA

4437

5489

7477

7480

0403

ارتباطات سیاسی (مالكیت دولتی)

POLCB

8472

8488

8477

8488

7488
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متغیر

میانگین

میانه

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

انتخاب حسابرس

نماد
CHOIC

8488

8440

8488

7488

8497

اندازه شرکت

FSIZE

5434

اهرم مالی

LEV

8408

بازده داراییها

ROA

8474

5400
8404
8480

4482

8415

8477

8470

-7475

8495

0471
8408
2430
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 -2-5آمار استنباطی
محقق پیش از آزمون فرضیهها به منظور اطمینان از برقراری پیش فرض استفاده از مدل رگرسیونی و نیز اطمینان از قابل
اتکا بودن نتایج ،شرایط استفاده از رگرسیون خطی را مورد بررسی قرار میدهد .شرایط استفاده از مدل رگرسیون خطی به صورت
زیر است این آزمونها در ادامه تشریح میگردند.
)1
)2
)3
)1
)5

میانگین خطاها صفر باشد.
واریانس خطاها ثابت باشد (مفروضات  1و  2به معنای نرمال بودن توزیع باقیماندهها است)
بین خطاها مدل همبستگی وجود نداشته باشد.
متغیر وابسته دارای توزیع نرمال باشد.
بین متغیرهای مستقل و کنترلی مشکل هم خطی وجود نداشته باشد.

 -7-2-5بررسی میانگین خطاها
یکی از مفروضات در نظر گرفته در رگرسیون خطی ،آن است که خطاها داری توزیع نرمال با میانگین صفر باشند .بدهی است
که عدم برقراری این پیش گزیده نمیتوان از رگرسیون سود جست .برای این منظور از نمودار نرمال باقیماندهها استاندارد شده
استفاده شده است .با توجه به نمودار توزیع فراوانی خطاها و نمودار توزیع نرمال برای مدل یک ،مشاهده میشود که توزیع ماندهها
در مدل تقریباً نرمال است ،پس میتوان رگرسیون را به کار برد .همچنین مقدار میانگین ارائه شده در سمت راست نمودارها بسیار
کوچک (نزدیک به صفر) و انحراف معیار نزدیک به یک است؛ بنابراین میتوان گفت که خطاها دارای توزیع نرمال استاندارد
هستند.

نمودار  :7میانگین خطاها در مدل یک

 -2-2-5بررسی واریانس خطاها
یکی از مفروضات در نظر گرفته در رگرسیون خطی ،آن است که واریانس خطاها تقریباً ثابت باشند .برای بررسی ثابت بودن
واریانس خطاها از نمودار پراکنش باقیمانده در رگرسیون برازش شده استفاده شده است .همانطور که در نمودار مدل یک مشاهده
میشود میبینیم خطاها روند خاصی ندارند و حول خط  y=0و  X=0به تصادف پخش شدهاند در نتیجه واریانس خطاها تقریباً
ثابت میباشد.
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نمودار  :2واریانس خطاها در مدل یک

 -9-2-5بررسی استقالل خطاها
یکی از مفروضات که در رگرسیون مد نظر قرار میگیرد ،استقالل خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده
توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است .در صورتی که فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاها به یکدیگر همبستگی داشته
باشند امکان بهرهمندی از رگرسیون وجود ندارد .بهمنظور بررسی استقالل خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده
شده است .با توجه به جدول شمارهی  2از آنجایی که مقدار دوربین واتسون برای مدل بین  195تا  295است فرض استقالل خطاها
پذیرفته میشود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد.
جدول  .2نتایج آزمون دوربین واتسون
مدل

آماره دوربین واتسون

7

7439
مأخذ :محاسبات پژوهشگر

 -4-2-5بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته
یکی از پیشفرضهای رگرسیون ،نرمال بودن متغیر وابسته است .در این پژوهش برای بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته
از آزمون کولمو گوروف اسمیرنوف استفاده شده است.
جدول  .9آزمون کلموگروف -اسمیرنف
متغیر

مقدار آماره آزمون

سطح معناداری

TRA

7490

8472
مأخذ :محاسبات محقق

بر اساس جدول شمارهی  3آزمون کلموگروف -اسمیرنف ،سطح معنیداری به دست آمده برای متغیر وابسته یعنی شفافیت
اطالعات حسابداری شرکت بیشتر از  5درصد میباشد که بیانگر این موضوع است که داده از توزیع نرمال برخوردار هستند و برای
آزمون فرضیهها میتوان از رگرسیون خطی استفاده کرد .همچنین نمودار توزیع متغیر وابسته یعنی شفافیت اطالعات حسابداری
شرکت بهصورت زیر است .در این نمودار همانطور که نشان داده شده است نقاط دادهها بر روی خط یا اطراف آن قرار دارند که
نشان دهنده یک توزیع نرمال میباشد.
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نمودار شماره  :9توزیع متغیر وابسته

 -5-2-5بررسی مشكل هم خطی
یکی از پیش فرضهای رگرسیون ،عدم وجود مشکل همخطی بین متغیرهای مستقل و کنترلی است .هم خطی وضعیتی
است که نشان میدهد یک متغیر (مستقل و یا کنترلی) تابعی خطی از سایر متغیرهای (مستقل و یا کنترلی) دیگر است .هم
خطی باال بدین معناست که بین متغیرهای مستقل و یا کنترلی همبستگی باالیی وجود دارد؛ بنابراین زمانی که در دادههای مورد
مطالعه در بین متغیرهای مستقل مشکل هم خطی وجود داشته باشد ،نتایج رگرسیون قابل اتکا نمیباشد و نمیتوان از رگرسیون
خطی چندگانه استفاده کرد .برای بررسی مشکل هم خطی چندگانه در دادههای مورد مطالعه در این پژوهش از عامل تورم
واریانس و تلرانس استفاده شده است .زمانی که عامل تورم واریانس کوچکتر از  11و تلرانس بزرگتر از  1/1باشد ،نشاندهنده
عدم هم خطی در دادهها است .هر چقدر تلرانس کم باشد ،اطالعات مربوط به متغیرها کم بوده و مشکالتی در استفاده از رگرسیون
ایجاد می شود .عامل تورم واریانس نیز معکوس تلرانس بوده و هر چه قدر افزایش یابد باعث افزایش واریانس ضرایب رگرسیون
میشود و رگرسیون را برای پیشبینی نامناسب میسازد .جدول شمارهی  1نشان میدهد که میزان عامل تورم واریانس در کلیه
موارد کمتر از  11و میزان تلرانس بزرگتر از  1/1است؛ بنابراین ،مشکل هم خطی میان متغیرهای توضیحی وجود ندارد.
جدول  .4بررسی هم خطی بین متغیرها
متغیر

نماد

Tolerance

VIF

انتخاب حسابرس

CHOIC

84175

24835

ارتباطات سیاسی (پرداختی به دولت) × انتخاب حسابرس

PLCA × CHOIC

84104

24791

ارتباطات سیاسی (مالكیت دولتی) × انتخاب حسابرس

PLCB × CHOIC

84175

24834

اندازه شرکت

FSIZE

84304

74870

اهرم مالی

LEV

84304

74870

بازده داراییها

ROA

84332

74880
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 -9-5بررسی مدل
برای بررسی نوع آزمون مدل در مقاطع و دورههای زمانی مختلف دادههای ترکیبی ،از آزمون  Fلیمر (چاو) استفاده شده
است .همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،نتایج آزمون چاو فرض صفر این آزمون مبنی بر مشابه بودن عرض از مبدا در
تمام دورهها را ،برای مدل پژوهش به طور قوی تائید کرده است (سطح خطا بیشتر از  .)%5لذا ،روش تخمین دادههای تلفیقی
برای برآورد مدلهای آزمون فرضیههای پژوهش ،گزینهی مناسبتری است.

11

سـال دوم ،شمـاره دو(پیاپی :سه) ،تابستان 7931
جدول  .5آزمون چاو در بررسی مدل فرضیههای پژوهش
آزمون چاو

آمارهی F

p-value

نوع آزمون

 :H0یكسانی عرض از مبدا مقاطع

74710

84950

دادههای تلفیقی
مأخذ :محاسبات پژوهشگر

 -4-5آزمون فرضیههای پژوهش
نتایج آزمون مدل پژوهش برای سالهای  1331تا  1315بهصورت تحلیل ترکیبی دادهها به شرح نگارهی شمارهی  2میباشد.
ضریب تعیین ،معیاری را برای خوبی برازش رگرسیون برآورد شده با اطالعات آماری دوره نمونه و برای مقاطع مختلف ،فراهم
میسازد .هر چه مقدار ضریب تعیین بیشتر باشد برازش بهتری بین رابطه خطی برآورد شده و دادههای آماری نمونه وجود دارد.
همانگونه که در جدول شماره  2مشاهده میشود با توجه به مقدار ضریب تعیین  53درصد از تغییرات شفافیت اطالعات حسابداری
شرکت را میتوان بهوسیله متغیرهای مستقل و کنترلی مدل یک توضیح داد .همچنین با توجه به آنکه آماره  Fمدل پژوهش
بیشتر از  2و  Sigکمتر از  5درصد است ،میتوان گفت در مدل دستکم یکی از متغیرهای مستقل و یا کنترلی دارای رابطه
خطی با متغیر وابسته است.
جدول شماره  .0نتایج آزمون رگرسیون مدل پژوهش
متغیرها

نماد

ضریب

آماره t

P.V

عرض از مبدأ

-

7421

94002

8488

انتخاب حسابرس

CHOIC

8479

9470

8488

PLCA × CHOIC

8480

2443

8487

ارتباطات سیاسی (مالكیت دولتی) × انتخاب حسابرس

PLCB × CHOIC

8475

9440

8488

اندازه شرکت

FSIZE

8484

2455

8488

اهرم مالی

LEV

-8489

-7409

8480

بازده داراییها

GRWTH

8485

9422

8488

ضریب تعیین

0..0

ارتباطات سیاسی (پرداختی به دولت) × انتخاب
حسابرس

آماره F

49.12

سطح معناداری 0.00
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 -7-4-5آزمون فرضیه یک پژوهش
فرضیه  :7انتخاب حسابرس بر شفافیت اطالعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تأثیر معناداری دارد.
در این فرضیه متغیر وابسته ،شفافیت اطالعات حسابداری شرکت و متغیر مستقل انتخاب حسابرس است .نتایج آزمون مدل
پژوهش و آمارهی  tو  Sigمزبور به فرضیهی یک در جدول شمارهی  2نشان داده شده است .نتایج این جدول بیان میکند که
مقدار آمارهی  tو  Sigبرای متغیر فرضیهی اول ،یعنی انتخاب حسابرس به ترتیب  3913و  1911میباشد .با توجه به اینکه سطح
خطای در نظر گرفته شده برای این پژوهش  1915بوده است ،بنابراین انتخاب حسابرس تأثیر معناداری بر شفافیت اطالعات
حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته و فرضیهی اول پژوهش در سطح اطمینان  %15مورد
تائید قرار میگیرد .ضریب متغیر مستقل یعنی انتخاب حسابرس ( )1913مثبت میباشد .این بدین مفهوم است که انتخاب حسابرس
بر شفافیت اطالعات حسابداری تأثیر مثبت معناداری دارد.
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 -2-4-5آزمون فرضیه دو پژوهش
فرضیه  :2ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت
اطالعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
برای تائید یا رد این فرضیه ابتدا به ضریب انتخاب حسابرس ( )CHOICتوجه میکنیم که این ضریب  1913بوده و در سطح
اطمینان  %15مورد تائید قرار گرفته و انتخاب حسابرس بر شفافیت اطالعات حسابداری تأثیر مثبت دارد .در مرحله بعد در جدول
شماره  2به ضریب متغیر ( )PLCA × CHOICمورد بررسی قرار میدهیم؛ این ضریب  1913بوده و آماره تی استیودنت و سطـح
معناداری آن نیز به ترتیب  2911و  1911بوده است که نشان از تائید فرضیه در سطح اطمینان  %15میباشد (ارتباطات سیاسی
اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت باعث کاهش رابطه مثبت بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات حسابداری شرکت
میشود و از  %13به  %13کاهش مییابد) .در واقع ضریب ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت زمانی
که در انتخاب حسابرس ضرب میشود از  1913به  1913کاهش مییابد و اصطالحاً اثر تعدیلی  %5ایجاد میکند .پس فرضیه دو
پژوهش مورد پذیرش واقع میشود و میتوان بیان کرد ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت بر رابطه
مثبت انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر کاهشی دارد.
در واقع ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت بر رابطه انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات حسابداری
تأثیر منفی معناداری دارد.

 -9-4-5آزمون فرضیه سه پژوهش
فرضیه  :9ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله مالكیت دولتی بر رابطه بین انتخاب حسابرس و شفافیت
اطالعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
برای تائید یا رد این فرضیه ابتدا به ضریب انتخاب حسابرس ( )CHOICتوجه میکنیم که این ضریب  1913بوده و در سطح
اطمینان  %15مورد تائید قرار گرفته و انتخاب حسابرس بر شفافیت اطالعات حسابداری تأثیر مثبت دارد .در مرحله بعد در جدول
شماره  2ضریب متغیر ( )PLCB × CHOICمورد بررسی قرار میدهیم؛ این ضریب  1915بوده و آماره تی استیودنت و سطـح
معناداری آن نیز به ترتیب  3913و  1911بوده است که نشان از تائید فرضیه در سطح اطمینان  %15میباشد (ارتباطات سیاسی
اندازهگیری شده بهوسیله مالکیت دولتی باعث افزایش رابطه مثبت بین انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات حسابداری شرکت
میشود و از  %13به  %15کاهش مییابد) .در واقع ضریب ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله مالکیت دولتی زمانی که
در انتخاب حسابرس ضرب میشود از  1913به  1915افزایش مییابد و اصطالحاً اثر تعدیلی  %2ایجاد میکند .پس فرضیه سه
پژوهش مورد پذیرش واقع میشود و میتوان بیان کرد ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله مالکیت دولتی بر رابطه مثبت
انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر افزایشی دارد .در واقع
ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله مالکیت دولتی بر رابطه انتخاب حسابرس و شفافیت اطالعات حسابداری تأثیر مثبت
معناداری دارد.

 -0نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش
همانگونه که در ادبیات پژوهش تشریح گردید شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی امتیازهای مختلفی ازجمله امتیاز دسترسی
به بازار ،تخفیفهای مالیاتی ،دسترسی آسانتر به اعتبارات ،یارانههای دولتی ،بستن قراردادهای سودآور ،کاهش تعرفه گمرکی و
غیره در اختیار این شرکتها قرار میدهد؛ اما در کنار همه این منافع ،در چنین شرکتهایی مدیران بهواسطه ارتباطات سیاسی
بهصورت قابل توجه به خاطر سوء استفادهها از موقعیت شرکت و درگیر شدن در بینظمیهای مالی رفتار فرصتطلبانه داشته و
موجب افزایش هزینههای نمایندگی میشوند .در واقع مدیران در این شرکتها قادر به انحرافات داراییهای یا معامالت با اشخاص
وابسته مشکوك و سرمایهگذاری در پروژههای بیبهره و به نفع منافع شخصی (سرمایهگذاری بیشازاندازه) هستند .در واقع
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شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی ممکن است منابع قابل توجهی را فدای فعالیتهای سیاسی کنند که در نتیجه این امر منافع
و مزایای ناشی از ارتباطات سیاسی از میان میرود .به همین جهت احتمال دستکاری گزارشهای مالی در چنین شرکتهایی
باال است و مدیران شرکتهای میتوانند از ارتباطات سیاسی به گونه فرصتطلبانه استفاده نمایند ،منافع سهامداران را از طریق
کاهش شفافیت اطالعات حسابداری تحت تأثیر قرار دهند .از سوی دیگر تضاد منافع بین مدیران شرکت و سرمایهگذاران منجر
برای حسابرسی باکیفیت شده است زیرا حسابرسی صورتهای مالی و سایر اطالعات مالی از مهمترین ابزارهای حصول اطمینان
از شفافیت اطالعات شرکتها به شمار میرود و یکی از راههای افزایش شفافیت اطالعات حسابداری ،انجام حسابرسی باکیفیت
باال است .مهمترین شاخص اندازهگیری کیفیت حسابرسی ،اندازه حسابرس است که این دو با هم رابطه مستقیم دارند ،بهطوری
که هر چه اندازه حسابرس بزرگتر باشد ،کیفیت حسابرسی هم باالتر خواهد بود .در کشور ایران نیز سازمان حسابرسی بهعنوان
یک مؤسسه حسابرسی دولتی به ارائه خدمات حرفهای حسابرسی میپردازد و به نسبت سایر مؤسسههای حسابرسی ،از حجم
صاحبکاران باالتری برخوردار است .بهعالوه ،بهواسطه ساختار دولتی و انتخاب قهری (اجباری) ،این سازمان به دلیل کارکنان زیاد
و قدمت بیشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار میگیرد و از کیفیت باالتری برخوردار است که همین امر توانسته است منجر به
افزایش کیفیت حسابرسی باالتر آن نسبت به سایر مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی شود؛ بنابراین با انتخاب
سازمان حسابرسی بهعنوان رسیدگی کننده صورت های مالی شرکت ،شفافیت اطالعات حسابداری افزایش پیدا میکند .از سوی
دیگر ،با توجه به نتایج پژوهش ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت رابطه مثبت انتخاب حسابرس و
شفافیت اطالعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر کاهش میدهد ،زیرا در شرکتهای دارای
ارتباطات سیاسی ،مدیریت بهواسطه قدرت و نفوذ خویش مدیران مایل به انتخاب حسابرسانی هستند که دیدگاه هماهنگ با آنها
را داشته باشند و با توجه به نبود قوانین محکم حسابرسی ،در صورت مخالف بودن دیدگاه حسابرسان با آنها ،در سالهای بعد
همکاری خود را با آنها قطع میکند ،زیرا شرکتها برای کنار گذاری حسابرسان نیاز به پاسخگویی ندارند؛ بنابراین در چنین
شرکتهایی ممکن است شفافیت اطالعات حسابداری کاهش پیدا کند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه برخی شواهد پژوهشی از این استدالل سازمانی حمایت میکند که شرکتهای دارای روابط
سیاسی گرفتار مشکالت سازمانی شدید هستند از اینرو بهعنوان شرکتهای پر ریسک در نظر گرفته میشوند .از اینرو تحت
چنین شرایطی ،سهامداران عمده وابسته به دولت در چنین شرکتهایی تمایل بیشتری به افزایش نظارت خود بر شرکتها دارای
ارتباطات سیاسی و تقاضای حسابرسی با کیفیت باالتر دارند ،زیرا کیفیت حسابرسی ،شفافیت اطالعات حسابداری را افزایش
میدهد.
با توجه به نتایج پژوهش به سرمایهگذاران ،اعتباردهندگان ،تحلیلگران و کارگذاران و سایر استفادهکنندگان صورتهای مالی
پیشنهادهای کاربردی زیر ارائه میشود.
)1

)2

)3

)1

به استفادهکنندگان از صورتهای مالی و به تأمینکنندگان مالی شرکتهای بورسی ،پیشنهاد میشود که در تصمیمات
در خصوص خرید و فروش سهام و اعطای وام به شرکتها به ارتباطات سیاسی توجه داشته باشند زیرا ارتباطات سیاسی
موضوع مهمی است که بر شفافیت اطالعات حسابداری شرکت تأثیر دارد عدم توجه به چنین مقولهای و ممکن است
منجر به تصمیمگیری اشتباه و در نهایت کاهش ارزش شرکت شود.
با توجه به تأثیر منفی ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله پرداختی به دولت بر رابطه انتخاب حسابرس و
شفافیت اطالعات حسابداری شرکت ،پیشنهاد میشود به نقش ارتباطات سیاسی در شرکتها توجه بیشتری شود؛ زیرا
تا کنون به کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به تأثیر مثبت ارتباطات سیاسی اندازهگیری شده بهوسیله مالکیت دولتی بر رابطه انتخاب حسابرس و شفافیت
اطالعات حسابداری شرکت ،پیشنهاد میشود شرکتها به نقش این موالفه ارتباطات سیاسی به جهت افزایش نظارت
بر تصمیمات مدیریت توجه بیشتری شود و سعی در تقویت مالکیت چنین سهامدارانی باشند.
با توجه به اینکه بین اندازه مؤسسه حسابرسی و شفافیت اطالعات حسابداری رابطه مثبت وجود دارد پیشنهاد میشود
در زمان انتخاب حسابرس به این مهم توجه گردد.
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چكیده
در دنیای امروزه و با وقوع انقالب تکنولوژی و فناوری اطالعات ،الگوی اقتصاد جهانی ،تغییر اساسی کرد و دانش
به عنوان مهمترین سرمایه ،جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است .به همین منظور هدف این پژوهش بررسی
تاثیر دارایی نامشهود و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .نمونه آماری
پژوهش  113شرکت به روش حذفی از بین شرکتهای بورسی انتخاب شد .جهت اندازهگیری عملکرد مالی پنج
معیار (سود خالص ،درآمد کل ،نرخ بازده سرمایه گذاری ( ،)ROAدرآمد هر سهم و سود نقدی هر سهم) با توجه
به پیشینه پژوهش انتخاب شده است .برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش حاضر از
آمار استنباطی ضریب همبستگی ،مدل رگرسیون خطی چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شده است .فرضیههای
پژوهش در سطح هر صنعت و در سطح کل صنایع مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به آزمون فرضیه اول ،بین
شناسایی دارایی نامشهود و سود خالص در صنایع خودرو و ساخت قطعات و فلزات رابطه معناداری وجود دارد،
همچنین در سطح کل صنایع این فرضیه تایید شده است .نتایج فرضیه دوم بیانگر وجود رابطه معنیدار بین
شناسایی دارایی نامشهود و درآمد کل در صنایع ماشین آالت و تجهیزات ،خودرو و ساخت قطعات و فلزات و در
سطح کل صنایع است .نتایج آزمون فرضیه سوم نشان دهنده وجود رابطه معنیدار بین شناسایی دارایی نامشهود
و نرخ بازده سرمایه گذاری فقط در صنعت دارویی است و در سطح کل صنایع این فرضیه رد شده است .با توجه به
آزمون فرضیه چهارم بین شناسایی دارایی نامشهود و درآمد هر سهم در صنایع الکتریکی و دارویی رابطه معنیداری
وجود دارد ولی در سطح کل صنایع این فرضیه رد شده است .نتایج فرضیه پنجم بیانگر وجود رابطه معنیدار بین
شناسایی دارایی نامشهود و سود نقدی هر سهم در صنایع الکتریکی و غذایی است ولی آزمون این فرضیه دال بر
عدم وجود رابطه معنیدار در سطح کل صنایع است.
واژگان کلیدی :داراییهای نامشهود ،بورس اوراق بهادار ،مدلهای ارزیابی ،ترازنامه ،عملکرد مالی

 .7مقدمه
با وقوع انقالب تکنولوژی و فناوری اطالعات ،از سالهای بعد از  ،1111الگوی اقتصاد جهانی ،تغییر اساسی کرد .در اقتصاد
امروز ،دانش به عنوان مهمترین سرمایه ،جایگزین سرمایه مالی و فیزیکی شده است (قلیچ لی و مشبکی .)1335 ،از طرفی طبق
استاندارد حسابداری شماره  1ایران هدف صورتهای مالی ،ارائه اطالعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ،عملکرد
مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفادهکنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات
اقتصادی مفید واقع شود(استانداردهای حسابداری .) 1332 :11 ،این در حالی است که اندازه گیری و ارائه اطالعات قابل اتکا در
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مورد داراییها (اعم از مشهود 1و نامشهود ،)2اهمیت ویژهای برای استفادهکنندگان جهت تصمیمگیری دارد .منابع نامشهود نیز
همانند منابع مشهود بر مزیت رقابتی و عملکرد شرکت اثرگذار هستند (مارزو)2111 ،
بیشتر داراییهای شناخته شده ،ماهیت مشهود و عینی دارند و ارزش این داراییها به طور ادواری اندازهگیری و افشا میشود.
داراییهای فیزیکی ،میتواند به معنی زمین ،ماشین آالت ،موجودی کاال ،تجهیزات و ....باشد ،درحالی که داراییهای

نامشهود3

فاقد ماهیت عینی و به دارایی های مانند حق اختراع ،نام تجاری و داراییهایی از این قبیل اطالق میشود .اهمیت داراییهای
نامشهود (مانند :مهارتهای نیروی کار و سازمان) در تعیین سودهای آتی به طور فزایندهای در حال افزایش است .عالوه بر این،
شناسایی کردن این داراییها مشکل تر است و این سختی مربوط به تعیین ارزش آنهاست که از گذشته تا به امروز ادامه داشته
است و احتماال به همین دلیل است که در بیشتر شرکتها اصالً گزارش نمیشوند .همین امر باعث شده است که این داراییها
برای جهان خارج از مؤسسه ،نامرئی باقی بمانند و حتی گاهی اوقات برای کارکنان درون سازمان نیز قابل تشخیص نباشند .اهمیت
داراییهای نامشهود از آنجا مشخص میشود که برخی از داراییهای نامشهود به عنوان مزیتهای رقابتی شرکتها هستند که
توسط رقبا به سختی قابل کپی برداری هستند ،به همین دلیل اهمیت تعریف دقیق این داراییها ،اندازهگیری و مدیریت آنها روز
به روز بیشتر میشود و از جمله مسایل مهم مد نظر مدیران است(کپلن و نورتن.)2111 :125 ،1
داراییهای نامشهود میتواند همانند دیگر داراییهای شرکت نتایج مشهود داشته باشد و قابل تبدیل به ارزش مالی باشد و یا
از طریق رشد درآمد شرکت یا کاهش هزینهها می تواند تاثیر گذار باشد .این در حالی است در دنیای کسب و کار نمی توان چیزی
را مدیریت کرد مگر آنکه بتوان آن را اندازهگیری کرد و تا زمانی که خوب تعریف نشده ،اندازهگیری آن نیز ممکن نیست .در این
پژوهش به بررسی تاثیر اطالعات اندازه گیری و ارائه شده داراییهای نامشهود در ترازنامه ،بر عملکرد مالی شرکت های بورس
اوراق بهادار پرداخته میشود.

 .2مساله پژوهش
بررسی اطالعات مندرج در صورتهای مالی محور اصلی تحقیقات در حسابداری است .در اینگونه موارد سازمان نوعا قادر
است در مورد دارایی های مشهود خود از قبیل ماشین آالت ،زمین ،ساختمان و تجهیزات ،اطالعات مالی را جهت استفاده تصمیم
گیرندگان ارائه کند .نشان دادن ارزش سرمایهگذاری های انجام شده در زمینه داراییهای نامشهود سازمان و شناسایی آن در
ترازنامه مشکل به نظر میرسد .در همین راستا اندازهگیری این سرمایهها و داراییهای نامشهود مورد توجه بسیاری قرار گرفته
است .در واقع این موضوع کار سادهای نیست و متاسفانه در این زمینه روشهای کاربردی زیادی معرفی نشدهاند .یکی از نکات
مهم در این خصوص این است که این داراییهای نامشهود به راحتی و به سادگی به نتایج مشهود تبدیل نمیشوند.
در واقع تاثیر آنها در عملکرد مالی از طریق زنجیره پیچیده ای از روابط علت و معلولی درون سازمان خواهد بود و این در حالی
است که سیستمهای مالی و حسابداری سنتی قادر به شناسایی ،تعریف و اندازهگیری آنها نیستند .تا کنون با وجودی که پژوهش
های فراوانی در مورد ارزشگذاری و شناسایی داراییهای نامشهود انجام گرفته است اما به نظر میرسد ارقام و اطالعات مربوط به
ارزش داراییهای نامشهود در ترازنامه اطالعات مربوطی را ارائه نمیکند .در راستای موارد باال ،این پژوهش نقش داراییهای
نامشهود شناسایی و گزارش شده در ترازنامه را ،بر عملکرد مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار را مورد واکاوی قرار میدهد و در
این راستا پرسش زیر مطرح می شود" :آیا رابطه ای معنادار بین داراییهای نامشهود شناسایی شده در ترازنامه و عملکرد مالی
شرکتهای بورس اوراق بهادار وجود دارد؟"

1- tangible
2- Intangible
3 Intangible Asset
4 Kaplan and Norton
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 .9اهمیت و ضرورت پژوهش
از آنجا که داراییهای نامشهود ماهیت غیرعینی دارند و منافع احتمالی آینده داراییهای نامشهود تقریبا غیرقابل اندازهگیری
است و از طرفی دیگر ،شرکتها ملزم هستند که طبق استانداردهای حسابداری ایران داراییهای نامشهود را گزارش کنند ،به نظر
میرسد ،بررسی و تاثیر داراییهای نامشهود شناسایی و گزارش شده در ترازنامه و یادداشتهای همراه صورتهای مالی ،بر ارزیابی
عملکرد مالی شرکتها از اهمیت ویژهای برخوردار است .در این پژوهش به بررسی تاثیر داراییهای نامشهود بر عملکرد مالی که
همان نتایج مشهود شرکت میباشد ،پرداخته میشود.

 .4هدف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی نقش داراییهای نامشهود شناسایی شده در ترازنامه و یادداشتهای همراه صورتهای مالی،
بر عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار است.
اهداف فرعی
-

تعیین همبستگی داراییهای نامشهود و معیارهای مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار.

-

بررسی تاثیر داراییهای نامشهود شناسایی شده در ترازنامه ،بر رقابت با سایر شرکت ها.

 .5مبانی نظری
 .745مدل های ارزیابی داراییهای نامشهود
در این بخش ابتدا به مدلهای ارزشیابی داراییهای نامشهود و همچنین مزایا و معایب این روشها پرداخته میشود.

 .74745مدلهای مبتنی بر هزینه

7

در این مدل ها بر هزینههای تحمل شده جهت توسعه مالکیت معنوی و همچنین توسعه داراییهای نامشهود توجه میشود.
در این نوع مدل ها هزینه هایی که تحمل شده اند و انتظار می رود دارای منافع آتی باشند به عنوان دارایی نامشهود شناسایی
میشوند(پیتکتلی .)1112 :31 ،2مدلهای مبتنی بر هزینه به طور کلی نمیتوانند مزایای بالقوه ای که از دارایی به دست میآید
به طور مستقیم به دارایی نام شهود ارتباط دهد .مدل های مبتنی بر هزینه ،تاریخی و گذشته نگر هستند و اغلب شامل نوعی
تعدیل مانند در نظر گرفتن هزینه استهالك در طول زمان برای دارایی نامشهود هستند .شرکت های مختلف با توجه به راهبرد و
نوع صنعت هزینه های مختلفی را در این نوع مدل ثبت میکنند .به همین دلیل مدل مبتنی بر هزینهها در صنایع گوناگون
متفاوت است و نوع هزینه ها تغییر می یابد .این مدل ها اغلب جهت اهداف نظارتی استفاده می شود(متسورا .)2111 :2 ،3به طور
مثال کاربرد رایج این مدل جهت هدفهای حسابداری برای شناسایی داراییهای نامشهود است .کاربرد های دیگر این مدل جهت
اهداف مالیاتی و تشخیص مالیات میباشد .به همین دلیل مدل مبتنی بر هزینهها دارای پشتیبانی الزم جهت اهداف مالیاتی و
حسابرسی می باشد .اجزای این مدل محدود است ولی این مدلها تصویری کامل از جنبه های بالقوه کاربرد دارایی را نشان
نمیدهد .دلیل عمده آن این است که از جنبه تاریخی ،این مدلها نمیتوانند درآمدهایی که در آینده به دست می آید را به طور
مستقیم به داراییهای نامشهود ارتباط دهد و آن را اندازهگیری کند(متسورا .)2111 :2 ،مخارج تحقیق و توسعه تأثیر مثبتی بر
نسبت کیو توبین دارد و بصورت سیستماتیک بر ارزش بازار شرکت موثر است .در نتیجه سرمایه گذاران بخشی از این مخارج را
به عنوان سرمایه گذاری های نامشهود شرکت که تأثیر مثبتی بر جریان وجه نقد آتی دارد ،در نظر میگیرند(بارنت و سالومون،
1

Cost-Based Models
Pitkethly
3 Matsuura
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 .)2112به طور خالصه این مخارج تأثیر سیستماتیک و پایداری بر ارزش بازار شرکت دارد(باندریا و آفونسو ،2111 ،کومبز و
بیرلی )2112 ،که حاکی از نگرش بازار از این مخارج به عنوان سرمایه گذاری در داراییهای نامشهود می باشد.

 .24745مدل های مبتنی بر

بازار1

مدلهای مبتنی بر بازار ،ارزش داراییهای نامشهود را به وسیله مشاهده آن در بازار اندازهگیری میکند(پیتکتلی.)1112 :32 ،
داراییهایی که می توان آن ها را در بازار مقایسه کرد و ارزش آن در بازار قابل اندازهگیری باشد شناسایی میشوند .هنگامی که
دارایی قابل مقایسه باشد این مدل کاربرد دارد و به راحتی میتوان آن را مورد استفاده قرار داد .شرکتهای مختلف ،بازارهای
متفاوتی به عنوان مبنا جهت ارزیابی داراییهای نامشهود انتخاب میکنند .تعداد زیادی شرکت وجود دارد که داراییهای نامشهود
خود را بر اساس مدل های دیگر ارزیابی کردهاند .مشکل عمده این مدل انتخاب بازار مناسب و همچنین مدل ارزیابی دارایی
نامشهود در شرکت مورد مقایسه می باشد .دقت مدل های مبتنی بر بازار تا حد زیادی به نقطه مقایسه جهت ارزیابی داراییهای
نامشهود بستگی دارد .در اغلب موارد مشخص کردن دارایی قابل مقایسه و مناسب بودن مقایسه مشکل است و تحت تاثیر قضاوت
های ذهنی قرار میگیرد .به همین دلیل مدلهای مبتنی بر بازار هنگامی که بازار مشخص و قابل اتکا در مورد داراییهای نامشهود
وجود داشته باشد مناسب و زمانی که هیچ تعریف مشخصی از بازار جهت مقایسه داراییها وجود نداشته باشد نامناسب می-
باشد(متسورا .)2111 :3 ،مدلهای مبتنی بر ارزش بازار ،حقوق قانونی و همچنین منابع شرکت جهت استفاده از دارایی نامشهود
را نادیده میگیرد .نوع صنعت و همچنین یکسان بودن منابع ،قابلیت مقایسه شرکتها را افزایش خواهد داد .به طور مثال حق
ثبت اختراع که نمونهای از دارایی های نامشهود است تحت تاثیر منابع شرکت جهت استفاده از آن ،ارزش های حق ثبت اختراع
را در شرکتهای مختلف تحت تاثیر قرار خواهد داد.

 .94745مدل های مبتنی بر

درآمد2

در مدل های ارزیابی بر مبنای درآمد ،جهت ارزیابی دارایی نامشهود بر اساس درآمدهای پیشبینی شده آینده استفاده میشود.
بر اساس این مدل ارزیابی ،ارزش دارایی نامشهود در درجه اول با درآمدهای پیش بینی شده توسط دارایی نامشهود در ارتباط
است .این مدل آینده نگر ،و با برآورد درآمد آینده ،که میتوان بوسیله دارایی نامشهود بدست آورد ،انطباق دارد .شرکتهای
گوناگون تعاریف متفاوتی از پیشبینی درآمد پروژه ها بکار می گیرند .در نتیجه این تنوع ،مدل ارزیابی بر مبنای درآمد در
شرکتهای گوناگون منجر به ارزش گذاری غیر همانند در شرکتها خواهد شد(متسورا .)2111 :3 ،مدل های مبتنی بر درآمد را
میتوان بر اساس جریان های نقدی آینده به کار برد .جریان نقدی آینده سالمت مالی شرکت را در یک دوره زمان خاص نشان
میدهد .با بکارگیری جریانهای نقدی آینده اگرچه قضاوت های ذهنی کاهش مییابد اما به دلیل اینکه جریانهای نقدی بر
اساس پیشبینی آینده میباشد بر پایه احتماالت و رویدادهای پیشبینی نشده قرار دارد.

 .44745مدلهای

گزینهای3

راه دیگر برای ارزشگذاری داراییهای نامشهود استفاده از مفهوم گزینهها است .گزینه ،انتخابی است که می تواند در یک
زمان خاص اعمال شود .مالکان داراییهای نامشهود گزینههای گوناگونی در مورد استفاده و توسعه از داراییهای خود دارند.
مدلهای گزینهای سعی دارند ارزش اقتصادی هر یک از انتخاب گزینهها را اندازهگیری کنند(وندنبرگ .)2112 :12 ،1برآورد
ارزش اقتصادی گزینههای متفاوت را میتوان ترکیب یا تجزیه کرد .بنابراین اهداف و استراتژی شرکت در مدلهای گزینه ای نقش

1
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دارد .شرکتها معموال تعاریفی مشخصی از گزینههای مختلف دارند .بنابراین بکار بردن مدل گزینهای در دو شرکت میتواند کامال
منجر به ارزشگذاری متفاوت برای ارزشگذاری داراییهای نامشهود شود .مدلهای گزینهای زمانی مفید است که گزینههای
مختلف به آسانی شناسایی و ارزشگذاری شوند .این مدلها هنگامی موثرتر هستند که ارزش گزینهها پایدار باشد و به بستگی به
موضوعات مختلف نداشته باشد(متسورا .) 2111 :1 ،اما باید به این نکته توجه کرد که به دلیل ماهیت داراییهای نامشهود ،ارزش
گزینه ها در شرایط نا مطمئن و با استفاده از احتماالت صورت میپذیرد .چندین چالش مهم برای استفاده موثر از مدل های
گزینهای جهت ارزیابی داراییهای نامشهود وجود دارد .برای مثال ،ریسکی که در ارتباط با گزینههای مختلف و در ارتباط با تغییر
داراییها که در طول زمان وجود دارد استفاده از این مدل را مشکل میسازد.

 .245اثر عاملهای قانون در ارزش گذاری
ارزشگذاری داراییهای نامشهود به طور گسترده ت حت تاثیر عوامل قانونی متعدد قرار گرفته است .در بسیاری از موارد اثر
این شرایط قانونی در ارزیابی داراییهای نا مشهود بطور کامل مشخص نشده است .در حال حاظر برخی معتقدند که حمایت قانونی
از داراییهای نامشهود میتواند بر ارزش گذاری داراییهای نامشهود اثر داشته باشد و اینکه قدرت قانونی جهت استفاده و کنترل
دارایی نامشهود موثر است (بنینتندی.)2113 :12 ،1

 .945شناسایی داراییهای نامشهود طبق استاندارد حسابداری ایران
داراییهای نامشهود طبق استاندارد شماره  12استانداردهای حسابداری ایران به دارایی اطالق میشود که فاقد ماهیت عینی
و قابل تشخیص و غیر پولی باشد .برای شناخت و اندازه گیری اولیه داراییهای نامشهود طبق استاندارد شماره  12استانداردهای
حسابداری ایران باید تنها زمانی داراییهای نامشهود را شناسایی کرد که :
 -1جریان منافع اقتصادی آتی دارایی به درون واحد تجاری محتمل باشد،
 -2بهای تمام شده دارایی به گونه ای اتکا پذیر قابل اندازهگیری باشد.
در مورد سرقفلی ایجاد شده در درون واحد تجاری استاندارد حسابداری ایران به دالیل زیر آن را شناسایی نمیکند:
سرقفلی ایجاد شده در واحد تجاری اگرچه انتظار میرود به جریان منافع اقتصادی آتی کمک کند ،لیکن به طور جداگانه
قابل تشخیص نیست و لذا حائز معیارهای شناخت به عنوان دارایی نمیباشد .در واقع سرقفلی ایجاد شده در واحد تجاری به علت
اینکه حقوقی قابل کنترل نیست ،منافع اقتصادی آتی مشخصی ایجاد نمیکند و بهای تمام شده آن نیز به گونهای اتکاپذیر
قابلاندازهگیری نیست ،لذا اساساً به عنوان دارایی شناسایی نمیشود .در این پژوهش به این دلیل که شرکت های بورس اوراق
بهادار ایران ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری ایران هستند از رویکرد داراییهای نامشهود شناسای شده در ترازنامه طبق
استاندارد حسابداری ایران استفاده میشود .مبلغ داراییهای نامشهود شناسایی شده در ترازنامه شرکتهای بورسی و یادداشتهای
همراه ،قابل دسترسی است.

.445

ارزیابی متوازن2

کاپالن و نورتون معتقدند مدیران و کارکنان به چیزی که اندازه میگیرند ،توجه دارند و افراد نمی توانند چیزی را که سنجیده
نمیشود ،خوب مدیریت نمایند .در نتیجه توجه و تالش مدیران بر روی معیارهای مالی کوتاه مدت معطوف میشود و به سرمایه-
گذاری و مدیریت داراییهای نامشهودی که اساس موفقیت مالی آتی سازمان هستند ،توجه ناچیزی میگردد .لذا ،مدیران بدون
داشتن نظام عملکرد قوی و موثر نمیتوانند داراییهای نامشهود خود را ،توسعه و بهبود دهند و به این ترتیب فرصتهای بیشمار
ارزش آفرینی را از دست میدهند (کاپالن و نورتون.)2111 :135 ،
Benintendi
Balanced Scorecard

1
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برای جبران این بیتوجهی ،آنها رویکرد کارت امتیازی متوازن را معرفی کردند .این روش به عنوان یک سیستم ارزیابی
عملکرد ،عالوه بر ارزیابی مالی سنتی ،عملکرد سازمان را با افزودن سه بعد دیگر یعنی مشتریان ،فرایندهای داخلی کسب ،کار و
یادگیری و رشد مورد ارزیابی قرار میدهد .روش مذکور با توجه ویژه به داراییهای نامشهود سازمان که در عصر حاضر از اهمیت
ویژهای برخوردار گردیده است ،این امکان را به سازمان میدهد تا با گنجاندن آن در مدل ارزیابی مورد نظر ،از طریق نظارت،
کنترل و آگاهی از کیفیت داراییهای نامشهود ،در صورت لزوم نسبت به ترمیم نقاط ضعف و جبران کاستی ها اقدام کند.

شاخصهای عملکردی سازمان در مدل ارزیابی متوازن عبارتند از :عملکرد مالی ،مشتری ،فرایندهای داخلی ،و رشد و
یادگیری(کپلن و آتکینسون .)325 :2115 ،1مدل کارت امتیازات متوازن در بعد مالی به نحوه یا شیوه هزینه کردن منابع مالی
سازمان توجه دارد معیارهای مالی نتایج عملیات شرکت در گذشته را مورد ارزیابی قرار میدهد .هر یک از نسبتهای مالی یک یا
چند بعد از ابعاد مالی را نشان میدهد .تجزیه و تحلیل صورتهای مالی اغلب با به کارگیری نسبتهای مالی که بر پایه اطالعات
ترازنامه ،صورت حساب سود و زیان ،و صورت جریان وجوه نقد تهیه شدهاند ،آغاز میشود .نسبتهای مالی نشان دهنده قدرت یا
ضعف شرکتها در مقایسه با سایر شرکتهای همان صنعت ،شرکتهای پیشرو و عملکرد سال گذشته همان شرکت،
هستند(ملهترا .)2113،البته ،توجه به مشتری از اهمیت ویژهای در این مدل برخوردار است چرا که به واسطه جلب رضایت مشتری
از طریق توزیع کارآ و بهبود کیفیت کاالها سازمان به اهداف ،سود و مزیت رقابتی نائل میگردد  .بعد سوم مدل کارت امتیازی
متوازن به فرآیندهای داخل سازمان توجه دارد که موجب تقویت دو بعد قبلی میشود .بعد رشد و یادگیری نیز به توانمندی
کارکنان ،کیفیت سیستم اطالعاتی سازمان و چیدمان ابزار و تجهیزات آن برای دستیابی به اهداف میپردازد.

چون هدف کشف رابطه همبستگی بین داراییهای نامشهود و معیارهای عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار است ،نسبتهایی که امکان محاسبه از طریق اقالم موجود در صورت های مالی و یادداشتهای همراه و سایر مدارك
منتشره توسط شرکتها و سازمان بورس اوراق بهادار را دارند و همچنین به دلیل قابل مقایسه بودن با پژوهشهای داخلی مرتبط
با موضوع تحقیق از جمله پژوهش نمازی و جامعی( )1331که با عنوان "بررسی نقش اطالعات حسابداری منابع انسانی روی سازه
های سیستم ارزیابی متوازن شرکت های بورس اوراق بهادار تهران" و همچنین نمازی و الهیاری ( )1333با عنوان " بررسی کاربرد
تکنیک ارزابی متوازن در سنجش عملکرد شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران" نسبتهای زیر مورد استفاده قرار گرفتند:
سود خالص  ) 2درآمد کل )3درآمد هر سهم )1سود نقدی هر سهم  )5بازده سرمایه گذاری.

 .74445سود خالص
سود حسابداری عبارت از درآمدها منهای هزینه ها میباشد .در طول یکسال مالی شرکت با توجه به فعالیتهایی که انجام
میدهد ،درآمد تحصیل می کند .از طرفی شرکت برای تولید محصوالت و ارائه خدمات مبالغی هزینه متحمل میشود .در پایان
سال مالی به منظور تعیین عملکرد شرکت ،درآمدها و هزینههای مربوطه با هم مطابقت داده میشوند تا معلوم شود که شرکت
در سال مالی مذکور چقدر سود تحصیل نموده است .بنابراین سود می تواند روشی برای ارزیابی عملکرد شرکت باشد( .جهانخانی
و ظریف فرد)1321 ،

 .24445درآمد کل
طبق استاندارد حسابداری ایران هرگاه ماحصل معاملهای را که متضمن ارائـه خدمات است بتوان بهگونهای اتکاپذیر برآورد
کرد ،درآمد عملیاتی مربوط باید با توجه به میزان تکمیل آن معامله شناسایی شود .ماحصل معامله ،زمانی بهگونهای اتکاپذیر قابل
برآورد است که همه شرایط زیر احراز شده باشد:
 -1جریان منافع اقتصادی مرتبط با معامله به درون واحد تجاری محتمل باشد،
 -2مبلغ درآمد عملیاتی را بتوان به گونهای اتکاپذیر اندازهگیری کرد،
Atkinson
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 -3میزان تکمیل معامله به گونهای اتکاپذیر قابل اندازهگیری باشد ،و
 -1مخارجی که درارتباط با ارائـه خدمات تحمل شده یا خواهد شد ،بهگونهای اتکاپذیر قابل اندازهگیری باشد.

 .94445درآمد هر سهم
درآمد هر سهم عبارت است از سود خالص پس از کسر مالیات شرکت ،تقسیم بر تعداد سهام آن شرکت .سود هر سهم ممکن
است بصورت سود سهام به سهامداران پرداخت شود یا تمام آن مجدداً سرمایهگذاری شود و یا اینکه قسمتی از آن سرمایهگذاری
و قسمتی دیگر به عنوان سود بین سهامداران توزیع شود.

 .44445سود نقدی هر سهم
سود نقدی هر سهم عبارت است از قسمتی از عایدات شرکت که به صورت نقد به سهامداران پرداخت میشود .توزیع سود
نقدی قدیمی ترین و معمولی ترین راه انتقال بازده از طرف شرکت به سهامداران می باشد(نمازی .)22 :1331 ،مدیریت شرکت
همواره باید در خصوص توزیع مقداری از سود به صورت نقدی تصمیمگیری کند.

 .54445نرخ بازده سرمایه گذاری
نرخ بازده سرمایهگذاری ) (ROAیکی از نسبتهای مالی است که از طریق تقسیم سود خالص بعالوه هزینه بهره به مجموع
داراییها بدست میآید .نرخ بازده سرمایهگذاری به مهارتهای تولید و فروش شرکت مربوط میشود و به وسیله ساختار مالی
شرکت تحت تاثیر قرار گیرد .به دل یل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازده دارایی ها ،ایرادهایی که بر سود حسابداری
وارد است ،بر این معیار نیز وارد میباشد .با توجه به اینکه داراییها در ترازنامه به خالص ارزش دفتری نشان داده میشوند ،بنابراین
ارزش واقعی دارائی ها ممکن است بسیار پائینتر یا باالتر از ارزش دفتری آنها باشد ،بنابراین نرخ بازده سرمایهگذاری پایین ضروتاً
به این مفهوم نیست که داراییها باید در جای دیگری بکار گرفته شوند .همچنین نرخ بازده سرمایهگذاری باال به این مفهوم نیست
که شرکت میبایست نسبت به خرید همان داراییها و کسب بازده بیشتر اقدام نماید (جهانخانی و سجادی.)1321 ،

 .0پیشینه تحقیق
نظر به اینکه تاکنون هیچ پژوهش داخلی به بررسی بین داراییهای نامشهود و معیارهای مالی در داخل و خارج از کشور انجام
نشده است و بیشتر پژوهشها در رابطه با تاثیر منابع انسانی (که در واقع زیر مجموعه داراییهای نامشهود میباشد) بر عملکرد
مالی و ارزیابی متوازن میباشد ،در ادامه به شرح برخی از پژوهشهای مرتبط پرداخته میشود.

 .740پیشینه تحقیق داخلی
شهریاری ( )1321در پژوهشی با عنوان "تاثیر اطالعات حسابداری منابع انسانی بر رفتار استفاده کنندگان اطالعات در ایران"
به این نتیجه دست یافت که ارائه اطالعات حسابداری منابع انسانی در یادداشتهای همراه صورتهای مالی بر رفتار
استفادهکنندگان تاثیر معنیداری دارد.
نتایج پژوهش شیبانی ( ،)1322در پژوهشی با عنوان "بررسی تحلیلی امکان اعمال روشهای ارزشیابی حسابداری منابع
انسانی" نشان میدهد که با توجه به قابلیتها و تواناییهای ناچیز سیستمهای اطالعاتی حسابداری در شرکتهای ایرانی تنها
میتوان از مدل بهای تمام شده تحصیل برای ارزشگذاری منابع انسانی شرکتها استفاده نمود.
نمازی و الهیاری ( ،)1333به بررسی کاربرد تکنیک ارزابی متوازن در سنجش عملکرد شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران
پرداختند .نتایج این پژوهش نشان میدهد که سود خالص ،سود عملیاتی و درآمد کل مهمترین معیارهای مالی شرکتهای بورس
اوراق بهادار تهران است که جهت ارزیابی عملکرد بخشهای مختلف و مدیران خود از این معیارها استفاده میکنند.
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از تحقیقات نظری در مورد ارزیابی متوازن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
نمازی ( )2112مقاله بنکر و همکاران( ) 2111را مورد بررسی قرار داد .یکی از انتقاداتی که به مقاله بنکر وارد شد این بود که
در این مطالعه تعریف دقیق و همچنین ویژگیهای معیارهای مرتبط و غیر مرتبط با راهبرد شرکت مشخص نشده است.
خواجوی و ناظمی( )1332اقدام به معرفی سیستم ارزیابی متوازن و همچنین سازههای آن پرداختند .در این مقاله همچنین
به اهمیت و ضرورت بکارگیری سیستم ارزیابی متوازن در شرکتها ،مورد توجه قرار گرفته شد.
شمس و خلیلی ( )1311به بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته
است .به این منظور ابتدا پنج شاخص کلیدی عملکرد شرکت ها و شاخص کارایی سرمایه فکری با استفاده از مدل ""پالیک"" در
جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های  1331تا  ،1333اندازه گیری شده ،سپس تاثیر
سرمایه فکری و اجزای آن بر هر یک از شاخص های عملکرد مالی با استفاده از الگوی رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفته
است .نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد سرمایه فکری با شاخص های نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ،بهرهوری کارکنان
و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم ،بازده دارایی ها و سود هر سهم رابطه مستقیم دارد .اسدی و ایوخنه القیائی()1312
به بررسی تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن را بر عملکرد مالی شرکت با به کارگیری مدل پالیک بررسی می نماید .داده های مورد
نیاز تحقیق ،از بورس اوراق بهادار تهران گردآوری و در مجموع  333سال شرکت بررسی شدند .با توجه به نتایج آزمون فرضیات،
ضریب ارزش افزوده فکری بر چهار شاخص عملکرد مالی شرکت ،تأثیری مثبت دارد .در بین اجزای ضریب ارزش افزوده نیز،
کارایی سرمایه بکار گرفته شده ،بیشترین تأثیر را بر عملکرد مالی شرکتها نشان میدهد.
جعفرزاده سامانی ( )1315بررسی رابطه بین دارایی های نامشهود (سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی ،سرمایه سازمانی) و
عملکرد کارکنان شرکت پترو پارس جنوب را به مرحله اجرا درآورد .جامعه آماری را کلیه مدیران شرکت پترو پارس جنوب مشتمل
بر  52نفر تشکیل دادند .یافته ها نشان داد که بین ابعاد دارای های نامشهود(سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی و سرمایه سازمانی)
و عملکرد کارکنان شرکت پترو پارس جنوب رابطه معنادار( (p= 1/11برقراراست وضریب مسیر(ضریب بتا) نشان داد که رابطه
خطی مثبت بین سرم ایه انسانی ،سرمایه اجتماعی  ،سرمایه سازمانی با عملکرد کارکنان برقرار است ،یعنی با افزایش دارایی های
نامشهود عملکرد کارکنان نیز افزایش می یابد.

 .240پیشینه تحقیق خارجی
برامت ( ) 1121در رابطه با طراحی سیستم حسابداری منابع انسانی نشان داد که سیستم حسابداری منابع انسانی طراحی
شده شرکت را قادر ساخت تا مدیریت طراحی و کنترل غیرمتمرکز کردن واحدهای عملیاتی را بهبود بخشد و نیز تصمیمات
بهتری در رابطه با کاهش نیروی انسانی ،مکان تجهیزات و تغییرات مشاغل اتخاذ کند.
پارکینسون و تاگار ( )2111در پژوهش به بررسی تاثیر مشارکت کارکنان بر عملکرد مالی به این نتیجه رسید که در صورتی
که بوجهبندی و تخصیصهای صورت گرفته با مشارکت کارکنان هر بخش و تعامل مدیران بخشها صورت گیرد ،بازده داراییها
به عنوان شاخص عملکرد مالی سازمان بهبود خواهد یافت.
اولسن ( )2111در پژوهشی در رابطه با نگرش مدیران و سهامداران نسبت به منابع انسانی به این نتیجه رسید که علی رغم
تاکید زیاد مدیران و سهامداران این شرکت ها بر ارزشمند بودن منابع انسانی ،افشای اندکی در صورتهای مالی در این رابطه
گزارش شده است.
استروال ( )2111به بررسی معایب سیستمهای سنتی حسابداری و اهمیت گزارش اطالعات مربوط به ارزش منابع انسانی
شرکتها به استفاده کنندگان این اطالعات و راهکارهای گزارش اطالعات مربوط به ارزش منابع انسانی در صورتهای مالی
پرداخت.
بریجیتا ( )2115در پژوهشی در رابطه با داراییهای نامشهود نشان داد که رابطه بین حقوق و دستمزد پرداختی و ارزش
اختراعات ثبتشده از نظر آماری معنیدار است.
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بارونز و همکاران ( )2113در پژوهشی در رابطه با هزینههای مرتبط با گزینش و استخدام افراد پرداخت ،نتیجه این مطالعه
از به حساب دارایی بردن هزینههای عمومی مرتبط با استخدام و گزینش و هزینههای آموزش حمایت کرد و هزینههای ناشی از
جدا شدن کارکنان را واجد شرایط تعریف دارایی ندانست.
میاگاوا و هیسا ( )2113بر اساس کرادو و همکاران ( )2115دارایی های نامشهود را به سه جزء اطالعات کامپیوتری ،دارایی
های نواوری و شایستگی های اقتصادی تقسیم کردند .اطالعات کامپیوتری شامل نرم افزارهای خریداری شده و یا ایجاد شده در
واحد تجاری می باشد .برای اندازه گیری آن از بهای نرم افزارهای خریداری شده و همچنین دستمزد افرادی که درگیر توسعه نرم
افزار در واحد تجاری بودند بهره گرفته شد .دارایی های نوآوری شامل تحقیق و توسعه ،اکتشاف معدنی ،مخارج کپی رایت و حق
لیسانس و سایر مخارج توسعه و طراحی محصول می باشد .شایستگی های اقتصادی شامل سه جز است :برند ،نیروی انسانی و
ساختار سازمانی .برای اندازه گیری برند از اطالعات تبلیغات استفاده می شود .در برآورد سرمایه انسانی از هزینه های آموزش
کارکنان استفاده کرد .برای برآورد مخارج تجدید ساختار سازمانی از  9%پاداش و حق الزحمه مدیریت استفاده شد .زیرا بر اساس
رابینسون و شیمیزا ( %1 )2111کل ساعات کاری  ،مدیران اجرایی صرف اصالح و تجدید ساختار سازمان می شود .نهایتا مفروضاتی
در مورد اینکه چند درصد از این مخارج نامشهود ،دارایی نامشهود هست و تعیین نرخ استهالك فرضی برای هر بخش دارایی های
نامشهود ،مانده دارایی های نامشهود را محاسبه کردند .سپس رابطه آن را با بهره وری و رشد اقتصادی بررسی کردند.

 .1سوال پژوهش
-

آیا بین "داراییهای نامشهود شناسایی شده در "ترازنامه" و "عملکرد مالی" شرکتهای بورس اوراق بهادار رابطه
معناداری وجود دارد؟

 .0فرضیه های پژوهش
با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،و همچنین جهت دستیابی به اهداف پژوهش ،فرضیه های زیر تدوین گردید:

 .740فرضیه اصلی
بین "داراییهای نامشهود شناسایی شده در ترازنامه" و "عملکرد مالی" شرکتهای بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود
دارد.

 .74740فرضیه های فرعی
بین "داراییهای نامشهود شناسایی شده در "ترازنامه" و "سود خالص" شرکتهای بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود
دارد.
بین "داراییهای نامشهود شناسایی شده در "ترازنامه" و "درآمد کل" شرکتهای بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود
دارد.
بین "داراییهای نامشهود شناسایی شده در "ترازنامه" و "نرخ بازده سرمایه گذاری" شرکتهای بورس اوراق بهادار رابطه
معناداری وجود دارد.
بین "داراییهای نامشهود شناسایی شده در "ترازنامه" و "درآمد هر سهم" شرکتهای بورس اوراق بهادار رابطه معناداری
وجود دارد.
بین "داراییهای نامشهود شناسایی شده در "ترازنامه" و "سود نقدی هر سهم" شرکتهای بورس اوراق بهادار رابطه معناداری
وجود دارد.
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 .3روش پژوهش و گردآوری دادهها
این پژوهش کاربردی بوده و طرح آن از نوع شبهتجربی و با استفاده از رویکرد پسرویدادی است .زمانی که دادهها از واقعهای
که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده ،یا از محیطی که به گونهی طبیعی وجود داشته است ،فراهم گردد ،از این روش
استفاده میشود .این روش برای انجام پژوهشهایی به کار میرود که پژوهشگر در جست و جوی علت یا علل روابط معینی است
که در گذشته رخ داده و تمام شده است (نمازی .)35 :1321 ،در این پژوهش برای جمعآوری دادهها و اطالعات ،از روش
کتابخانهای و میدانی استفاده میشود .در بخش کتابخانهای ،مبانی نظری پژوهش از کتب و مجالت تخصصی فارسی و التین و
همچنین سایتهای تخصصی حسابداری جمعآوری میگردد .در بخش میدانی ،اطالعات و دادههای مورد نیاز این پژوهش از
صورتهای مالی اساسی ،یادداشتهای توضیحی ،گزارشات هیأت مدیره و گزارش حسابرسان مستقل شرکتهای نمونه گردآوری
میشود .این اطالعات از آرشیو عمومی صورتهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار ،لوحهای فشرده طراحی شده توسط سازمان
بورس ،گزارشهای هفتگی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از نرمافزارهای تدبیرپرداز ،دناسهم و صحرا استخراج میگردد.
سپس با وارد کردن این اطالعات به نرم افزار  EXELو با استفاده از توابع این نرم افزار ،نسبت های مالی ذکر شده محاسبه
گردیدند که این نسبت ها مبنای محاسبات آماری قرار گرفتند .در مرحله بعد با استفاده از نرم آفزار آماری  ،SPSSهمبستگی بین
داراییهای نامشهود و معیارهای عملکرد مالی محاسبه شد .پیشینه و مبانی نظری این تحقیق از کتب و مجالت تخصصی و عمومی
فارسی و التین استخراج شده است.

 .78جامعه آماری و نمونه
جامعه آماری این پژوهش از کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی  1333تا  1333تشکیل
میشود .در این پژوهش از نمونهگیری آماری استفاده نمیشود و کلیه شرکتهای موجود در جامعه آماری که شرایط زیر را داشته
باشند مورد بررسی قرار میگیرند:
 -1تا پایان اسفند ماه سال  1332در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
 -2سال مالی آن منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
 -3ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در هیچ سالی منفی نباشد.
 -1شرکت مورد نظر طی دوره پژوهش فعالیت مستمر داشته و سهام آن مورد معامله قرار گرفته باشد.
 -5شرکتها نبایستی سال مالی خود را در طی دورههای مورد نظر تغییر داده باشند.
 -2شرکتها نباید در طی دورههای مورد نظر توقف فعالیت داشته باشند.
 -2اطالعات مالی مورد نیاز برای انجام این پژوهش را در دوره زمانی 1333الی  1333به طور کامل ارائه کرده باشد.
 -3جزء شرکتهای سرمایهگذاری نباشد.
 -1شرکتها باید سودده باشند.
 -11صورت های مالی شرکت ها ،مورد تایید حسابرسان مستقل قرار گرفته باشد.
بر اساس معیارهای فوق ،نمونه آماری پژوهش  12شرکت را در بر میگیرد.

 .77روش تجزیه و تحلیل دادهها
برای تحلیلهای تجربی عموماً سه نوع داده قابل دسترسی است:
 -1دادههای سری زمانی :1در دادههای سری زمانی ،مقدار یک یا چند متغیر در طول یک دوره زمانی مشاهده میشود.

Time Series
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 -2دادههای مقطعی :1در داده های مقطعی ،مقادیر یک یا چند متغیر برای چندین واحد اقتصادی (مشاهدات نمونهای) برای
یک زمان مشخص جمعآوری میشود.
 -3دادههای ترکیبی :2در دادههای ترکیبی ،عناصر هر دو دسته از دادههای سری زمانی و مقطعی وجود دارد .یعنی اطالعات
مربوط به دادههای مقطعی در طول زمان مشاهده میشود .به بیان دیگر ،چنین

دادههایی دارای دو بعد میباشند که یک بعد

آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان میباشد (گجراتی.)21 :1115 ،3
در این پژوهش با توجه به نوع دادهها و روش تج زیه و تحلیل موجود ،از روش داده های ترکیبی استفاده میشود .منظور از
داده های ترکیبی ،مجموعه ای از داده هاست که متشکل از تعداد زیادی از متغییرهای مقطعی ( )Nاست که در طول یک دوره
زمانی مشخص ( )Tمورد بررسی قرار میگیرند .در این صورت تعداد مشاهدات  N×Tبوده که با استفاده از مدلهای مختلفی قابل
تخمین است .در این پژوهش ،به منظور بررسی تاثیر داراییهای نامشهود بر عملکرد مالی فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار
میگیرند .در این بررسی ،از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی استفاده خواهد شد .چارچوب کلی آماری داده های ترکیبی به
صورت زیر است:
Xitt β

Yit = α +
+ Uit
Uit = ui + Vit
i = 1,…,N
t = 1,…,T
به طوری که در این رابطه  Yit ،متغییر وابسته و  Xitدر برگیرنده  Kمتغییر توضیحی است i .تعداد شرکتهای نمونه و t

بیانگر زمان است α .اسکالر و  βدارای بعد  k×1که در آن  kتعداد متغییرهای توضیحی است Uit .جزء خاص مقطع های زمانی و
 Vitاثرات باقی مانده است(بالتاجی .)2115 :11 ،1الزم به ذکر است که متغییرهای این پژوهش با نرم افزار  Exelمحاسبه و سپس
تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه پژوهش ،به همراه نتایج آن نیز با توجه به خروجی های به دست آمده از نرم افزار  SPSSو معنی
داری ضرایب و مقایسه آن ها با یکدیگر انجام میشود.

 .72متغیرهای پژوهش
چون هدف کشف رابطه همبستگی بین داراییهای نامشهود و معیارهای عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران است .نسبتهایی که امکان محاسبه از طریق اقالم موجود در صورتهای مالی و یادداشتهای همراه و سایر
مدارك منتشره توسط شرکتها و سازمان بورس اوراق بهادار را دارند و همچنین به دلیل قابل مقایسه بودن با پژوهش های داخلی
مرتبط با موضوع تحقیق از جمله پژوهش نمازی و جامعی( )1331که با عنوان "بررسی نقش اطالعات حسابداری منابع انسانی
روی سازه های سیستم ارزیابی متوازن شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران" و همچنین نمازی و الهیاری ( )1333با عنوان
"کاربرد تکنیک ارزابی متوازن در سنجش عملکرد شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران" متغییرهای خاصی مورد استفاده قرار
گرفتند .متغییرهای این پژوهش به منظور آزمون فرضیه ها به سه گروه متغییر مستقل ،متغییر وابسته و متغییر کنترل تقسیم
میشوند.

 .7472متغیر مستقل
به دلیل اینکه هدف این پژوهش بررسی رابطه همبستگی بین داراییهای نامشهود و معیارهای عملکرد مالی شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است ،در این پژوهش متغییر مستقل داراییهای نامشهود است که مبلغ آن از طریق ترازنامه
و یادداشتهای همراه صورتهای مالی بدست میآید.
1

Cross Section
Panel Data
3 Gujarati
4 Baltagi
2
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 .2472متغییر وابسته
از آنجا که در این پژوهش عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی میشود ،عملکرد مالی
شرکت ها متغییر وابسته پژوهش میباشد .عملکرد مالی شرکت ها با بررسی شاخصهایی که نشان دهنده عملکرد مالی هستند
ارزیابی میشود .در این پژوهش شاخصه ای مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد شامل سود خالص ،درآمد کل ،درآمد هر سهم،
سود نقدی هر سهم و بازده سرمایه گذاری میباشد.

 .9472متغییر کنترلی
پژوهشگر همواره به دنبال تاثیر متغییر مستقل بر متغییر وابسته است .متغییر وابسته اغلب تحت تاثیر متغییرهای شناخته
شده و یا شناخته نشده دیگری هم قرار دارد .اگر پژوهشگر بخواهد تغییر در متغییر وابسته را به متغیر مستقل نسبت دهد باید
متغییرهای مهم تاثیرگذار را شناسایی و آنها را به گونه ای کنترل کند .به این دسته از متغییرها که پژوهشگر آن ها را کنترل
میکند متغییرهای کنترلی یا متغییرهای مزاحم میگویند .به منظور بررسی رابطه همبستگی بین داراییهای نامشهود و معیارهای
عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،متغییر کنترلی اندازه شرکت و نوع صنعت ،با توجه به اهمیت
آنها ،تعیین شد.

 .749472اندازه شرکت
در پژوهش های افرادی مانند ایرلند )2113(1و اسپاتیس )2113(2از جمع داراییهای شرکت به عنوان اندازه شرکت استفاده
شده است .در برخی پژوهش های دیگر مانند بل و تیبور )1111(3از فروش خالص ،تعداد کارکنان و جمع داراییها به عنوان اندازه
شرکت استفاده شده است .در این پژوهش بر اساس تعریف شرکت های دارای فروش باالتر از  111میلیارد ریال و بیشتر در طبقه
بزرگ و کمتر از آن در طبقه کوچک قرار گرفتند .این شیوه طبقه بندی در پژوهش های نمازی و جامعی ،احمدپور و سلیمی ،و
ظریف فرد و ناظمی مورد استفاده قرار گرفته است.

 -79روش تجزیه و تحلیل
دادههای اولیه پس از استخراج از منابع ذکر شده وارد نرم افزار اکسل شده تا با انجام برخی محاسبات ،متغیرهای مورد نیاز
برای آزمون فرضیههای پژوهش بهدست آید .سپس اطالعات حاصل از اندازهگیری متغیرها به منظور آزمون فرضیههای پژوهش
وارد نرم افزار  SPSSنسخه  12شده است .برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش حاضر از آمار توصیفی
(میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی ،مدل رگرسیون خطی چندگانه و تحلیل
واریانس) استفاده شده است.

 .7،79روش آزمون فرضیههای پژوهش
بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش پس از محاسبه آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش ،از ضریب همبستگی ) (Rو مدل
رگرسیون استفاده می شود .شیوه کار در رگرسیون به این صورت است که ابتدا باید معناداری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار
گیرد که این کار توسط جدول  ANOVAصورت میگیرد .سپس باید معناداری تک تک ضرایب متغیرهای مستقل بررسی شود
که این کار با استفاده از جدول ضرایب صورت میگیرد(مومنی و فعال قیومی .)121-111 :1331 ،به منظور آزمون معناداری
مدل رگرسیون در فرضیهها از آزمون  Fو مقدار احتمال ( )p-valueمحاسبه شده توسط نرمافزار ( SPSSجدول (ANOVA

استفاده میشود.
1

Ireland
Spaathis
3 Bell and Tabor
2
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به منظور آزمون معناداری ضرایب جزئی رگرسیون در فرضیهها از آزمون  tو مقدار احتمال محاسبه شده توسط نرمافزار SPSS

(جدول ضرایب) استفاده شده است .فرضیههای آزمون بهصورت زیر بیان شد:
 : H0عدم وجود رابطه معنادار بین متغیر مستقل و وابسته.
 : H1وجود رابطه معنادار بین متغیر مستقل و وابسته.
در این زمینه نیز مشابه آزمون معناداری مدل رگرسیون از مقدار احتمال محاسبه شده توسط نرمافزار  SPSSاستفاده شده
است .به عبارت دیگر ،در آزمون معناداری کل مدل رگرسیون و معناداری ضرایب جزئی رگرسیون ،درصورتیکه مقدار احتمال

بزرگتر از سطح خطای مورد نظر  )%5( باشد ضریب بهدست آمده معنادار نیست و فرض  H0را نمیتوان رد کرد .بهصورت
مشابه ،اگر مقدار احتمال کوچکتر از سطح خطای مورد نظر باشد ،ضریب بهدست آمده معنادار است و فرض  H0رد میشود .شایان
ذکر است که با توجه به محدودیتهای اعمال شده در نمونه آماری ،تعداد شرکتهای انتخابی برخی از صنایع اندك بوده و بنابراین
با صنایع تقریباً مشابه ترکیب گردیده است .افزون بر این ،برخی صنایع در نمونه آماری فاقد نماینده است .در نهایت ،شرکتهای
نمونه در  11گروه صنعت ،طبقهبندی شدکه هر شرکت در  5سال بررسی شدهاست .گروهبندی شرکتها و فراوانی هر گروه در
زیر آمدهاست(کاظم نژاد:)53 :1331 ،
جدول  .7گروهبندی صنایع و فراوانی آنها در نمونه آماری
گروه صنایع

صنایع زیرمجموعه

تعداد شرکت

1

ماشینآالت و تجهیزات

ماشینآالت و تجهیزات

1

2

خودرو و ساخت قطعات

خودرو و ساخت قطعات

21

3

الکتریکی

رایانه و فعالیتهای وابسته ،ساخت رادیو وتلویزیون ،ماشینآالت و
دستگاههای برقی ،خدمات فنی و مهندسی

3

1

غذایی و آشامیدنی

محصوالت غذایی و آشامیدنی ،قند و شکر

2

5

سیمانی

سیمان ،آهک ،گچ

1

2

دارویی

مواد و محصوالت دارویی

13

2

فلزات

فلزات اساسی ،ساخت محصوالت فلزی ،استخراج کانه های فلزی

3

3

شیمیایی ،نفتی ،الستیک و پالستیک

محصوالت شیمیایی ،فرآوردههای نفتی ،الستیک و پالستیک

12

1

منسوجات ،محصوالت چوبی و کاغذی

منسوجات ،محصوالت چوبی ،محصوالت کاغذی

3

11

کاشی و سرامیک و سایر محصوالت کانی
غیرفلزی

کاشی و سرامیک ،سایر محصوالت کانی غیرفلزی

13
113

 .74آمار توصیفی
تعداد سال -شرکت مورد مشاهده  515مورد است که این تعداد برابر تعهداد شرکتهای نمونه ( )113ضرب در تعداد سالهای
در نظر گرفته شده ( )5است.
جدول  .2آمار توصیفی

سود خالص
(میلیون ریال)

درآمد کل
(میلیون ریال)

نرخ بازده
سرمایه گذاری

EPS
(ریال)

DPS
(ریال)

داراییهای نامشهود
(میلیون ریال)

میانگین

212315

1112312

19111

13293

225911

15115

میانه

51135

331111

19121

252

151

1131

انحراف معیار

111512

3233212

19113

151

35595

1253293
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 .75آمار استنباطی

در این بخش ،به تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها با استفاده از روشهای آمار استنباطی پرداخته میشود .به این
منظور با استفاده از رگرسیون جزئی و تحلیل واریانس یک عامله ( )ANOVAفرضیههای پژوهش آزمون میشوند.

آزمون فرضیه های اول :بین "داراییهای نامشهود شناسایی شده در ترازنامه" و "سود خالص" شرکتهای بورس اوراق
بهادار رابطه معناداری وجود دارد.

Model Summary
ANOVA

صنعت

آماره F

Sign F

R

R2

129322

19111

19323

19222

529112

19111

19225

19525

229225

19111

19223

1951

29115

19132

19312

19112

219352

19111

19233

19532

259111

19111

19213

1932

121

19111

19133

1932

19323

3

229111

19111

1921

1911

1

119352

19112

19313

19211

11

119322

19111

19513

19223

کل

111921

19111

1955

19313

R2
تعدیل شده
19231

19512

19523

19122

19515

19355

2

-

2

19122

1931

1521232

1955

19121

19351

رد H0
5

19535

19215

-221222

19153

19121

19131

1935

قبول
H0

a

-221131

19213

-19311

-19133

19121

قبول
H0
-321115

1531312

-59515

-19132

-19211

19223

قبول
H0
-

1151133

259151

19252

39213

19111

رد H0
1531511

1111353

-39522

-19122

-19111

19152

قبول
H0
-

2221121

1521131

19111

1911

19332

19111

قبول
H0
1

-

125225

-19111

-19121

19355

19225

قبول
H0
3

-

39312

19151

19322

19122

قبول
H0
2

-

39113

19311

39213

19111

رد H0
1

-

-29211

-19213

-19222

19115

قبول
H0

-

b

𝛽

آمارهt

P-VALUE

نتیجه
فرضیه

19111
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با توجه به آمارهی  ،Fدر تمامی صنایع به جز صنعت غذایی و آشامیدنی(صنعت ،)1مدل رگرسیون در حالت کلی معنی دار
است؛ یعنی حداقل یکی از متغییرهای مستقل ،متغییر با اهمیتی در معادله رگرسیون تلقی میشود و داراییهای نامشهود روی
سود خالص اثر گذار است .برای اینکه دقیقاً مشخص کنیم کدام یک از پارامترهای الگوی رگرسیون معنیدار است از آزمون t

استفاده میکردیم .با توجه به نتایج آزمون  tدر مدل رگرسیون ،فقط در صنایع خودرو و ساخت قطعات و فلزات در سطح خطای
 5درصد ،بین "داراییهای نامشهود شناسایی شده در ترازنامه" و "سود خالص" شرکتهای بورس اوراق بهادار رابطه معنیداری
وجود دارد .برای دادههای تجمعی نیز در سطح خطای  5درصد ،رابطه معنی داری بین متغییر مستقل و متغییر وابسته بهدست
میآید.
آزمون فرضیه دوم :بین "داراییهای نامشهود شناسایی شده در ترازنامه" و "درآمد کل" شرکتهای بورس اوراق بهادار
رابطه معناداری وجود دارد.
ANOVA

Coefficients

Model Summary

صنعت

آماره F

Sign F

R

R2

R2
تعدیل شده

A

b

𝛽

آمارهt

P-VALUE

1

119513

19111

19152

19111

19111

3525121

-219351

-19222

-39232

19112

رد H0

2

21193

19111

19312

19315

19311

1212221

339111

19115

29123

19111

رد H0

3

21912

19111

1923

19533

19512

2223123

139213

19113

19235

19225

قبول
H0

1

115953

19111

19132

19323

19321

551532

39125

19152

19352

19313

قبول
H0

5

232921

19111

19131

19123

191122

5215513

19112

19111

19121

19313

قبول
H0

2

331911

19111

19111

19335

19332

111323

-19131

-19111

-191

1912

قبول
H0

2

111913

19111

19155

19111

19112

1313213

319112

19253

119111

19111

رد H0

3

31952

19111

19321

19211

19232

3115111

-29132

-19113

-19121

19322

قبول
H0

1

122915

19111

19133

19122

19122

-125321

-19151

-19135

-19222

1952

قبول
H0

نتیجه
فرضیه
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ANOVA

Coefficients

Model Summary

صنعت

آماره F

Sign F

R

R2

R2
تعدیل شده

A

b

𝛽

آمارهt

P-VALUE

نتیجه
فرضیه

11

21191

191111

19113

1931

19332

1111121

19111

19115

19112

19111

قبول
H0

کل

211

19111

19222

19111

19111

2112131

19213

19113

19221

19111

رد H0

با توجه به آمارهی  ، Fدر تمامی صنایع مدل رگرسیون به صورت کلی معنی دار است؛ با توجه به نتایج آزمون  tفقط در
صنایع ماشین آالت و تجهیزات ،خودرو و ساخت قطعات و فلزات در سطح خطای  5درصد ،بین "داراییهای نامشهود شناسایی
شده در ترازنامه" و "درآمد کل" شرکتهای بورس اوراق بهادار رابطه معنیداری وجود دارد .برای دادههای تجمعی نیز در سطح
خطای  5درصد ،رابطه معنی داری بین متغییر مستقل و متغییر وابسته بهدست میآید.
آزمون فرضیه سوم :بین "داراییهای نامشهود شناسایی شده در ترازنامه" و "نرخ بازده سرمایه گذاری" شرکتهای
بورس اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.
ANOVA

Model Summary

صنعت

آماره F

Sign F

R

R2

R
تعدیل شده

29121

19115

19231

19123

19115

19322

-191113

-19313

-19211

19115

2

59212

19111

19312

19111

19133

19353

191111

19223

19321

19125

قبول H0

3

29213

19132

19352

19121

19122

19331

191112

19353

29152

19153

قبول H0

1

59331

1911

19512

19252

19215

-19312

191112

19111

19151

19153

قبول H0

5

29353

19121

19312

1912

19123

1931

191115

-19112

-19251

19153

قبول H0

2

29233

19111

19321

19111

19121

19133

-191112

-19352

-39522

رد H0

2

19231

19111

19231

19131

19131

19135

191111

.19111

19213

قبول H0

2

a

b

𝛽

آمارهt

PVALUE

1

قبول H0

19111

نتیجه
فرضیه

19511
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ANOVA

Coefficients

Model Summary

صنعت

آماره F

Sign F

R

R2

R2
تعدیل شده

a

b

𝛽

آمارهt

PVALUE

3

19213

19131

19233

19152

19121

-19122

-191112

-19112

-19221

19511

قبول H0

1

19211

19211

19123

19221

1911

-19522

-191113

-19311

-19211

19211

قبول H0

11

59121

1912

19332

19151

19122

19232

-191111

-19112

-19112

19132

قبول H0

کل

19331

19211

19132

19111

-19113

1913

1911

-19112

-19151

19322

نتیجه
فرضیه

قبول H0

همانطور که نتایج آزمون نشان میدهد ،با توجه به آمارهی  Fفقط در صنایع ماشین آالت و تجهیزات ،خودرو و ساخت
قطعات ،غذایی و دارویی مدل رگرسیون به صورت کلی معنی دار است و با توجه به نتایج آزمون  tفقط در صنعت دارویی در
سطح خطای  5درصد ،بین "داراییهای نامشهود شناسایی شده در ترازنامه" و "نرخ بازده سرمایه گذاری" شرکتهای بورس
اوراق بهادار رابطه معنیداری وجود دارد .در سطح خطای  5درصد ،برای دادههای تجمعی رابطه معنی داری بین متغییر مستقل
و متغییر وابسته وجود ندارد.
آزمون فرضیه چهارم :بین "داراییهای نامشهود شناسایی شده در ترازنامه" و "درآمد هر سهم" شرکتهای بورس اوراق
بهادار رابطه معناداری وجود دارد.
ANOVA

Coefficients

Model Summary

صنعت

آماره F

Sign F

R

R2

R2
تعدیل شده

a

b

𝛽

آمارهt

P-VALUE

نتیجه
فرضیه

1

19252

1923

1912

19121

-19135

1131

19112

19121

19322

19211

قبول H0

2

19121

19315

1915

19122

19113

1351

19112

19131

19151

19212

قبول H0

3

11911

19111

19222

19313

19321

3313

19112

19223

19311

19111

رد H0

1

29211

19112

19351

19122

19121

-2121

19123

19211

19133

19121

قبول H0

5

39111

19111

19325

19111

191

22131

19111

-19123

-19122

19221

قبول H0

2

292

19112

19323

19132

19112

1212

1952

19332

39315

19111

رد H0

2

19511

19212

19121

19122

-19122

31

19112

-19251

-19112

19313

قبول H0

3

39352

19111

19132

19232

1921

1331

-19111

-19111

-19312

19252

قبول H0

1

39531

1912

19211

19321

19221

-2252

-19112

-19212

-19222

19221

قبول H0

11

2912

19151

19215

19132

19153

2311

19112

-19153

19132

19222

قبول H0

کل

19521

19511

19115

19112

-19112

515

1911

19121

-19122

19211

قبول H0

همانطور که نتایج آزمون نشان میدهد ،با توجه به آمارهی  Fدر صنایع الکتریکی ،سیمان ،دارویی و شیمیایی مدل رگرسیون
به صورت کلی معنی دار است و با توجه به نتایج آزمون  tدر صنعت الکتریکی و دارویی در سطح خطای  5درصد ،بین "داراییهای
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نامشهود شناسایی شده در ترازنامه" و "درآمد هر سهم" شرکتهای بورس اوراق بهادار رابطه معنیداری وجود دارد .در سطح
خطای  5درصد ،برای دادههای تجمعی رابطه معنی داری بین متغییر مستقل و متغییر وابسته وجود ندارد.
آزمون فرضیه پنجم :بین "داراییهای نامشهود شناسایی شده در ترازنامه" و "سود نقدی هر سهم" شرکتهای بورس
اوراق بهادار رابطه معناداری وجود دارد.
ANOVA

Coefficients

Model Summary

1

19111

19313

19113

19122

-19113

111

19111

-19113

-19131

19123

قبول H0

2

19213

19512

19111

19112

-19113

323

19111

1912

1915

19311

قبول H0

3

119222

19111

19222

19522

19115

2131

19113

19223

29252

19111

رد H0

1

29312

19113

19512

1931

19252

-3135

19131

1932

29322

19121

رد H0

5

39312

19115

19321

19132

19112

22131

19111

-19155

-19321

19211

قبول H0

2

39132

19113

19221

19123

19112

-2155

19113

19111

1912

19231

قبول H0

2

19312

19211

19132

19111

-19132

15

-191115

-19112

-19122

19151

قبول H0

3

39121

19111

19125

19222

19113

-1231

1911

-19113

-19321

1922

قبول H0

1

29115

19112

19225

19522

1911

-3151

-19112

-19311

-19512

19153

قبول H0

11

19322

19122

19211

19153

19122

1323

-19111

-19152

-19111

19233

قبول H0

کل

19333

19111

19151

19111

19111

122

1911

-19112

-19335

19211

قبول H0

صنعت

آماره F

Sign F

R

R2

R2
تعدیل شده

a

b

𝛽

آمارهt

P-VALUE

نتیجه
فرضیه

با توجه به آمارهی  Fدر صنایع الکتریکی ،غذایی ،سیمان ،دارویی ،شیمیایی و محصوالت چوبی و کاغذی مدل رگرسیون به
صورت کلی معنی دار است و با توجه به نتایج آزمون  tدر صنعت الکتریکی و غذایی در سطح خطای  5درصد ،بین "داراییهای
نامشهود شناسایی شده در ترازنامه" و "سود نقدی هر سهم" شرکتهای بورس اوراق بهادار رابطه معنیداری وجود دارد .در سطح
خطای  5درصد ،برای دادههای تجمعی رابطه معنی داری بین متغییر مستقل و متغییر وابسته وجود ندارد.

نتیجهگیری
بر اساس آزمون های انجام شده در سطح هر صنعت و در سطح صنایع کل ،نتایج پژوهش در سطح کل صنایع نشان از وجود
رابطه بین دارایی های نامشهود شناسایی شده در ترازنامه با سود خالص و درآمد کل شرکتها دارد .اما رابطه معنی داری بین
داراییهای نامشهود با بازده سرمایه گذاری ،درآمد هر سهم و سود نقدی هر سهم وجود ندارد .در جدول زیر نتایج بدست آمده این
پژوهش آورده شده است:
صنعت
مفرضیه

1

فرضیه 1
فرضیه 2

تاید

2

3

تاید

تاید

تاید

تاید

تاید

تاید

فرضیه 3
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1

5

2

2

3

1

11

کل

تاید

فرضیه 1

تاید

فرضیه 5

تاید

تاید
تاید
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فرضیه های پژوهش در سطح هر صنعت و در سطح کل صنایع مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به آزمون فرضیه اول ،بین
شناسایی دارایی نامشهود و سود خالص در صنایع خودرو و ساخت قطعات و فلزات رابطه معناداری وجود دارد ،همچنین در سطح
کل صنایع این فرضیه تایید شده است .نتایج فرضیه دوم بیانگر وجود رابطه معنیدار بین شناسایی دارایی نامشهود و درآمد کل
در صنایع ماشین آالت و تجهیزات ،خودرو و ساخت قطعات و فلزات و در سطح کل صنایع است .نتایج آزمون فرضیه سوم نشان
دهنده وجود رابطه معنیدار بین شناسایی دارایی نامشهود و نرخ بازده سرمایهگذاری فقط در صنعت دارویی است و در سطح کل
صنایع این فرضیه رد شده است .با توجه به آزمون فرضیه چهارم بین شناسایی دارایی نامشهود و درآمد هر سهم در صنایع
الکتریکی و دارویی رابطه معنی داری وجود دارد ولی در سطح کل صنایع این فرضیه رد شده است .نتایج فرضیه پنجم بیانگر
وجود رابطه معنی دار بین شناسایی دارایی نامشهود و سود نقدی هر سهم در صنایع الکتریکی و غذایی است ولی آزمون این
فرضیه دال بر عدم وجود رابطه معنیدار در سطح کل صنایع است.
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بررسـی تاثیر سرمایه فکری بر آسیبپذیری مالی شرکتها با رویکرد
مدلیابی معادالت ساختاری
هاشم علی صوفی ،7سجاد

نصرت*2

 -1استادیار حسابداری ،گروه حسابداری ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 -2پژوهشگر ،کارشناس ارشد حسابداری ،گروه حسابداری ،موسسه آموزش عالی سناباد گلبهار ،مشهد ،ایران
sajjadnosrat@yahoo.com

چكیده
در عصر فرا رقابتی امروز ،دانش و سرمایه فکری به عنوان یک استراتژی پایدار و عامل اصلی برای سودآوری و حفظ
مزیت رقابتی شرکتها به شمار میآید .دالیل متعددی مبنی بر اهمیت و ضرورت مطالعه سرمایه فکری وجود
دارد ،اول آن که توجه استراتژیک بخش غیرانتفاعی به سوی منابع ذهنی معطوف می شود و توان پذیرش
چالشهای تحمیل شده از سوی محیطهای بیرونی فزونی مییابد ،دوم آن که سرمایه فکری محرك پیش برنده
کلیدی در بهبود عملکردو رقابت سازمانی است .با توجه به پژوهشهای انجام شدهباور بر این است که سرمایه
فکری نقش فزایندهای بر آسیب پذیری مالی شرکت ها داشته باشد .هدف از این تحقیق برسی رابطه و تاثیر سرمایه
فکری بر آسیبپذیری مالی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سال های  1331الی 1311می باشد.برای
تجزیه و تحلیل داده ها از رویکردمدل یابی معادالت ساختاری با رویکرد پی.ال.اس استفاده شده است .نتایج حاصل
از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که سرمایه فکری با آسیب پذیری مالی شرکتها رابطه مثبت داشته همچنین
از بین اجزای سرمایه فکری،جزءکارایی سرمایه ساختاری رابطه منفی با آسیب پذیری مالی و کارایی سرمایه انسانی
و سرمایه به کار رفته با آسیب پذیری مالی رابطه مثبت و معناداری دارد.

واژههای کلیدی :سرمایه فکری ،ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری،آسیب پذیری مالی

 -7مقدمه
امروزه چالش های اقتصاد جهانی و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش ،منجر به تغییر پارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی
شده است به گونه ای که می توان شاهد ظهور اقتصاد مبتنی بر اطالعات و دانش بودکه شاخص کلیدی در حفظ مزیت رقابتی و
حفظ حیات بنگاههای تجاری بوده و اساس و بنیان آن بر دارایی های نامشهود و سرمایه فکری استوار است .در چنین فضایی
سرمایه های فکری سازمان ها بیش از پیش به عنوان مزیت های رقابتی مورد توجه قرار گرفته اند(فیرر و استن بانک.)2113 ،1
در نتیجه هر محیط تجاری که بر اساس دانش باشد نیاز به درك و پذیرش الگوی جدید از فاکتورهای نامشهود سازمانی که امروزه
سرمایه فکری نامیده می شود می باشد(.رود پشتی و همکاران .)2111،2امروزه رشد کسب و کار می تواند به وسیله بهره وری با
مدیرت ارزش داراییهای واقعی(مشهود) و مدیریت دارایی های نامشهود که سرمایه فکری نامیده می شود کسب شود .سرمایه
فکری به عنوان یک دارایی حیاتی مطرح می شود که عملکرد استراتژیک کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهد(زینیو.)2111 ،3
1

Firer and Stainbank
Roodposhti, et al
3 Xinyu
2
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اهمیت پیش بینی آسیب پذیری مالی برای حاکمیت شرکتی امری ضروری به شمار می آید(عزیز و دار .)2112،1عالوه بر این،
پیش بینی آسیب پذیری و توانایی شرکت در مقابل موقعیت های پیش بینی نشده به سرمایه گذاران اعم از بالفعل و بالقوه کمک
میکند که آیا با سرمایه گذاری خود باعث رشد و تلقی واحد تجاری شده اند .تکنیکهای ارزیابی نادرست ممکن است سهامداران
را در طول قراردادهای بلند مدت که در مورد آن برنامه ریزی داشته اند؛ درمعرض خطر مالی قراردهد .در حال حاضر ،امروزه
بسیاری از سازمان ها موقعیت مالی خود را از طریق بررسی انحراف هزینه های بودجه تخمین می زنند که باعث تلف شدن زمان
و تالش مدیریت می شود(بوخری و همکاران.)2113 ،2
عالوه بر این ،آسیب پذیری مالی یک از موارد قابل توجه برای مدیران و تصمیم گیرندگان اقتصاد کالن بوده و آگاهی از این
اطالعات در مورد شرکت ها و عوامل موثر بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است .چرا که عالوه بر تاثیر گسترده بر بازار سرمایه و
تصمیمات سرمایه گذاران ،در سطح کالن بر اشتغال و توسعه شغلی کارکنان و استفاده کنندگان تاثیر گزار بوده و تاثیرات مهمی
بر تخصیص بهینه منابع به در جامعه و افزایش رفاه حال عمومی خواهد داشت .پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سرمایه فکری
برآسیبپذیری مالی که نشان دهنده آسیب پذیری و در عین حال توانایی مالی شرکت ها در شرایط متفاوت محیطی می باشد
پرداخته است .این مطالعه برای اولین بار به بررسی رابطه بین اجزای سرمایه فکری با آسیب پذیری مالی پرداخته است.

 -2اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق
سازمان ها به دالیل زیر ممکن است سرمایه فکری خود را مورد سنجش قرار دهند که عبارت اند از :الف) بهبود مدیریت
داخلی ،ب) بهبود گزارش دهی به خارج از سازمان ،ج) مبادالت این سرمایه ،د) دالیل قانونی بهبود حسابداری.
در این میان شکاف بین ارزش بازار سازمان و ارزش خالص دارایی های مشهود که در واقع سهم ناشی از دارایی های نامشهود
تلقی می شود روز به روز بیشتر موردتوجه سرمایه گذاران قرار گرفته است(بوس .)2111،3واقعیت گویای اهمیت سرمایه فکری؛
شکاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها به ویژه از دهه  31میالدی به بعد است که به عقیده اکثر تحلیل گران مالی به
افزایش سرمایه گذاری شرکت ها در سرمایه فکری مربوط می شود .لذا در خالل سال های  1131تا  1111میالدی سرمایه گذاری
در دارایی های فکری دو برابر شده است(لی و زاروین .)1111 ،1مطالعات نشان داده اند که بر خالف کاهش بازدهی منابعی مانند
پول ،زمین ،ماشین آالت و غیره دانش موجب افزایش عملکرد کسب و کار است(بونتیس و همکاران .)1111 ،5از دیدگاه استراتژیک
امروزه از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش سازمانی استفاده می شود و موفقیت یک سازمان به توانایی مدیریت این
منبع کمیاب بستگی دارد .از طرف دیگر با وقوع انقالب تکنولوژی اطالعات  ،جامع اطالعاتی و شبکه ای و نیز رشد و توسعه
سریع تکنولوژی برتر ،از دهه  1111الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییر اساسی کرده است ،این تغییر باعث شده دانش به عنوان
مهمترین سرمایه؛ جایگزین سرمایه های مالی و فزیکی در اقتصاد جهان امروزی شده باشد .در نتیجه با توجه به مباحث باال می
توان چنین استدالل کرد که سرمایه فکری با توجه به این اهمیت ویژه می تواند بر آسیب پذیری مالی شرکت ها در مقابل عوامل
مختلف تاثیر بسزایی داشته و شرکت ها را در مقابل این آسیب هامقاوم سازد.

 -9فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی :سرمایه فکری بر آسیب پذیری مالی شرکت ها تاثیر دارد
فرضیه های فرعی:
فرضیه فرعی اول :کارایی سرمایه بکارگرفته شده برای شرکت برآسیب پذیری مالی تاثیر دارد.
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فرضیه فرعی دوم :کارآیی سرمایه انسانی بر آسیب پذیری مالی تاثیر دارد
فرضیه فرعی سوم :کارایی سرمایه ساختاری برآسیب پذیری مالی تاثیر دارد.

 -4مبانی نظری پژوهش
دراقتصاددانش محورامروز،موفقیت سازمان،به توانایی مدیریت داراییهای نامشهود وابسته است .سرمایه فکری به عنوان یک
دارایی نامشهود و ایجاد شده در داخل خود سازمان ،منبع استراتژیکی است که شرکت با بکارگیری آن می تواند مزیت رقابتی
برای خود ایجاد کرده و عملکرد مالی خو د را بهبود بخشد؛ اما به واسطه عدم گزارشگری اقالم مربوط به سرمایه فکری ،بین
مدیریت و سهامداران شرکت پیرامون سرمایه فکری سازمان نوعی عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد که
می تواند منجر به افزایش هزینه های نمایندگی گردد .از آن جا که خاستگاه نظام راهبری هر شرکت به نظریه نمایندگی و
کاهش تعارضات بین مدیر و سهامداران بر می گردد.براین اساس موفقیت حال وآینده دررقابت بین سازمان ها،تاحدی مبتنی
برتخصیص راهبردی منابع فیزیکی ومالی وتاحد زیادی مبتنی برمدیریت راهبرددانش خواهدبود.
با توجه به اینکه سرمایه فکری به یک امر بسیار مهم و حیاتی برای شرکت ها تبدیل شده است ،مدیران باید از میزان سرمایه
فکری موجود در شرکت آگاهی داشته باشد تا بتوانند این منابع مهم را به نحو مطلوب مدیریت کنند .استفاده کنندگان از صورت
های مالی نیز باید از میزان سرمایه فکری شرکت آگاهی داشته باشند تا بتوانند آینده شرکت ،توانایی شرکت در بازدهی ،حضور
موثر در بازار رقابتی و توانایی شرکت در مقابل بحران های مالی (آسیب پذیری) شرکت ها را مورد بررسی قرارده و بتوانند پیش
بینی نمایند .بنابراین شناسایی و ارزش گذاری درست و صحیح سرمایه فکری شرکت ها هم برای مدیران و هم برای استفاده
کنندگان از صورت های مالی ،امری ضروری هستند که روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود(کامپل و عبدل.)2111 ،1
در طول دهه اخیر توجه به مبحث سرمایه فکری به دلیل کمک به مدیریت سازمان در راستای خلق ارزش و کسب سودآوری
بیشتر به طور قابل مالحضه ای افزایش یافته است(گوثری و همکاران .)2112 ،2هر چند سرمایه فکری چیزی قابل مشاهده نبوده،
اما وجود آن به معنای داشتن سهم بزرگ از ارزش مالی می باشد و شامل تمام دارایی های غیرمالی یک شرکت می باشندکه
درترازنامه منعکس نشده است(فریکمن و تولیرد.)2111 ،3همچنین تعریفی که توسط کارشناسان سطوح باال در مورد سرمایه
فکری ارایه شده به این صورت است که« مجموع دانش یک شرکت در توانایی استفاده از فعالیت های کسب و کار در روند تولید
برای ایجاد ارزش و ارزش افزوده برای شرکت» می باشد(اسالم و امین.)2115 ،1
از یک دید استراتژیک ،سرمایه فکری برای ایجاد و افزایش ارزش سازمانی استفاده می شود و الزمه موفقیت سرمایه فکری و
توانایی مدیریت این منبع کمیاب است(چن ،زهو و اکسی .)2111 ،5از منظر دیگر ،برای ارزیابی سرمایه فکری از یک مدل ارزیابی
اثر بخش ،که موارد مالی و غیر مالی با هم ترکیب میکند استفاده می شود(رمضان .)2111 ،2سرمایه فکری قابلیت ها ،دانش،
فرهنگ ،استراتژی ،فرآیندها ،دارایی های فکری و شبکه های ارتباطی می باشند که برای سازمان ارزش و مزیت رقابتی ایجاد
میکند و به سازمان کمک میکند به اهدافش برسد(هسو و فانگ.)2111 ،2در واقع سرمایه فکری ارزش پنهانی است که از صورت
های مالی حذف شده و موجب شده سازمان ها مزیت رقابتی به دست آورند(چن و همکاران .)2115 ،3یک تعریف عمومی که به
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نظر می رسد پذیرش وسیع تر ی داشته است و مورد قبول جامعه آکادمیک قرار گرفته است شامل سه جز زیر است(عالمه ،شیخ
ابومسعودی ()1311نمازیان ،قلی زاده و باقری()1311 ،روس و همکاران()1112 ،1استوارت()1112 ،2اسویبی:)1112 ،3

 سرمایه انسانی سرمایه ساختاری ( سازمانی) سرمایه ارتباطی ( مشتریمداری )1
برای سرمایه فکری در این پژوهش از تعریف و روش پالیک ) ،(2000, 2004که شامل سرمایه انسانی)،(HCسرمایه ساختاری
)(SCو سرمایه به کاررفته)(CEمی باشد استفاده شده است و به صورت زیر تعریف می شوند:
سرمایه انسانی) :(HCشامل ت خصص ،دانش ،تجربه ،استعداد و مهارت ها و قابلیت های کارکنان است و نمی تواند توسط
سازمان تملک شود.این سرمایه در پایان روز کاری  ،با ترك سازمان از سوی کارکنان از شرکت خارج می شود.
سرمایه ساختاری) :(SCشامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمان که متعلق به سازمان باشد و در تملک سازمان است
و زمانی که کارمندان شب به خانه می روند در شرکت باقی می ماند که شامل فرآیندهای تولید ،روابط با مشتریان ،روش کسب
و کار ،حق کپی رایت ،سیاست،تحقیق و توسعه،فرهنگ ،ساختار یادگیری و سیستم های اطالعاتی می باشد(هسو و فانگ،
()2111رمضان()2111 ،زیگحل و مالول.)2111 ،5
سرمایه به کار رفته( :)CEبخشی جدایی ناپذیر از سرمایه فکری می باشد چرا که افزایش دارایی های واقعی با استفاده موثر
ازسرمایه انسانی وسرمایه ساختاری امکان پذیراست(ماکی و لودهی 2111 ،2و  .)2111با این حال ،محققان تاکید میکنند که
سرمایه به کار رفته با توجه به ماهیت آن به عنوان یک استراتژی است که منابع مشترك در طبیعت درنظر گرفته نشده
است(ریاحی بلکویی()2113 ،2یاندت و همکاران .)2111 ،3با توجه به نظریه مبتنی بر منابع ،منابع داخلی برای رسیدن به مزیت
رقابتی از منابع خارجی مهم تر هستند .تمرکز و تاکید این نظریه بر این است که دستیابی به مزیت رقابتی و افزایش عملکرد مالی
عادی در سایه استفاده کارآمد از منابع استراتژیک می باشد(زیگحل و مال لول.)2111 ،تئوری سرمایه انسانی پیشنهاد میکند که
سرمایه گذاری در کارمندان باید بازده مالی حداکثری ایجاد کند با این حال ،در ارزیابی سهم سرمایه انسانی در عملکرد مالی
تفاوت بین سرمایه انسانی عام و خاص با زمینه فعالیت های قبل و بعد از سرمایه گذاری های انسانی مهم می باشد(کریمی،1
 .)2111نظریه سرمایه فکری نیز با تئوری مبتنی بر منابع به عنوان سرمایه انسانی مرتبط می شود ،چرا که نمی تواند توسط رقبا
تقلید و همچنین جایگزین شود.
آسیبپذیری مالی کاهش محصوالت و یا خدمات شرکت در مواجه با شوك های مالی است ،که اگر ادامه داشته باشددر
موجودیت استراتژیک شرکت تاثیر می گذارد(تاکمن و چانگ ،)1111(11تروسیل ،)2112(11موینجا و لیویز .))2111(12شوكهای
مالی به معنای جریان های نگران کننده از چشم اندازهای مالی،در اثر عدم بهره برداری بوده که نشان دهنده عدم توانایی شرکت
در سود آوری ودرنتیجه از دست دادن کسب و کار و انحالل آن می باشد.شکست مالی به دلیل عدم وجود اطالعات مربوط به علل
شکست مالی و آسیب پذیری مالی با منابع محدود درآمدکه منجر به عدم بقای شرکت و ناتوانی شرکت در شوك مالی می
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شود(تاکمن و چنگ.)1111،تنو ع بخشی درآمد تقریبا در تمامی شرکت ها و سازمان های کسب وکار به صورت یک تکنیک و
رویه در آمده است چرا که باعث به حداقل رسیدن ریسک کسب و کار می شود  .طبق نظریه های متعد تنوع منابع درآمد ،شرکت
ها و سازمان های کسب و کار را در مواجه با بحران های مالی پشتیبانی میکند .در نتیجه ایجاد درآمد از طریق تنوع منابع درآمد
می تواند تهدید مالی شرکت را کاهش داده و مانند یک استراتژی منجر به ثبات کسب و کارشود.
ادبیات مربوط به پیش بینی بحران مالی و آگاهی از آسیب پذیری مالی شرکت ها در سه مرحله توسعه یافته است:
در مرحله اول  ،تمرکز تنها بر روی نسبت های مالی به عنوان متغیرهای الزم برای پیش بینی درماندگی مالی و آسیب
پذیری مالی شرکت ها ((آلتمن()1123 ،1آلتمن و همکاران()1122 ،2کایو و همکاران()2113 ،3ووی()2111 ،1چن()2113 ،5جونز
و هانزیر()2111 ،2اسمیت .))2115 ،2بیور 3از نسبت های مالی برای پیش بینی عدم موفقیت شرکت ها استفاده کرد ،و متوجه
شد که نسبت های مالی در پیش بینی شکست و عدم موفقیت و آسیب پذیر بودن یک شرکت مفید هستند .با این حال ،نشان
داد که نسبت جریان و جه نقد به کل بدهی های یک شرکت نسبت به ،نسبت داراییها توانایی پیش بینی بیشتری دارد .آلتمن با
توسعه کار بیور از طریق انجام تست های دقیق از طریق آنالیز تفکیکی چندگانه پیشنهاد کرد که تنها پنج نسبت شامل نسبت
سرمایه به کار رفته به کل دارایی ،نسبت سود تقسیم نشده به کل دارایی ها ،نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ،
نسبت ارزش بازاربهکل بدهی  ،ارزش دفتری سهام به کل بدهی و نسبت فروش به کل دارایی در پیش بینی بحران ها و اضطراب
مالی قابل توجه و مهم هستند.
در مرحله دوم ،عالوه برمتغیرهای مالی،از متغیرهای اقتصاد کالن نیز درتحقیق ها برای پیش بینی بحران مالی استفاده شد.
منسه )1131 (1نشان داد که ساختار و دقت مدلهای پیش بینی در محیط های گوناگون اقتصاد کالن متفاوت است و مدلهای
مختلف پیش بینی آنها برای بخش های مختلف صنعتی شرکت مناسب می باشد .داینن و همکاران)2113(11یک مدل ترکیبی با
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و همچنین برخی از نسبت های مالی که در پش بینی بحران های مالی استفاده میشود را ارائه
دادند .با توجه به مطالعه آن ها ،رشد تولید ناخالص داخلی واقعی با احتمال روبه رو شدن شرکت با مشکالت مالی همبستگی
منفی دارد.
در مرحله سوم  ،عالوه بر متغیرهای ذکر شده ،به تاثیرمتغیرهای غیر مالی در پیش بینی درماندگی و آسیبپذیری شرکتها
پرداخته شده است .اسلووینسی و زاپوندس )1115 (11دیمیترس و همکاران )1111(12بر اهمیت بیشتر ویژگی های کیفی نسبت
به ویژگی های مالی اتفاق نظر دارند .عالوه بر این ،نتایج مطالعه ویلکینز )1112(13نشان می دهد که اظهارنظر حسابرسان شاخص
مهمی از بحران مالی آینده برای آسیب پذیری و اضطراب فنی شرکت است .ووی( ،)2111اوگحه و بالسن)2112(11نشان داده اند
که مدل پیش بینی بر اساس متغیرهای مالی و غیرمالی و یا ترکیبی از این متغیرها می تواند به نتایج پیش بینی های برتر منجر
شود.
پژوهشگران ادعا میکنندکه متغیرهای اقتصادی و غیرمالی باید برای پیشبینی بحران مالی در نظر گرفته شود .بک)2115(15
از متغیرهای غیر مالی در مدل پیش بینی بحران استفاده کرد و نشان داد که مدل توانایی بهتری نسبت به مدلی که فقط شامل
داده های مالی است ،می باشد .فاستر ) 1132(12نشان داد که مدل چند متغیره که شامل داده های مالی و متغیرهای اقتصاد کالن
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می باشددر پیش بینی بحران مالی این مدل نسبت به مدل که فقط شامل داده های مالی است بهتر میباشد .بسیاری از تحقیق
ها درحوزه بحران مالی توجه خ ود را بر توانایی پیش بینی داده های مالی پرداخته اند .بسیاری دیگر از مطالعات نیز داده های
مالی ،غیر مالی و متغیرهای اقتصاد کالن را به طور جداگانه و یا ترکیبی از این سه مجموعه از متغیرها انجام دادندهاند.
لو و چانگ ،)2111(1پرانوو و همکاران ،)2111(2هیو و میلند ))2115(3با توجه به مطالعات فوق و مطالب ارائه شده می توان
چنین استدالل کرد که سرمایه فکری به عنوان یک دارایی کلیدی و منحصر به فرد سازمان می تواند بر آسیب پذیری مالی
شرکتها در شرایط محیطی مختلف تاثیر گذار باشد.

 -5پیشینه تحقیق
با توجه به اینکه هیچ گونه مطالعهای در این زمینه صورت نگرفته ،پژوهش حاضر برای اولین بار به برسی تاثیر سرمایه فکری
بر آسیبپذیری مالی پرداخته است در نتیجه به بیان پارهای از پژوهشهای تجربی که درزمینه های ارتباط بین سرمایه فکری و
اجزای آن با جنبه های مختلف عملکرد و ارزش شرکت و پژوهشهای مربوط به آسیب پذیری به نحوی که به موضوع پژوهش
ارتباط پیدامیکنند پرداخته میشود.

 -7-5تحقیقات داخلی
مدهوشی و اصغر نژاد امیری( )1333ونمازی و ابراهیمی () 1333رابطه بین سرمایه فکری با بازده مالی و بازده مالی آتی
وسرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و آینده پرداختند که نتایج نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معناداری بین آن ها می باشد.

بنی مهد و قنبریها( )1311در پژوهش خود که از نوع همبستگی بود ،اثر سرمایه فکری ،اندازه شرکت و شاخص سودآوری
بر ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که
سرمایه فکری با شاخص ساختار سرمایه شرکت ها (نسبت بدهی) ،رابطه ای مثبت دارد .دستگیر و همکاران ( )1312در پژوهش
خود به برسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج
نشان دهنده ارتباط بین سرمایه فکری و دو شاخص عملکرد مالی ( نسبت قیمت به درآمد و نرخ رشد ) می باشد .اسدی و یوخنه
القیانی () 1313به برسی تاثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر عملکرد مالی شرکت هاپرداختندو با به کار گیری مدل پالیک ()2111
برای سرمایه فکری وچهار شاخص -1 :نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری شرکت -2 ،بازده مجموع دارایی های شرکت -3 ،گردش
دارایی های شرکت و  -1بازده حقوق صاحبان سهام ،برای عملکرد مالی به این نتیجه رسیدند که ضریب ارزش افزوده فکری تاثیر
مثبتی بر این چهار شاخص عملکرد مالی دارد .در بین اجزای ضریب ارزش افزوده نیز ،کارایی سرمایه به کار گرفته شده ،بیشترین
تاثیر بر عملکرد مالی شرکت ها را نشان می دهد.
تقی زاده و پورربی ( ) 1313در تحقیق خود به برسی تاثیر ساختار سرمایه بر سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده بورس
اوراق بهادار تهران در صنعت مواد و محصوالت دارویی پرداختند .نتایج به دست آمده نشان داد که بین نسبت بدهی های کوتاه
مدت به جمع دارایی ها و سرمایه فکری رابطه منفی و معنی دار وجود دارد؛ همچنین بین نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع
دارایی ها و سرمایه فکری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.عالمه و شیخ ابو مسعودی ( )1311در پژوهش خود به برسی تاثیر
سرمایه فکری ،با نقش میانجی مدیریت دانش و سرمایه فرهنگی بر عملکرد سازمان از منظر مدل  BSCدر شرکت گاز استان
اصفهان پرداختند .که در آن داده ها به کمک تکنیک معادالت ساختاری ( )PLSمورد تحلیل قرار گرفته است و نتایج نشان دادند
که سرمایه انسانی و ساختاری ،هر یک به طور مستقیم بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت داشته اند .نیک بخت و اسکندری ()1311
در تحقیق خود به برسی رابطه بین سرمایة فکری ،ارزش افزودة اقتصادی تعدیل شده و نقدشوندگی سهام ،طی سال های 1333الی
 1312پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه فکری بر ارزش افزودة اقتصادی تعدیل شـده تـأثیر معنـاداری مـی
1Lu

& Chang
et al
3Hui, Milind
2Pranowo
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گـذارد .همچنین تأثیر سـرمایة فکـری سـاختاری و سـرمایة فکـری ارتبـاطی از طریـق ارزش افـزودة اقتصادی تعدیل شده بر
نقدشوندگی سهام ،غیرمستقیم است؛ اما سرمایة انسانی از طریـق ارزش افزودة اقتصادی به طور مستقیم بر نقدشـوندگی تأثیر
می گذارد.

 -2-5تحقیقات خارجی
بونتس و همکاران در سال  2111در پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد تجاری شرکت ها در صنایع
خدماتی و غیر خدماتی پرداخته اند  .نتایج پژوهش آنان حاکی از آن است که بین اجزای سرمایه فکری روابط متقابلی وجود داشته
است و سرمایه فکری بر روی عملکرد تجاری دارای اثر نسبتا متوسطی در حدود 25الی 31درصد داشته است.
چن و همکاران در سال  2115رابطه بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس سهام
تایوان را به گونهای تجربی بررسی کردند .آنهاسرمایه فکری را با استفاده از ضریب ارزش افزوده و عملکرد مالی را با استفاده از
نسبتهای ارزش بازار به ارزش دفتری ،بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده دارایی ها ،رشد درآمد و بهره وری کارکنان ،اندازهگیری
نمودند .نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که سرمایه فکری اثر مثبتی بر ارزش بازار و عملکرد مالی دارد وممکن است
معیاری برای عملکرد آتی محسوب گردد.
تان و همکاران )2112(1رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی در بورس سنگاپور را بر اساس سه شاخص مالی (سود هر
سهم ،نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده ساالنه) مورد بررسی قراردادند .نتایج پژوهش نشان داد بین سرمایه فکری و
شاخصهای عملکرد مالی رابطه مثبتی وجود داردو تفاوت معنی داری بین ضریب سرمایه فکری در صنایع مختلف وجود دارد.در
پژوهشی به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بازده مالی پرداخته اند  .نتایج پژوهش آنان حاکی از آن است که بین سرمایه فکری
و عملکرد آتی شرکت ها رابطه مثبت معنا داری وجود دارد .چانگ ( )2112با استفاده از ضریب ارزش افزوده فکری و ضریب
ارزش افزوده فکری تعدیل شده،تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) و سودآوری (بازده
داراییها،بازده حقوق صاحبان سهام ،قدرت سودآوری ساده و حاشیه سود) در صنعت فناوری اطالعات تایوان بررسی نمود .نتایج
نشان داد بین سرمایه فکری و هر یک از زیرمجموعه های آن با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت ارتباط مثبت و معنی داری
وجود دارد.
کیونگ تینگ و لین) 2111(2با استفاده از مدل پالیک برای سنجش سرمایه فکری به بررسی عملکرد سرمایه فکری و رابطه
آن با عملکرد مالی در میان شرکت های مالزی پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که سرمایه فکری به طور معنادار و مثبتی
بر روی سو دآوری تأثیر گذار است  .همچنین نتایج نشان داد که بین اجزای سرمایه فکری و سودآوری رابطه معناداری وجود دارد.
مطالعات زیگحل و مالول( )2111در بین سیصد شرکت انگلیسی انجام شد ،یافته ها حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین عملکرد
مالی و اقتصادی شرکت ها با سرمایه فکری است
مدسنزو همکارنش ) 2111(3در پژوهشی به بررسی تأثیرسرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی ،شرکت ها پرداختند .
نتایج پژوهش حاکی از آن بود که تنها بین سرمایه انسانی و یکی از معیارهای عملکرد مالی ،یعنی بازده سرمایه ارتباط معناداری
وجود دارد .و برای اولین بار اسالم و امین در سال  2115به برسی تاثیر سرمایه فکری بر آسیب پذیری مالی شرکتهای دارویی
پاکستان که از داده های مالی برای سنجش آن استفاده شده ،پرداخت و نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه فکری با آسیب پذیری
مالی شرکت ها رابطه داشته و تاثیر بسزایی دارد.
تحقیق حاضر نیز بر اساس مطالعات آن ها،تاثیر سرمایه فکری بر آسیب پذیری مالی شرکت های در بورس اوراق بهادار تهران
را مورد برسی قرار میدهد .با توجه به مطالب فوق برای اولین باردراین پژوهش سرمایه فکری را با دادههای ترکیبی (شامل:

1Tan

et al
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دادههای مالی و غیر مالی و متغیرهای اقتصاد کالن) که برای پیشبینی بحران ،یا به عبارتی آسیبپذیری مالی شرکتها استفاده
میشودند را مورد برسی قرارد داده و تاثیر سرمایه فکری بر آسیبپذیری مالی شرکتها را مورد آزمون قرار میدهیم.

 -0متغیرهای تحقیق
متغیرهای تحقیق شامل سرمایه فکری(متغیر مستقل) و آسیب پذیری مالی(متغیر وابسته) که هر کدام شامل اجزایی هستند
به صورت زیر تشریح می گردد:

 -7-0سرمایه فكری
روش سنجش سرمایه فکری در این تحقیق ،ضریب ارزش افزوده فکری می باشد که برای اولین بار توسط پالیک( )1113برای
عموم مطرح شدکه از جمله روش های مستقیم است که به سهام داران ،دولت ،ذی نفعان و سایر استفاده کنندگان اجازه می دهد
تا دوام و ماندگاری و بهره وری شرکت در عرصه رقابت و بازار را ارزیابی کنند.همچنین به عنوان معیاری برای توانایی فکری
شرکت ،امکان سنجش پولی ،قابلیت مقایسه بین شرکتها ،صنایع و حتی کشورها را فراهم میکند.
تعیین ارزش افزودVA

ارزش افـزوده بـه صورت زیر محاسبه میشود:
() 1

VA=OUTPUT-INPUT

 :VAارزش افزوده
 :OUTPUTکل درآمد حاصل از فروش کاالها و خدمات
 :INPUTکل هزینه مواد ،اجزا و خدمات خریداری شده

ارزش افزوده( : )VAشامل مجموع سود عملیاتی( ،)OPمخارج کارکنان(مخارج حقوق و دستمزد)( ،)ECاستهالك داراییهای
مشهود( ،)Dاستهالك دارایی های نامشهود()A
() 2

VA = OP1 + EC2 + D3 + A1

() 3

HCE5

VA2/HC2

=

 :HCEضریب کارایی سرمایه انسانی
 :VAارزش افزوده
 :HCسرمایه انسانی شرکت

کارایی سرمایه انسانی ،نشان می دهد که چه مقدار ارزش افزوده توسط یک واحد پولی سرمایه گذاری شده در نیروی انسانی
ایجاد می شود.

()1

SC1/VA

=SCE3

 :SCEضریب کارایی سرمایه ساختاری برای شرکت
) :SC = (VA – HCسرمایه ساختاری برای شرکت
1 Operating Profit
2 Employee Cost
3 Depreciation
4 Amortization
5 Human Capital Efficiency
6 Value Added
7 Human Capital
8 Structural Capital Efficiency
9 Structural Capital
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کارایی سرمایه ساختاری ،سهم سرمایه ساختاری در ایجاد ارزش در شرکت است که میزان سرمایه ساختاری مورد نیاز برای
ایجاد یک واحد پولی ارزش افزوده را اندازه گیری می کند .به منظور دستیابی به بینشی کامل در زمینه کارایی منابع خلق کننده
ارزش ،ضروری است که سرمایه مالی و فیزیکی را نیز منظور نماییم .سرمایه فکری به تنهایی قادر به خلق ارزش نیست .بنابراین
در گام بعدی ،کارایی سرمایه بکارگرفته شده را بدین صورت محاسبه می کنیم:
() 5

CEE1= VA/CA2

 :CEEضریب کارایی سرمایه بکارگرفته شده برای شرکت
 :CAسرمایه بکارگرفته شده

کارایی سرمایه بکارگرفته شده ،شاخصی است برای ارزش افزوده ایجاد شده توسط یک واحد سرمایه فیزیکی و مالی شرکت.
در گام آخر ،به منظور محاسبه کارایی کلی ایجاد ارزش ،ضریب ارزش افزوده فکری ،سه شاخص کارایی محاسبه شده باید با هم
جمع شوند:
VAIC3

()2

VAIC = HCE + SCE + CEE

 :VAICضریب ارزش افزوده فکری
ضریب ارزش افزوده فکری ،کارایی کلی یک شرکت را در ایجاد ارزش نشان می دهد.

 -2-0آسیب پذیری مالی
گزیده ای از متغیرهای مالی ،غیر مالی و متغیرهای اقتصاد کالن که در پیش بینی درماندگی و بحران های مالی شرکت ها
مورد استفاده قرار گرفته است به عنوان متغیرهایی که آسیب پذیری مالی را بیان میکنند؛ در نظر گرفته شده است که در زیر به
آنها اشاره می شود:
بر اساس مطالعات کیم مل و همکاران )2112(1و تحقیق هیو و میلند )2115(5از نسبت های سودآوری ،نسبت بدهی و
نسبت های نقدینگی استفاده شده است.
نسبت های سودآوری ،اندازه گیری توانایی شرکت برای ایجاد سود وضعیت سودآوری شرکت بر وضعیت نقدینگی شرکت و
توانایی شرکت برای به دست آوردن حقوق صاحبان سهام و تامین مالی ،بدهی را تحت تاثیر قرار دهد .نسبتهای نقدینگی ،توانایی
های کوتاه مدت شرکت در پرداخت تعهدات خود در زمان سررسید و توانایی شرکت جهت رفع نیازهای غیر منتظره به وجه نقد
را اندازهگیری میکنند .نسبت بدهی ،این نسبت توانایی شرکت در بازپرداخت ارزش اسمی بدهی در زمان سررسید و پرداخت
بهره ،را اندازه گیری میکند .به عبارت دیگر ،نسبت بدهی توانایی حفظ بقای یک شرکت در بیش از یک دوره و برای زمانهای
طوالنی اندازه گیری میکند.
با توجه به موارد فوق مطالعه حاضر از نرخ سود ناخالص به عنوان نسبت سودآوری و از نسبت جاری به عنوان نسبت نقدینگی
و در نهایت نسبت بدهی به کل دارایی را به نمایندگی از نسبت بدهی مورد استفاده قرار داده است .در بررسیهای اولیه ای که
ازمتغیرهای غیر مالی در پیش بینی درماندگی یک شرکت استفاده شده (کی سی و واتسون )1132( 2و ویت اکر ) )1111( 2از
متغیرهایی مانند اقدامات مدیریت،متغیرهای حاکمیت شرکتی،متغیرهای حسابرسی ومالکیت استفاده شده است .بر اساس
اطالعات موجود ازشرکت ها و رشدمطالعات است (هیو و میلند)2115 ،

1 Capital Employed Efficiency
2 Capital Employaed
3 Value Added Intellectual Coefficient
4 Kimmelet al
5 Huiand Milind
6 Keasey, Watson
7 Whitaker
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مطالعه حاضر متغیرهای زیر را مورد استفاده قرار داه است:
دورههایی که شرکت حسابرس خود را تغییرداده و تعداد دفعات گزارش حسابرسان شرکت ازجمله مشروط ویا وجود بند
باپاراگراف توضیحی ،بر اساس مطالعات منسه که اشاره میکند ،عملکرد یک شرکت معموال تحت تاثیر شرایط اقتصاد کالن و در
نتیجه متغیرهای کالن اقتصادی قرار میگیرد ،در دسترس بودن داده ها متغیرهای اقتصادی و پیش بینی بحران مالی شرکت ها
است (هیو و میلند  ،) 2115مطالعه حاضر از رشد واقعی تولید ناخالص داخلی برای آسیب پذیری مالی استفاده کرده است.
همچنین در این مطالعه از مدل آسیبپذیری توسعه یافته تاکمنو چانگ در سال  1111که اسالم و امین نیز در سال  2115در
تحقیق خود از آن استفاده کرده اند ،استفاده شده است که به شرح زیر می باشد:
شرکت هایی که از نظر واکنش مالی ضعیف هستند تمایل بیشتری به تجربه آسیب پذیری مالی و بی کفایت به مقاومت در
برابر شوكهای مالی؛ را دارند(تاك من و چانگ .)1111 ،چهار شاخص توسعه داده شده ای که برای محاسبه آسیب پذیری مالی
استفاده شده به شرح زیر می باشد:

 -9-0نسبت حقوق صاحبان سهام
یک شرکت با ترازباالی حقوق صاحبان می تواند اهرم دارایی های خود را قوی کرده و در مواجه با شوك های مالی غیرقابل
پیشبینی موفق باشد .از سوی دیگر ،تراز پایین حقوق صاحبان سهام نشان میدهد که شرکت از نظر مالی آسیبپذیرتر می باشد.
()2

مجموع حقوق صاحبان سهام  /کل درآمد =ER
( )3نسبت حقوق صاحبان سهام ER

 -4-0نرخ تراکم درآمد
شرکت های که از منابع مختلف درآمد دارند در طول شوك مالی کمتر آسیب پذیر هستند.نسبت تراکم درآمد را می توان با
استفاده از شاخص هرفیندال محاسبه کرد که با اضافه کردن درصد هر کدام از هر منبع درآمد به توان 2به دست می آید.
()1

( 2کل درآمد /درآمد منبع RCR = ∑ )i
نرخ تراکم درآمد RCR

 =5=0نسبت هزینههای اداری
شرکت های با هزینه های مدیریتی کم در مقایسه با آنهایی که هزینه مدیریت بیشتری دارند ،در مقابل شوكهای مالی
آسیبپذیرتر هستند .بعد از یک شوك مالی ،شرکتی که هزینه مدیریتی باالتری دارند می توانند به صورت محتاطانه هزینههای
مدیریتی را کاهش دهند.
( )11کل درآمد /هزینه های اداری=ACR
نسبت هزینه های اداری ACR

 -0-0حاشیه سود
شرکت هایی با حاشیه سود پایین نسبت به شرکت هایی که حاشیه سود بیشتری دارند ،بیشتر در مقابل شوك های مالی
آسیب پذیر هستند .چرا که در وقوع شوك مالی شرکت هایی که حاشیه سود باالتری داشتند هرچند حاشیه سودشان پایین می
آید و لی کسب و کار و فرآیند تولید قطع نشده و منحل نمی شوند.
()11

کل درآمد  /هزینه کل -مجموع درآمد = OM
حاشیه سود OM

اندازه گیری سرمایه فکری بر اساس رویکردی راهبردی از دارایی های نامشهود استوار است و اثر این دارایی ها بر مبنای
میزان خلق ارزش و منافعی که برای سازمان در پی دارد ،سنجیده می شود .در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از روش
پالیک اثر این عامل بر آسیب پذیری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد برسی و آزمون قرار می
گیرد.ی افته های این پژوهش برای مدیران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی سودمند می باشد چرا که پژوهش حاضر
نشان می دهد که باید از اهمیت سرمایه فکری آگاهی داشته و استفاده کنندگان از صورت های مالی چه درون سازمانی و چه
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برون سازمانی آگاه باشندکه دانش ،عامل اصلی در ج هت افزایش توانایی شرکت در مقابل آسیب پذیری مالی و باقی ماندن در
بازار رقابت محسوب می شود.

 -1جامعه آماری
جامعه آماری موردمطالعه این تحقیق،شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران در بازه زمانی  1331تا )1311
بوده است.برای همگن کردن جامعه انتخابی از بین شرکتهای بورسی،اعضای جامعه آماری این پژوهش بایستی شرایط ذیل
راداشته باشند:
جزءصنایع واسطهگریهای مالی وپولی،بانکهاومؤسسات اعتباری،شرکتهای بیمه وصندوقهای سرمایهگذاری نباشند.
اطالعات مورد نیاز آنهاطی بازه زمانی فوق موجودباشد.
پایان ساال مالی شرکت های مذکور مطابق با  12/21هرسال باشد و طی دوره زمانی تغییر سال مالی نداشته باشند.

-

 -0مدل مورد استفاده تحقیق
با توجه به مطالب ارائه شده مدل اولیه تحقیق به صورت زیر قابل بیان می باشد:
Eqt
CEE

INC
Adcost
MrgPrf

آسیب پذیری

سرمایه

CR

مالی

فکری

HCE

Dr
GrpSl
SCE
AudChn
RepTyp
Grow
gdp

نمودار  -7نمودار مدل مورد استفاده پژوهش

 -3یافتههای پژوهش
جهت تحلیل داده های گردآوری شده بر اساس فرضیات پژوهشی مطرح شده ،چنان که در بخش روش شناسی پژوهش نیز
بیان گردید ،از رویکرد مدل یابی معادالت ساختاری 1با رویکرد پی.ال.اس 2استفاده گردیده است .مزایای این رویکرد را می توان
به شکل زیر مطرح نمود:
-

در این رویکرد می توان مدلی با متغیرهای مستقل متعدد و متغیرهای وابسته متعدد ایجاد نمود
با این رویکرد ،می توان وجود هم خطی 3بین متغیرهای مستقل را اداره نمود
به رغم وجود داده های گمشده در داده ها ،کارآمد است
پیش بینی دقیق تری ارائه می دهد
1Structural

)Equation Modeling(SEM
Least Squares
3Multicollinearity
2Partial
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 تحلیل سازه های تکوینی 1و انعکاسی 2را ممکن می سازد در زمینه هایی که اندازه نمونه کوچک باشد ،قابل کاربرد است فارغ از توزیع امتیازات می باشد3
 انواع مختلفی از متغیرها(اسمی ،رتبه ای و پیوسته) را می توان در آن به کار بر(پیروز .)2112 ،مدلهای معادالت ساختاری(از جمله در تکنیک پی.ال.اس)ازدوبخش کلی تشکیل می گردند .1 :مدل اندازهگیری و  .2مدل
ساختاری .بنابراین جهت ارزیابی مدل موردمطالعه،این دومدل راموردبررسی قرارمی دهیم.
از نظر هالند)1111(1کفایت مدل اندازه گیری) (Outer Modelاز سه بعد مختلف سنجیده می شود:

الف) پایایی سنجه ها و سازه ها
ب) روایی همگرا

5

2

ج) روایی واگرا( 2هالند. )1111 ،
جهت تعیین پایایی سنجه ها در روش پی .ال .اس ،از بار عاملی آن ها استفاده می شود .این معیار نشان دهندة همبستگی
این سنجه ها در سازة مربوطه می باشد .حداقل میزان قابل قبول برای بار عاملی هر یک از سنجه ها بنا به نظر هالند(،)1111
برابر با  1/1می باشد و سنجه هایی که بار عاملی آن ها کمتر از این میزان باشد باید از فرآیند آزمون کنار گذاشته
شوند(هالند .)1111،جدول زیر بارهای عاملی برای سنجه های تحقیق حاضر را نشان می دهد:
جدول  :7مدل اندازه گیری حاصل از تحلیل مقدماتی
سازه

فکری

سرمایه

آسیب پذیری مالی

متغیر مشاهده شده

نماد متغیر در مدل

بار عاملی

ضریب کارایی سرمایه بکارگرفته شده برای شرکت

CEE

0.716869

ضریب کارآیی سرمایه فکری

HCE

0.611766

کارایی سرمایه ساختاری برای شرکت

SCE

-0.69368

نسبت حقوق صاحبان سهام

Eqt

0.370987

نرخ تراکم درآمد

INC

0.008086

نسبت هزینه های اداری

Adcost

-0.577

حاشیه سود

MrgPrf

0.9227

نسبت جاری

CR

0.501067

نسبت بدهی

Dr

-0.75796

GrpSl

0.871729

AudChng

-0.08255

RepTyp

-0.23415

سود ناخالص به فروش
تغییر حسابرسی
نوع گزارش
رشد واقعی تولید ناخالص داخلی

حذف به دلیل یکسان بودن برای تمامی آزمودنیها

عالوه بر مواردی که در مدل(جدول فوق)به دلیل اینکه شرط حداقل بار عاملی  191را برآورده نمی ساختند ،وجود برخی از
عوامل نیز در مدل ،باعث افت شدید شاخص های روایی و پایایی می گردید .پس از حذف این شاخص ها ،مدل دوباره آزمون
گردیده و نتایج مدل نهایی در جدول زیر به همراه سایر شاخص های روایی و پایایی ارائه می گردد.
1Formative
2Reflective

3 Pirouz
4 Hulland
5 individual item and construct reliabilities
6 Convergent validity
7 Discriminant validity
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جدول  :2مدل اندازه گیری نهایی
میانگین
سازه

نماد متغیر

متغیر مشاهده شده

بار عاملی

در مدل

مقدار

پایایی

واریانس

بحرانیT-

ترکیب CR

استخراج شده
AVE

سرمایه
فکری

آسیبپذیری
مالی

ضریب کارآیی سرمایه فکری
ضریب کارایی سرمایه

HCE

11.29

0.800

0.787
CEE

0.811

18.11

نسبت هزینه های اداری

Adcost

-0.608

6.28

نسبت جاری

CR

0.551

7.34

نسبت بدهی

Dr

-0.661

8.78

سود ناخالص به فروش

GrpSl

0.875

23.29

حاشیه سود

MrgPrf

0.948

84.83

بکارگرفته شده برای شرکت

0.649

0.555

0.354

در مدل فوق ،تمامی بارهای عاملی باالتر از  191بوده و در سطح اطمینان  15درصد ،معنادار نیز می باشند .همچنین شاخص
پایایی ترکیبی نیز برای این سازه ها در سطح مناسبی می باشد.
جهت ارزیابی روایی همگرای سازه ها ،شاخص میانگین واریانس استخراج شده برای هر سازه در جدول فوق ارائه گردیده
است .با توجه به این که شاخص مذکور برای هر دو سازه در مدل اصلی تحقیق باالتر از حد آستانه قابل قبول ( 195چن،1
) 1113می باشد ،روایی همگرا برای هر دو سازه اصلی تحقیق مورد پشتیبانی قرار می گیرد .جهت تعیین روایی واگرای سازه های
تحقیق ،بر اساس نظر آکین و همکاران ،) 2111(2جذر میانگین واریانس استخراج شده برای هر سازه با همبستگی آن سازه با
سایر سازه های تحقیق مورد مقایسه قرار می گیرد .این مقایسه در جدول زیر صورت گرفته است:
جدول  :9روایی واگرای سازه ها

سرمایه فکری
آسیبپذیری مالی

0.745

سرمایه فکری

0.639

سرمایه فکری
0.806

با توجه به این که جذر میانگین واریانس استخراج شده برای تمامی سازه ها در مقایسه با همبستگی آن سازه با سایر سازه
های تحقیق باالتر می باشد ،بنابراین روایی واگرا برای تمامی سازه های تحقیق مورد پشتیبانی قرار می گیرد.
پس از تعیین کفایت مدل اندازهگیری ،ویژگی های مدل ساختاری پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد .در جدول زیر ،نتیجه
تحلیل فرضیه اصلی پژوهش دال بر" :سرمایه فکری ،آسیب پذیری مالی را تحت تاثیر قرار می دهد" ارائه گردیده است:
جدول  :4تحلیل مدل ساختاری پژوهش

مسیر

ضریب بتا

سرمایه فکری >--آسیب پذیری مالی

0.639

3

مقدار بحرانی
10.096

1

معناداری

5

P<0.01

1 Chin
2 Akin et al
3 Beta Coefficient
4 T-Value
5 Significance
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بر اساس نتایج ارائه شده در جدول فوق می توان بیان نمود که سطح سرمایه فکری ،تاثیر مثبت(بتا= )19231و
معنادار ) (T=10.096,> 1.96بر آسیب پذیری مالی دارد .و از این رو فرضیه اصلی پژوهش حاضر مورد پشتیبانی قرار می گیرد.
در ادامه تاثیر هر یک از ابعاد سرمایه فکری به طور مجزا بر آسیب پذیری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته است .بر اساس
فرضیات فرعی اول تا سوم این مطالعه داشتیم:
فرضیه فرعی اول :کارای یسرمایه بکارگرفته شده برای شرکت بر آسیب پذیری مالی تاثیر دارد.
فرضیه فرعی دوم :کارآیی سرمایه فکری برآسیب پذیری مالی تاثیردارد.
فرضیه فرعی سوم :کارایی سرمایه ساختاری برای شرکت بر آسیب پذیری مالی تاثیردارد.
تحلیل این گروه از فرضیات با استفاده از آزمون رگرسیون خطی گام به گام انجام گرفت .نتایج این تحلیل در جدول زیر ارائه
شده است:
جدول  : 5خالصه مدل تحلیل رگرسیون برای فرضیات فرعی پژوهش

مدل

ضریب همبستگی ضریب تعیین ضریب تعیین اصالح شده خطای استاندارد تخمین

1
2
3

.275
.400
.509

.525
.632
.713

47.04679
43.01704
39.07872

.269
.389
.496

بر اساس نتایج ارائه شده در جدول فوق می توان بیان نمود که مدل  3و متغیر باقیمانده در مدل( ،)2توانایی تبیین 31913
درصد از تغییرات روی داده در متغیر وابسته(آسیب پذیری مالی) را دارند .مدل نهایی که پاسخ الزم برای تحلیل فرضیات فرعی
پژوهش حاضر را نیز مشخص میکنند ،در جدول زیر ارائه شده است:
جدول  :0ضرایب رگرسیون برای آزمون فرضیات فرعی
مدل

B

خطای استاندارد

-17.592

8.497

193.495

29.262

-23.336

7.859

152.809

28.038

.414

ضریب کارآیی سرمایه انسانی

5.440

1.121

.369

(مقدار ثابت)

-14.074

7.374

128.970

25.911

(مقدار ثابت)
ضریب کارایی سرمایه بکارگرفته شده

1

برای شرکت
(مقدار ثابت)
2

ضریب کارایی سرمایه بکارگرفته شده
برای شرکت

ضریب کارایی سرمایه بکارگرفته شده
3

ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد

برای شرکت

بتا

.525

.350

مقدار بحرانی

سطح معناداری

-2.070

.041

6.612

.000

-2.970

.004

5.450

.000

4.853

.000

-1.909

.059

4.977

.000

ضریب کارآیی سرمایه انسانی

5.376

1.018

.365

5.279

.000

کارایی سرمایه ساختاری برای شرکت

-2.248

.448

-.337

-5.014

.000

متغیروابسته :آسیب پذیری مالی

بر اساس متغیرهای باقیمانده در مدل رگرسیون  ، 3می توان بیان نمود که:
کارایی سرمایه بکارگرفته شده برای شرکت  ،تاثیر مثبت( )1935و معنادار) (t=4.977بر آسیب پذیری مالی داشته و فرضیه
فرعی اول ،مورد تایید قرار می گیرد.
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کارایی سرمایه انسانی ،تاثیر مثبت( )19325و معنادار) (t=5.279بر آسیب پذیری مالی داشته و فرضیه فرعی دوم ،مورد تایید
قرار می گیرد.
کارایی سرمایه ساختاری برای شرکت بر آسیب پذیری مالی تاثیر منفی( )-0.337و معنادار ) (t=-5.014داشته و فرضیه
فرعی سوم تحقیق مورد تایید قرار می گیرد
به طور کلی ،روابط حاصل از تحلیل دادههای پژوهش حاضر را می توان به شکل زیر ارائه نمود:
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نتیجه گیری و پیشنهادها
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه و تاثیر سرمایه فکری بر آسیب پذیری مالی شرکت ها طی سال های  1331الی 1311
بود .که نتایج نشان دادند ،فرضیه اصلی تحقیق بر رسی تاثیر سرمایه فکری بر آسیب پذیری مالی شرکت ها مورد تایید قرار
گرفته و تاثیر بسزایی بر آسیب پذیر ی مالی شرکت ها داردکه با نتیجه کار اسالم و امین( )2115تطابق دارد .بررسی فرضیه
های فرعی نشان می دهد که همه اجزای سرمایه فکری ،به جز کارایی سرمایه ساختاری ،با آسیب پذیری مالی شرکت ها رابطه
مثبت و معناداری داشته و تاثیر بسزایی بر آن دارد .با این وجود کارایی سرمایه ساختاری با آسیب پذیری مالی رابطه ای منفی و
معناداری دارد .در نتیجه تاثیر مثبت و سازنده سرمایه فکری بر آسیب پذیری مالی ناشی از تاثیرات کارایی سرمایه انسانی و
کارایی سرمایه بکار رفته می باشد .البته در موردرابطه منفی کارایی سرمایه ساختاری می توان چنین استدالل کرد که شرکت
های مورد برسی علی رغم داشتن سرمایه فکری ،از آن به نحو مناسبی استفاده نمیکنندو مدیریت مناسبی در این زمینه وجود
نداشته و فرهنگ سازی بهینه ای صورت نگرفته وساختار یادگیری و سیستم های اطالعاتی وسایر مواردی که شامل سرمایه
ساختاری می باشدبه خوبی طراحی نشده که در برابر شوك های مالی و شرایط ناپایدار محیطی از عکس العمل سریع و بازدارنده
ای برخوردار باشند و در نتیجه بیشتر فزونی هزینه ها را در بر داشته وکارایی الزم را ندارد.در نتیجه شرکت ها می توانند با
آگاهسازی و آموزش های الزم و با طراحی سیستم ساختار جدید فرآیندها و فرهنگ سازی در زمینه اهمیت سرمایه فکری برای
بهینه کردن کارایی سرمایه ساختاری اقدامات موثری را انجام دهند.با توجه به مدل نهایی مطالعه حاضر فقط داده های مالی مورد
استفاده گرفت و داده های غیر مالی و اقتصادی با توجه به مدل تحقیق و نتایج برسی ها حذف گردید.
نتایج پژوهش حاضر به عنوان اولین مطالعه در زمینه رابطه بین سرمایه فکری و آسیب پذیری مالی شرکت ها می تواند به
تصمیم های استفاده کنندگان از جمله سرمایه گذاران ،تامین کنندگان و مدیران سطوح باال ،در مورد اهمیت سرمایه فکری در
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مورد حفظ حیات شرکت ،افزایش تو انایی شرکت در مقابل شوك های مالی آگاه بخش بوده و بر اهمیت روز افزون این دارایی
کلیدی به عنوان یک استراتژی پایدار برای بهبود عملکرد و حضور در بازار رقابت جهانی و در نهایت این مهم که بر توانایی شرکت
در مقابله با شوك های مالی تاثیر بسزایی دارد ،تاکید کند .تا با سازمان دهی و مدیریت بهتر این دارایی کلیدی بیشتر از پیش از
عملکرد سرمایه فکری خود استفاده کنند.
پیشنهادهای ارائه شده برای پژوهش های آتی:


در پیش بینی آسیب پذیری مالیتوجه بیشتر به متغیرهای غیر مالی و اقتصادی شده و از مدل های دیگری برای برسی
آنها استفاده شود.
بر اساس صنعت و با استفاده از رویکردهای مختلف آماری مورد برسی قرار گیرد.
متغیرهای مالی و غیر و مالی و اقتصادی به صورت جداگه در مدل های مختلف برسی گردد.
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چكیده
استفاده از روش ارزیابی عملکردی که بتواند به دقت واحدهای کارا را از ناکارا تفکیک سازد از اهمیت بسیاری
برخوردار است .لذا در این تحقیق ترکیب شاخص های تعالی سازمانی و روش تحلیل پوششی داده ها به عنوان
روش ارزیابی نمایندگی های حقوقی شرکت های بیمه مورد استفاده قرار گرفت .شاخص های مدل اروپایی تعالی
سازمانی به عنوان ورودی ها و خروجی های مدل تحلیل پوششی داده ها در نظر گرفته شدند .با استفاده از
پرسشنامه خبرگان صنعت بیمه ،ضریب اهمیت هر معیار مدل تعالی سازمانی به روش آنتروپی شانون تعیین گردید.
سپس با نمره های حاصل از پرسشنامه دوم ،عملکرد  35نمایندگی حقوقی شرکت بیمه مورد بررسی ،ارزیابی
گردید .نتایج تحقیق نشان داد که ترکیب مدل تعالی سازمانی به عنوان یک مدل کیفی و مدل تحلیل پوششی
داده ها به عنوان یک مدل کمی ،مدل مناسبی برای ارزیابی عملکرد می باشد .با استفاده از مدل بازده ثابت به
مقیاس روش تحلیل پوششی داده ها ،در ارزیابی عملکرد نمایندگی های شرکتهای بیمه ،تمایز میان واحدهای
کارا و ناکارا با دقت باالتری صورت می گیرد .همچنین نتایج نشان دادند که دو حالت ورودی محور و خروجی
محور مدل تحلیل پوششی داده ها در سنجش کارایی نمایندگی های بیمه به نتایج یکسانی منجر میگردند.
واژگان کلیدی :ارزیابی عملکرد ،تعالی سازمانی ،تحلیل پوششی داده ها ،نمایندگیهای بیمه ،کارایی

 -7مقدمه
در جهان امروز ،بیمه از مهمترین بخش های اقتصادی در جامعه است که عالوه بر تسهیل روابط بینالملل در پیشگیری از
تحقق ریسک و نیز تامین آرامش خاطر برای فعالیت های مختلف ،نقش شگرفی را ایفا مینماید (دعایی و فرخانی .)1333 ،از
سوی دیگر می توان صنعت بیمه را یکی از صنایع با ارزش هر جامعهای برشمرد که خود به نوعی باعث توسعه آن جامعه خواهد
شد .امروزه در تمامی جوامع توسعه گرا ،بیمه را عاملی مهم در توسعه کشورها می دانند؛ زیرا معتقدند بیمه در رشد بخش های
مختلف اقتصادی نقش برجسته ای ایفا میکند و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیت های اقتصادی و توسعه ای جامعه،
انگیزه سرمایه گذاری را نیز افزایش می دهد (جواهردشتی و همکاران .)1333 ،بنابراین الزمه توسعه روزافزون صنعت بیمه در
کشور ،گسترش فروش محصوالت بیمه ای شرکت های بیمه می باشد .از سوی دیگر ،در موسسات مالی مانند بیمه و بانک که به
نحوی جریان فعالیت هایشان براساس آورده نقدی و یا سرمایه گذاری مشتریان است ،رضایت مشتریان در کسب مزیت رقابتی و
افزایش سودآوری آنها اهمیت بسزایی دارد .از آنجایی که نیروی انسانی شرکت های بیمه در تماس مستقیم با بیمه گذاران بوده
و نحوه برخورد آنها تاثیر مستقیم بر سطح رضایتمندی و دیدگاه مشتریان از شرکت دارد ،لذا تعیین سیستمی برای ارزیابی عملکرد
نیروی انسانی شرکت های بیمه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
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در دهه اخیر ،با روی کار آمدن عصر اطالعات و عدم کامیابی شرکت های تابع عصر صنعتی ،نیاز به سیستم سنجش عملکردی
کامل تر از آنچه که موجود بود ،به وجود آمد .سیستم های سنجش عملکرد سنتی و مبتنی بر حسابداری تا آن زمان نتوانسته
بودند عملکرد واقعی سازمان ها را نشان دهند؛ زیرا آنها فقط بر بعد مالی سازمان تاکید می کردند که این بعد در دنیای کنونی
هرگز مزیت رقابتی پایداری برای سازمان ها ایجاد نمی کرد .از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروزی دستیابی
به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع ،قابل اعتماد و انعطاف پذیر است ،تا به کمک آن ،اطالعات دقیق و کافی را از جایگاه امروز
خویش به دست آورند و با نگاه به آینده از خطاهای گذشته درس بگیرند .امروزه تمام سازمان های دولتی و خصوصی کوچک و
بزرگ به اهمیت سیستم ارزیابی عملکرد خود پیبرده اند .سازمان ها برای نگهداری و تقویت مزیت رقابتی خود ،به منظور ارزیابی،
کنترل و بهبود فرآیندهای کسب و کارشان به طور گسترده از روش های ارزیابی عملکرد استفاده می-نمایند .شناخت توانایی های
به خصوص برای شرکت های بیمه که یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور را در دست دارند ،بیش از پیش مطرح میگردد.
حال با توجه به مباحثی که مطرح شد ،سوال اصلی که در این زمینه مطرح می شود آن است که براساس چه شاخص هایی
می توان به ارزیابی عملکرد نمایندگان شرکت های بیمه پرداخت؟ و این که آیا این نمایندگان دارای عملکرد کارا هستند؟
در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه از مدل تعالی سازمانی استفاده شده است .با استفاده از شاخص ها
و معیارهای این مدل و نیز با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ،به ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه پرداخته شده
است .از این رو ،در بخش دوم به مرور ادبیات ارزیابی عملکرد و روش های استفاده شده در این تحقیق پرداخته و سپس تحقیقات
پیشین را بررسی می نمائیم .در بخش سوم ،مدل مفهومی تحقیق توضیح داده می شود و در بخش چهارم روش تحقیق ،در بخش
پنجم یافته ها و در انتها نیز به جمع بندی مباحث مطرح شده میپردازیم.

 -2ارزیابی عملكرد
اندازه گیری عملکرد موضوعی است که غالبا مورد بحث قرار گرفته اما کمتر تعریف شده است .در مطالعهای که ویسنوسکی
و شفتی ( ،) 2111بر روی ابزارهای بکار رفته برای اندازه گیری عملکرد در سازمان های انگلیسی انجام داده اند ،سوال شوندگان،
بیش از  31ابزار مختلف را نام برده اند که در میان آنها حتی اصطالحاتی مانند الگوبرداری ،نگاشت فرایند ،سیستم های مدیریت
کیفیت جامع ،شش سیگما و کنترل فرآیند آماری نیز به چشم می آید که این موضوع خود نمایانگر گستردگی برداشت های
مختلف از موضوع اندازه گیری عملکرد است .در ادبیات ارزیابی عملکرد واژه های متفاوتی به کار رفته است و هر کدام به طریقی
این مبحث را تعریف نموده اند.
یک تعریف واضح از اندازهگیری عملکرد عبارت است از بکارگیری مجموعه ای چند بعدی از شاخصهای عملکرد .منظور از
مجموعه شاخص های چند بعدی این است که شاخص های مالی و غیرمالی و همچنین شاخص های گذشته نگر و آینده نگر و
همچنین شاخص های درونی و بیرونی را شامل می شود( .اولیاء و همکاران )1331،طی دهه گذشته ،مدلهای متفاوتی جهت
اندازه گیری و ارزیابی عملکرد سازمان ها ارایه گردیده است .مدل مناسب برای هر سازمان باید با توجه به نوع فعالیت ،هدف و
محدودیت های ارزیابی انتخاب گردد .در بررسی مدل های ارایه شده می توان مالحظه نمود که مدل ها را بر اساس روش طراحی
و استقرار نظام ارزیابی (و تا حدودی در انطباق با دیدگاه های سنتی و نوین) ،می توان به دو دسته کلی ذیل تقسیم نمود
(.)Paranjape et al,2006
الف) مدل های طراحی سیستم انداز ه گیری عملکرد :هر یک از مدل های طراحی سیستم ،چیدمان خاصی را پیشنهاد می
دهند که شاخص های عملکرد سازمان بایستی بر طبق آن ساختار یابند .در تعدادی از این مدل ها ،فرایندهایی نیز به منظور
تبیین نحوه طراحی شاخص ها و استقرار سیستم اندازه گیری عملکرد دیده شده است.
ب ) مدل های خود ارزیاب (مدل های تعالی یا جوایز کیفیت) :در دهه اخیر ،مدل های موسوم به خودارزیابی طرفداران زیادی
پیدا کرده اند .در مقایسه با مدل های طراحی سیستم ،استفاده از این مدل ها بسیار سریع تر بوده ،و نتایجی راهگشا در بر خواهند
داشت .علت اصلی را می توان در عدم نیاز به طراحی و استقرار سیستم های پیچیده اندازه گیری عملکرد و انعطاف باالی این
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مدل ها (با توجه به تغییرات سریع شرایط درونی و برونی سازمان) دانست .در این مدل ها ،مجموعه ای از معیارهای ارزیابی
سازمان ،و خطوط راهنمایی جهت ارزیابی ارایه گردیده اند.
گرچه در بسیاری از سازمان های از امتیازات و نتایج خود ارزیابی به منظور مطالعات تطبیقی و یا اعطای جوایز استفاده می
شود ،ولی همواره محصول نهایی خود ارزیابی ،شناسایی فرصت ها و زمینه های بهبود است و نمرات و امتیازات تنها یک محصول
فرعی به شمار می آید .در واقع ،در صو رت اجرای درست خود ارزیابی ،یک تصویر واقعی از وضعیت فعلی سازمان ارایه می شود،
که به دنبال آن اجرای اقدامات اصالحی و پروژه های بهبود ،به رشد و تعالی سازمان منجر می شود .از این جهت ،نامگذاری های
مدل های خود ارزیابی به نام مدل های تعالی ،و یا جوایز کیفیتی ،مناسب و توجیه پذیر مینماید .همانطور که اشاره شد،
رویکردهای مختلفی برای ارائه روش های جدید در ارزیابی عملکرد صورت گرفته است .دو ابزار قوی در این حوزه مدل تعالی
سازمانی  EFQMو روش تحلیل پوششی داده ها می باشند .مدلهای تعالی سازمانی عملکرد سعی در بهبود عملکرد سازمانی
دارند .در این مدل عالوه بر نتایج به شاخص های پیش رو نیز تاکید می شود .دیگر ابزار قوی مدل تحلیل پوششی داده های می
باشد.

 -7-2مدل تعالی سازمانی اروپایی ()EFQM
این مدل به سازمان کمک میکند تا با مقایسه وضع موجود و مطلوب خود ،تفاوت ها را شناسایی و سپس براساس این
اطالعات به بررسی علل وقوع آنها پرداخته ،راه حل های بهینه سازی وضع موجود را تعیین و آنها را اجرا نمایند (بنیاد ،EFQM
 .)1999مدل  ،EFQMدارای نه معیار اطالعاتی است .پنج معیار آن ،اطالعاتی در مورد توانمند سازها و چهار معیار دیگر اطالعاتی
در مورد نتایج می دهند :توانمند سازها شامل مجموعه اطالعاتی در خصوص  5معیار اطالعاتی از قبیل رهبری ،خط مشی و
استراتژی ،کارکنان ،مشارکت ها و منابع ،و فرآیندهاست؛ نتایج شامل مجموعه اطالعاتی در خصوص  1معیار اطالعاتی از قبیل
نتایج مشتریان ،نتایج کارکنان ،نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد است .معیارهای توانمندساز ،اطالعاتی در زمینه آن چه یک
سازمان انجام می دهد را پوشش می دهد و معیارهای نتایج ،اطالعاتی است در زمینه آن چه یک سازمان به دست می آورد .نتایج
بر اثر اجرای توانمندسازها با گرفتن بازخور از نتایج بهبود مییابند .نمای کلی از این معیارهای نه گانه در شکل  1نشان داده شده
است.

شكل  .7نمای کلی از معیارهای نه گانه ( EFQMمنبع :آذر و صفری)7909 ،

 -2-2تحلیل پوششی داده ها ()DEA
تحلیل پوششی داده ها ( )DEAبه عنوان یک روش برنامه ریزی ریاضی برای ارزیابی واحدهای تصمیم گیری DMUs

 ،)(Decision Making Unitsبا این فرض اولیه که واحدهای تصمیم گیری نهاده های مشابه برای تولید ستاده های مشابه به
کار می گیرند ،مورد استفاده قرار می گیرد( .آذر ،صفری)1333 ،
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مدل های تحلیل پوششی داده ها در یک فضای مقایسه ای بر اساس میزان توانایی هر واحد تصمیم گیری در تبدیل نهاده
ها ( )outputsبه ستاده ها ( )inputsبه کار گرفته می شوند .روش فوق برای ارزیابی یک  DMUبا هر تنوعی در نوع و تعداد
نهاده و ستاده ،قرار دادن آن در باالترین نسبت ارزش ستاده ها به ارزش نهاده ها است .نسبت ارزش موزون ستاده ها و نهاده ها
به کمک مدل های برنامه ریزی ریاضی با یافتن وزن بهینه هر عامل موثر بر عملکرد به حداکثر می رسد .این اوزان بهینه در یک
محیط رقابتی که توسط خود واحدها ایجاد می گردد ،به دست می آید .توان متغیرسازی تعیین اوزان برای هر عامل در ارزیابی
هر  DMUاز با ارزش ترین توانمندی های تحلیل پوششی داده ها در مقابل سایر روش ها است که ناگزیر به تخصیص اوزان ثابت
به عوامل مشابه در همه واحدهای تصمیم گیری هستند( .همان منبع)
مدل های اصلی  DEAبه دو دسته تقسیم می شوند :مدل  CCRو مدل  .BCCمدل  CCRنخستین بار در سال 1123
توسط چارنز ،کوپر ،رودز پیشنهاد شد و نام آن از حروف اول اسامی پیشنهاد دهندگان آن گرفته تغییر کنند ،ستاده ها نیز به
همان نسبت تغییر خواهند کرد (.)Fukuyama, 2000
مدل  BCCدر سال  1131توسط بانکر ،کوپر و چارنز ابداع شد و نام آن نیز از حروف اول اسامی این افراد گرفته شده است.
تفاوت این مدل با مدل  CCRفرض بازده به مقیاس متغیر در این مدل است .هر کدام از مدل های فوق را می توان از دو رویه
مورد بررسی قرار داد .این دو رویه مورد بررسی قرار داد .این دو رویه به رویه های نهاده گرا و ستاده گرا معروف هستند .هر کدام
از این رویه ها نیز به دو طریق قابل حل هستند؛ مدل اولیه که معموال به صورت ماکسیمم سازی است ،به مدل مضربی معروف
است .مدل ثانویه که معموال به صورت مینیمم سازی است نیز مدل پوششی نامیده می شود (.)Yinsheny, 2000
تحلیل پوششی داده ها برای برپایی گروهی از بهترین نمونه ها از میان واحدهای مشاهده شده مورد استفاده قرار می گیرد.
در این روش با مقایسه واحدها با بهترین نمونه ها ،واحدهای ناکارا شناسایی میگردند .همچنین تحلیل پوششی داده ها نه تنها
میزان ناکارایی یک واحد را نشان می دهد ،بلکه قادر به بیان بهینه سازی های امکان پذیر برای واحدهای ناکارا نیز می باشد.

 -9-2پیشینه تحقیق
در مطالعات اخیر در زمینه عملکرد شرکت های بیمه به صورت عمده بر استفاده از روش های ریاضی تمرکز داشته اند که
روش های مرزی و روش تحلیل پوششی داده ها بیش تر از سایر روش ها مورد استفاده قرار گرفته اند .هر دوی این روش ها
مزایا و معایبی دارند .در روش  ،DEAبرخالف رویکرد مرز تصادفی میتوان ورودی ها و خروجی های چندگانه را بدون تحمیل
تابع خاصی مورد استفاده قرار داد ( .)Barros et al. 2010بررسی تحقیقات انجام شده در صنعت بیمه در جهان نشان می دهد
که مدل های ارزیابی عملکرد کمتر مورد استفاده قرار گرفته اند.
پژوهشها و تحقیق های اندکی در زمینه ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه انجام شده است ،حبیب ا ..دعایی و زهرا نیکخواه
فرخانی در سال  1333در مقاله ای ارزیابی عملکرد عملیاتی و منابع انسانی نمایندگی های بیمه کارآفرین در استان خراسان با
نگرش چندگانه به روش تحلیل پوششی داده ها را بررسی کرده اند که کارایی نمایندگیهای بیمه کارآفرین را از دو منظر عملیاتی
و منابع انسانی به کمک روش تحلیل پوششی داده ها مورد ارزیابی قرار داده و به تشریح مدلی برای ارزیابی عملکرد همزمان این
دو عامل پرداخته است.
در رابطه با ترکیب شاخص های تعالی و تحلیل پوششی داده نیز تحقیقات اندکی انجام شده است .سعید صفری در سال
 1332در پایان نامه دکتری با عنوان طراحی مدل ریاضی ارزیابی عملکرد با تاکید بر شاخصهای مدیریت کیفیت در سازمان های
تولیدی رویکرد تحلیل پوششی داده ها  ،انواع مدل های تعالی شناسایی شده و از میان آنها مهمترین شاخص ها انتخاب و به کمک
روش تحلیل پوششی داده ها به ارزیابی عملکرد سازمان های تولید پرداخته است .صفری و عادل آذر در سال  1333در مقاله
ارزیابی عملکرد سازان براساس شاخص های جوایز کیفیت – رویکرد  DEAبه تشریح تلفیق شاخص های تعالی و مدل تحلیل
پوششی داده ها به منظور ارزیابی عملکرد پرداخته و تنها به تشریح مدل می پردازد.
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 -9مدل نظری تحقیق
مدل های تعالی سازمان در قالب الگوهای ارزیابی در صورتی که به درستی بکار گرفته شوند ،ابزارهای کارامدی هستند که
می توانند مفاهیم و ارزش های سازمانی ،تدوین و اجرای برنامه های استراتژیک ،بکارگیری روش های خود ارزیابی ،یادگیری
سازمانی و بهبود مداوم را در سازمان ها نهادینه نموده و امکان شناسایی بهترین فرایندها را فراهم سازند .از آنجا که استفاده از
مدل های تعالی سازمان برای اجرای مدیریت کیفیت جامع در شرکت های خدماتی ابزاری قوی برای حفظ مزیت رقابتی از راه
جلب انتظارات مشتریان در سطح جهانی است ،استفاده از شاخص های مدل های تعالی سازمانی که متناسب آن باشد ،میتواند
به عنوان الگویی جهت ارزیابی عملکرد نمایندگیهای حقوقی شرکتهای بیمه بکار گرفته شود؛ بنابراین ،ضرورت استفاده از
الگوهایی که بتواند ضمن ارزیابی وضعیت موجود نمایندگیهای حقوقی و تشخیص نقاط قوت و ضعف و نواحی قابل بهبود ،مبنای
صحیحی جهت برنامه ریزی های استراتژیک ایجاد نماید ،بیش از هر زمان دیگر احساس می شود (ابیلی .)1331 ،در این میان
برای تشویق سازمان ها در راه رسیدن به تعالی و ماندن در این وضعیت ،جایزه های گوناگون کیفیت نیز وجود دارد که از مهم
ترین آنها در سطح بین المللی می توان به موردهای زیر اشاره کرد :جایزه ملی دمینگ ،جایزه مالکوم بالدریج ،جایزه کیفیت
استرالیا ،جایزه ملی ژاپن و جایزه ملی اروپایی (رازانی.)1331 ،
مدل های تعالی سازمانی با تاکید بر پایه ارزش های بنادی همچون نتیجه گرایی ،مشتری مداری ،رهبری و ثبات در مقصد و
هدف ،مدیریت بر مبنای واقعیت ها و فرایندها ،مشارکت و توسعه منابع انسانی ،یادگیری ،نوآوری و بهبود ،توسعه مشارکت ها و
مسئولیت اجتماعی سازمان ،نگاهی نظامند و همه جانبه به عملکرد سازمان های خدماتی دارند ،اما مشکل اصلی در استفاده از
مدل های تعالی سازمانی این است که در تمامی این مدل ها ،وزن معیارها از قبل تعیین شده است و این مسئله مشکالتی را
ایجاد می کند؛ از جمله اینکه معموال فاصله عملکرد واحدهای حقیقی بویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران ،با
استانداردهای بین المللی خیلی زیاد است و دیگر این که در بیش تر سازمان های ایرانی یا استانداری وجود ندارد و یا در نظر
گرفتن استاندارد های بین المللی برای سازمان های ایرانی معقول بنظر نمیرسد و حتی اتفاق نظری بین سازمان های گوناگون
و حتی واحدهای یک سازمان بر سر اوزان از پیش مشخص شده در استانداردهای بینالمللی دیده نمی شود و ترجیح داده می
شود به جای ارزیابی مطلق از ارزیابی نسبی استفاده کنند (جهانشاهلو و همکاران.)1331 ،
بنابراین ،یکی از روشهای تعیین ضرایب اهمیت هر معیار مدل تعالی سازمانی در صنعت بیمه ایران ،استفاده از نظر خبرگان
این صنعت می باشد .با استفاده از پرسشنامه ،معیارهای مدل تعالی سازمانی مورد ارزیابی قرار میگیرند و با توجه به نظر خبرگان
صنعت بیمه ایران ضرایب اهمیت هر معیار در صنعت بیمه کشور تعیین میگردد.
سپس با بکارگیری روش برنامهریزی ریاضی تحلیل پوششی دادهها نمایندگیهای حقوقی کارا و ناکارا شناسایی می گردند.
در این روش ،از درون دادها و برون دادهای مدل تعالی سازمانی میتوان به عنوان درون داد و برون دادهای روش تحلیل پوششی
دادهها استفاده کرد .با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها افزون بر این که واحدهای ناکارا شناسایی میشوند ،پیشرفت واحدها
در فاصله زمانی مشخص تعیین میشود و به واحد ناکارا اجازه میدهد کمبود یا ضعف ستادههایش را به کمک ستادههای دیگر
تامین کند و یا مصرف اضافی در برخی نهادهها را با صرفه جویی در نهادههای دیگر جبران نماید و در هر واحد تخصیص بهینه
منابع صورت گیرد.
آنچه مورد نظر این پژوهش است ،تبیین ابعاد و مولفههای ارزیابی عملکرد نمایندگیهای حقوقی شرکت بیمه و ارایه الگویی
مناسب براساس شاخصهای تعالی سازمانی با استفاده از روشهای تحلیل پوششی دادهها است که به عنوان مورد مطالعه به
بررسی عملکرد نمایندگیهای یکی از شرکتهای بیمه در شهر تهران میپردازد.
تعداد زیادی از مدلهای ارزیابی عملکرد در دهه  31به وجود آمدند .از میان مدلهای مذکور مدلهای تعالی سازمانی در
سطح وسیعی شناخته و منتشر شد (اولیاء و همکاران ،1331 ،ص .)121از طرف دیگر با توجه به بررسیهای به عمل آمده در بین
مدل های تعالی عملکرد سازمانی مطرح در سطح دنیا ،در حال حاضر مدل اروپایی تعالی عملکرد به لحاظ دسترسی به منابع و
اطالعات و وسعت جغرافیایی کاربران و نیز به لحاظ جامعیتی که در بین نکات مورد بررسی دارد از استقبال بیشتری برخوردار
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بوده ،از توانایی بیشتری در تبیین نواحی قابل بهبود و امتیازدهی سازمانهای تولیدی و خدماتی برخوردار است (رازانی.)1331 ،
در جدول 1ویژگیها و مزایای این مدل به اختصار بیان شدهاست.
جدول  .7مزایا و ویژگیهای مدل اروپایی تعالی سازمانی (اولیاء و همكاران ،7903 ،ص)724
مولفه مورد بررسی
سطح پوشش
انعطاف

ویژگی مدل EFQM

این مدل مستقیماً به تمامی ذینفعان اشاره نموده و به هر کدام امتیازی اختصاص میدهد.
نسبت به سایر مدلهای ارزیابی عملکرد از جمله کارت امتیازی متوازن ،ساختار یافتهتر و استانداردتر
است.

مدل علت و معلولی

مدل شامل توانمندسازها و نتایج است که از منطق علت و معلولی حمایت میکند اما ارتباط بین هر کدام
از عناصر خاص توانمندسازها و نتایج واضح نیست.

رویکرد توسعه

براساس فرایندها و جمع آوری داده و حقایق است و وضعیت جاری فرایندهای سازمان را توضیح میدهد.
این مدل براساس واقعیت و مستندات است.

الگوبرداری

ابزار مفیدی جهت بهینهکاوی است .یکی از اهداف اصلی این مدل ،بهینهکاوی خارجی آن است.

دستاورد

ارزیابی نسبی کیفیت فرایندها و نتایج سازمان با دادن امتیاز به  1معیار مدل و شناسایی حوزههای قدرت
و ضعف نسبی آنها

سطح انتظار از مدل

بهبود عملکرد ،شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود در فرایندهای سازمان ،ابزار مقایسه با بهترینها سنجش
این که یک سازمان تا چه اندازه فرایند برنامهریزی استراتژیک را به خوبی تعریف و مدیریت نموده است

از جمله معایب این مدل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 مدل  EFQMیک مدل جمعی است ،در نتیجه در این مدل اثر تداخلی متغیر و شاخصها بر روی یکدیگر قابل
سنجش نیست.
 وجود مبادله بین معیارهای مدل ،که در نتیجه ،ضعف یک معیار توسط قوت معیار دیگر پوشش داده میشود .از
آنجاییکه هدف ارزیابی توسط این روش ،اندازهگیری میزان تحقق مفاهیم و ارزشهای بنیادین در مدیریت کیفیت
فراگیر است و در مدیریت کیفیت جامع ،کیفیت در تمام ابعاد مورد نظر است ،لذا باید میزان مبادله بین معیارها
مشخص گردد .به عنوان مثال در فرایند کسب امتیاز آیا میتوان رضایت مشتری را فدای نتایج مالی سازمان نمود؟
بدیهی است که پاسخ به این پرسش منفی است و برای تحقق کامل مفاهیم کیفیت چنین کاری مجاز نیست.
 از آنجاییکه در  EFQMمالك کسب حداکثر  1111امتیاز از حوزههای نه گانه میباشد ،لذا راهکار واقعبینانهای
جهت بهبود ،در اختیار تصمیمگیرنده قرار نمیگیرد .به عبارتی در غالب موارد ،فاصله واحد تحت ارزیابی از
استانداردهای ایدهآل آنقدر زیاد است که عمالً امتیاز کسب شده فقط نشاندهنده فاصله تا ایدهآل است و اطالعاتی
راجع به چگونگی حرکت به سوی بهبود در اختیار سازمان قرار نمیدهد (ظرافت انگیز لنگرودی و همکاران،
.)1332
بنابراین برای برطرف کردن مشکالت ناشی از استفاده مدل  EFQMدر سازمان به منظور ارزیابی عملکرد سازمان ،میتوان
تکنیک تحلیل پوششی دادهها را مورد استف اده قرار داد .از سوی دیگر ،تحلیل پوششی داده ها ،به عنوان یک روش برنامه ریزی
ریاضی برای ارزیابی واحدهای تصمیم گیری ،با این فرض اولیه که واحدهای تصمیم گیری نهاده های مشابه برای تولید ستاده
های مشابه به کار می گیرند ،مورد استفاده قرار می گیرد( .صفری ،آذر ،1333 ،ص )2
مدل های تحلیل پوششی داده ها در یک فضای مقایسه ای بر اساس میزان توانایی هر واحد تصمیم گیری در تبدیل نهاده
ها به ستاده ها به کار گرفته می شوند .روش فوق برای ارزیابی یک واحد تصمیمگیری با هر تنوعی در نوع و تعداد نهاده و ستاده،
قرار دادن آن در باالترین نسبت ارزش ستاده ها به ارزش نهاده ها است .نسبت ارزش موزون ستاده ها و نهاده ها به کمک مدل
های برنامه ریزی ریاضی با یافتن وزن بهینه هر عامل موثر بر عملکرد به حداکثر می رسد .این اوزان بهینه در یک محیط رقابتی
که توسط خود واحدها ایجاد می گردد ،به دست می آید .توان متغیرسازی تعیین اوزان برای هر عامل در ارزیابی هر واحد
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تصمیم گیری از با ارزش ترین توانمندی های تحلیل پوششی داده ها در مقابل سایر روش ها است که ناگزیر به تخصیص اوزان
ثابت به عوامل مشابه در همه واحدهای تصمیم گیری هستند( .همان منبع)
عالوه بر فراهم کردن زمینه استفاده از عناصر و مفاهیم مدیریتی به جای نهادهها و ستادههای ملموس و محسوس ،به منظور
ارزیابی عملکرد نمایندگیهای حقوقی بیمه ،ابتدا با استفاده از پرسشنامه ،نظر خبرگان صنعت بیمه در مورد ضریب اهمیت
معیارهای ارزیابی عملکرد مدل تعالی سازمانی با توجه به صنعت بیمه ایران را بررسی گردید .سپس ،به منظور سنجش ضریب
اهمیت هر معیار مدل تعالی سازمانی ،نتایج حاصل از پرسشنامه را به کمک روشهای تصمیمگیری چند معیاره مورد ارزیابی قرار
گرفت .پس از آن ،از درون دادهای مدل اروپایی تعالی سازمانی به منظور نهادههای تکنیک تحلیل پوششی دادهها و از برون
دادهای حاصل از مدل اروپایی تعالی سازمانی به عنوان ستادههای تکنیک تحلیل پوششی دادهها استفاده شد .سپس با استفاده
از مدلهای تحلیل پوششی دادهها ،نمایندگیها را برحسب نمره کارایی رتبهبندی گردیدند .بنابراین الگوی پیشنهادی برای ارزیابی
عملکرد نمایندگیهای حقوقی شرکت بیمه در این تحقیق به صورت شکل  2میباشد.

 -4روش تحقیق
این تحقیق براساس هدف در دسته تحقیقات کاربردی و براساس روش ،توصیفی-پیمایشی است و همچنین در این تحقیق
برای پاسخ به پرسش ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .دو دسته جامعه آماری مورد استفاده قرار گرفت ،دسته اول خبرگان
صنعت بیمه و دسته دوم شرکت های خدمات بیمه ای (نمایندگی های حقوقی) شرکت سهامی بیمه ایران.
در دسته اول به منظور سنجش میزان اهمیت هر یک از معیارهای متناسب با صنعت بیمه از مدیران ارشد ،مدیران میانی،
اساتید و کارشناسان صنعت بیمه خبره که دارای تحصیالت دانشگاهی باشند ،پرسش شد .به علت مشکل بودن شناسایی و
دسترسی به خبرگان در جامعه اول روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری هدفمند و از نوع قضاوتی می باشد به همین منظور
در این تحقیق از میان اساتید صنعت بیمه ،مدیران ارشد و میانی و سرپرستان عملیاتی شاغل در صنعت بیمه 35 ،نفر انتخاب
گردیدند.
در روش تحلیل پوششی داده ها ،تعداد واحدهای تصمیم گیری و یا نمونه ها می بایست حداقل  3برابر تعداد مجموع نهاده
و ستاده ها در نظر گرفته شوند ،لذا با توجه به اینکه برای این تحقیق در مجموع  1معیار برای نهاده ها و ستاده ها در نظر گرفته
شده است ،از میان  135شرکت خدمات بیمه ای شرکت سهامی بیمه ایران که در شهر تهران مستقر بودند 35 ،نمایندگی حقوقی
به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند.
در این تحقیق برای تایید روایی محتوایی پرسشنامه ،سواالت پرسشنامه با مطالعه و بررسی منابع مطالعاتی مختلف تهیه شده
و برای بررسی و تایید نهایی از راهنمایی برخی از اساتید محترم و خبرگان مدیریت استفاده شده است.برای سنجش پایایی از
روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه اول  1913تعیین گردید که مقدار بسیار خوبی را نشان می دهد .گفته
می شود که اگر ضریب آلفا بیشتر از  192باشد ،آزمون از پایای قابل قبولی برخوردار است.
برای سنجش پایایی پرسشنامه اول با استفاده از نرم افزار  SPSSاز روش آلفای کرونباخ استفاده شد .سپس با استفاده از
روش آنتروپی شانن ،میزان ضرایب اهمیت هر معیار مدل تعالی سازمانی با توجه به ویژگی های صنعت بیمه ایران و براساس
نظرات خبرگان ،تعیین و محاسبه شد .داده های حاصل از پرسشنامه دوم که نمرات ارزیابی عملکرد هر نمایندگی حقوقی براساس
مدل تعالی سازمانی اروپایی است به کمک نرم افزار  DeaPوارد مدل تحلیل پوششی داده ها گردید .سپس با استفاده از روش
رتبه بندی کارایی متقاطع ،همه نمایندگی های حقوقی ،با توجه به نمره کارایی رتبه-بندی گردیدند.
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توانمندسازها

نتایج
نتایج کارکنان
نتایج
کلیدی

کارکنان
استراتژی

فرایندها

نتایج مشتری

رهبری

شراکا و منابع

نتایج جامعه

تعیین ضرایب اهمیت هر معیار با

استفاده از MADM

ستادههای DEA

نهادههای DEA

نتایج کارکنان

رهبری

نتایج مشتری
نتایج جامعه

DMUs
نمایندگی های حقوقی
شرکت بیمه

کارکنان
استراتژی
شرکا و منابع

نتایج کلیدی

فرایندها
شكل  .2مدل نظری تحقیق (صفری ،آذر)7909 ،

 -5یافته و نتایج
در تحقیقات متعددی مشخص شده است که وزن های تعیین شده توسط بنیاد اروپایی تعالی سازمانی لزوما جهانی نیستند
و هر کشور باید با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و سازمان های خود ،اقدام به تعیین وزن ها نماید ( , 2111Eskildsen et al,

.)2112
لذا به منظور تعیین ضرایت اهمیت هر کدام از شاخصهای مدل تعالی سازمانی با توجه به صنعت بیمه ایران و نیز به منظور
پاسخ به این سوال ،پرسشنامه سنجش اهمیت معیارهای مدل تعالی سازمان طراحی گردید .این پرسشنامه بر اساس معیارها و
زیرمعیارهای مدل اروپایی تعالی سازمانی طراحی گردید .این پرسشنامه دارای  21سوال است که هر سوال با مقیاس  5درجهای
لیکرت مورد سنجش قرار گرفت .پرسشنامه میان خبرگان صنعت بیمه توزیع گردید .خبرگان شناسایی شده  35نفر بودند ،که از
میان اساتید بیمه ای دانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشکده بیمه اکو و دانشگاه علوم اقتصادی و همچنین از میان مدیران ارشد،
مدیران ،سرپرستان و کارشناسان شرکتهای بیمه ایران ،سینا ،پارسیان و ملت انتخاب شدند.
سپس ،دادههای حاصل از پرسشنامههای تکمیل شده دستهبندی گردیدند .دادههای جمعآوری شده با استفاده از روش
آنتروپی شانون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند .ضریب اهمیت هر معیار تعالی سازمانی با توجه به نظر خبرگان صنعت بیمه
بدست آمد .نتایج حاصل از سنجش ضریب اهمیت هر معیار در مقایسه با ضریبهای تعیین شده از سوی بنیاد مدیریت کیفیت
جامع اروپا در جدول  2بیان شده است.
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جدول  .2مقایسه وزن استاندارد شاخصهای تصمیم با استفاده از روش آنتروپی شانون و وزنهای استاندارد
شاخص

وزن تعیین شده از سوی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا

وزنهای بدست آمده از سنجش
نظر خبرگان صنعت بیمه

به امتیاز

به درصد

رهبری

111

191

191

استراتژی

111

191

1911

کارکنان

111

191

1911

شرکاء

111

191

1911

فرایندها

111

191

1912

نتایج کارکنان

111

191

1911

نتایج مشتریان

151

1915

1912

نتایج جامعه

111

191

1911

نتایج کلیدی

151

1915

1912

جمع

1111

1

1

نتایج به دست آمده نشان میدهند که تمامی وزن ها به غیر از وزن مربوط به معیار رهبری و معیار نتایج جامعه تغییر کرده
است .مدل نظری نشان میدهد که میتوان برای ارزیابی عملکرد نمایندگیهای بیمه از ترکیب روشهای تعالی سازمانی و تحلیل
پوششی دادهها استفاده کرد .مدل مذکور بیان میدارد که معیارهای توانمندساز مدل تعالی سازماتی به عنوان ورودیهای مدل
تحلیل پوششی دادهها در نظر گرفته شوند .همچنین ،معیارهای نتایج نیز به عنوان خروجیهای مدل تحلیل پوششی دادهها در
نظر گرفته شوند .به منظور انجام این روش برای سنجش عملکرد نمایندگیهای بیمه ،پرسشنامه دوم تحقیق مورد استفاده قرار
گرفت.
این پرسشنامه یک پرسشنامه خودارزیاب استاندارد می باشد که از سوی بنیاد مدیریت کیفیت جامع اروپا معرفی گردیده
است .این پرسشنامه حاوی  23سوال در زمینه اجرای مدل تعالی سازمانی در سازمان میباشد .هر پرسش دارای  5سطح ارزشیابی
است که در کدام دارای امتیازات مشخصی هستند .پرسشنامه دوم میان  35نمایندگی حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران توزیع
گردید .برای هر نمایندگی  3نسخه پرسشنامه در نظر گرفته شد .پس از جمعآوری پرسشنامهها ،نتایج حاصل با درنظر گرفتن
ضریب هر معیار با توجه به نتایج پرسشنامه اول ،محاسبه گردید .با توجه به  115پرسشنامه تکمیل شده ،نتایج حاصل از ارزیابی
عملکرد  35شرکت خدمات بیمه ای در جدول  3بیان شده است.
جدول  .9نتایج ارزیابی عملكرد شرکتهای خدمات بیمهای در هر معیار تعالی سازمانی
رهبری

استراتژی

کارکنان

شرکا و
منابع

فرایندها

نتایج
مشتریان

نتایج
کارکنان

نتایج
جامعه

نتایج
کلیدی

شماره
نمایندگی
1

1/3152

1/3521

1/2325

1/2211

1/2121

1/2131

1/5313

1/3333

1/2112

2

1/5532

1/5121

1/1123

1/2511

1/3521

1/5111

1/5121

1/1212

1/2133

3

1/2222

1/5152

1/2222

1/2352

1/2222

1/1532

1/1121

1/3211

1/1212

1

1/5352

1/5122

1/5313

1/2511

1/2222

1/2331

1/5112

1/5352

1/5111

5

1/5111

1/1213

1/3231

1/1232

1/3251

1/3122

1/1123

1/3132

1/3251

2

1/5211

1/2232

1/1212

1/2121

1/5152

1/1251

1/3221

1/3115

1/3512

2

1/5211

1/1232

1/2313

1/2113

1/1232

1/3333

1/1313

1/1313

1/1522

3

1/3115

1/1122

1/1221

1/5111

1/2121

1/3122

1/3333

1/2233

1/1121

1

1/2115

1/2113

1/2121

1/2222

1/2121

1/2251

1/5111

1/3211

1/5112

11

1/5211

1/2121

1/5221

1/2331

1/2113

1/2252

1/1233

1/1113

1/1533

11

1/2121

1/2115

1/2312

1/2331

1/3115

1/2111

1/5225

1/3531

1/5133

1

 1به علت درخواست پرسش شوندگان ،اسامی نمایندگان به صورت شماره بیان شده است ،اسامی نزد محقق محفوظ است.
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رهبری

استراتژی

کارکنان

شرکا و
منابع

فرایندها

نتایج
مشتریان

نتایج
کارکنان

نتایج
جامعه

نتایج
کلیدی

شماره
نمایندگی
12

1/2232

1/5152

1/2211

1/2115

1/2122

1/2111

1/5213

1/2121

1/1325

13

1/5111

1/5211

1/5111

1/2215

1/2232

1/2222

1/1325

1/1213

1/1122

11

1/2222

1/1213

1/2121

1/2352

1/2121

1/2251

1/5111

1/3115

1/3251

15

1/5352

1/1213

1/2313

1/2121

1/3251

1/1532

1/1123

1/1212

1/5112

12

1/3115

1/5225

1/1232

1/5313

1/2331

1/1212

1/1233

1/3211

1/1533

12

1/3152

1/5121

1/2222

1/2511

1/3251

1/1251

1/1313

1/2233

1/5112

13

1/5532

1/5152

1/5313

1/1232

1/5152

1/3333

1/3333

1/3211

1/1533

11

1/5122

1/5512

1/5331

1/2352

1/2151

1/5121

1/1112

1/3152

1/1521

21

1/1121

1/2222

1/3111

1/2511

1/2512

1/1231

1/3522

1/2121

1/5223

21

1/2112

1/1232

1/2111

1/1122

1/2115

1/2312

1/1213

1/1212

1/5211

22

1/2121

1/2115

1/2312

1/2331

1/3115

1/2111

1/5225

1/3531

1/5133

23

1/5111

1/1213

1/3231

1/1232

1/3251

1/3122

1/1123

1/3132

1/3251

21

1/1212

1/2132

1/3152

1/2111

1/5225

1/3113

1/1111

1/2123

1/3231

1

25

1/2123

1/2211

1/3121

1/3323

1/3131

1/1111

1/2311

1/1112

1/1321

22

1/3152

1/3521

1/2211

1/2352

1/3111

1/2111

1/5225

1/5352

1/2133

22

1/3115

1/1232

1/2313

1/2113

1/3521

1/3333

1/3221

1/1212

1/1522

23

1/5223

1/5123

1/5213

1/5111

1/5333

1/5133

1/2121

1/2335

1/1325

21

1/2211

1/5521

1/1121

1/5152

1/2122

1/2111

1/1325

1/3115

1/5112

31

1/2222

1/2232

1/2325

1/2215

1/2121

1/3333

1/5112

1/2121

1/5112

31

1/1213

1/3211

1/2522

1/3211

1/3211

1/1222

1/3521

1/2325

1/3211

32

1/2235

1/5211

1/2312

1/2511

1/2113

1/1222

1/1325

1/1111

1/1122

33

1/2121

1/2511

1/5312

1/5211

1/2121

1/2232

1/3211

1/3521

1/3121

31

1/2521

1/2521

1/2113

1/2111

1/2312

1/2222

1/2511

1/1232

1/2132

35

1/3115

1/1213

1/5111

1/2113

1/2122

1/3122

1/1121

1/3115

1/5133

پس از محاسبه نمره عملکرد هر نمایندگی در هر معیار ،داده های حاصل را در ضریب اهمیت هر معیار ضریب می کنیم تا
نمره نهایی هر نمایندگی در هر معیار مشخص گردد.
با توجه به اینکه در کلیه مدل های پوششی داده ها مقادیر نهاده کمتر و مقادیر ستاده بیشتر مطلوب است اما در مدل های
تعالی عملکرد هر دو بخش نهاده ها و ستاده ها در صورت بیشتر بودن مطلوب و مناسب هستند ،قبل از بکارگیری داده ها در
تحلیل نتایج با این راه کار روبه رو هستیم که داده های مربوط به نهاده ها را معکوس نماییم ،به این ترتیب مشکل مذبور بر طرف
خواهد شد (صفری ،آذر ،1333 ،ص .)12بنابراین قبل از استفاده از داده های مربوط به نمونه های مورد بررسی ارزش مقداری
مربوط به نهاده ها را به روش مذکور تغییر می دهیم تا مبنای واقعی تری برای تحلیل نتایج در اختیار داشته باشیم .پس از بدست
آوردن داده ها ،داده های حاصل از  5معیار توانمندساز به عنوان ورودی های مدل تحلیل پوششی داده ها و داده های حاصل از
 1معیار نتایج به عنوان ورودی های مدل تحلیل پوششی داده ها در نظر گرفته شدند .برای حل مدل تحلیل پوششی داده ها از
نرم افزار  DeaP 291استفاده شد .نتایج حاصل از اجرای مدل در چهار حالت مدل تحلیل پوششی داده ها در جدول  1درج شده
است.
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جدول  .4نتایج حاصل از اجرای مدلهای اساسی تحلیل پوششی دادهها
CCR

BCC

CCR

BCC

CCR

BCC

CCR

BCC

نمایندگی

ورودی
محور

ورودی
محور

خروجی
محور

خروجی
محور

نمایندگی

ورودی
محور

ورودی
محور

خروجی
محور

خروجی
محور

1

19132

19111

19132

19115

11

19213

19211

19213

19231

2

19155

19155

19155

19111

21

19253

19321

19253

19211

3

19222

19132

19222

19225

21

19115

19111

19115

19111

1

19155

19155

19155

19111

22

19113

19111

19113

19111

5

19112

19512

19112

19223

23

19112

19512

19112

19223

2

191132

19212

19132

19211

21

19233

19312

19233

19211

2

19321

19222

19321

19151

25

19111

19111

19111

19111

3

19125

19212

19125

19521

22

19111

19111

19111

19111

1

19111

19123

19111

19152

22

19212

19111

19212

19133

11

19312

19121

19312

19312

23

19533

19221

19533

19222

11

19113

19111

19113

19111

21

19133

19132

19133

19131

12

19322

19113

19322

19122

31

19221

19111

19221

19321

13

19315

19332

19315

19152

31

19211

19111

19211

19111

11

19123

19115

19123

19123

32

19211

19111

19211

19111

15

19532

19215

19532

19251

33

19213

19221

19213

19153

12

19222

19233

19222

19231

31

19111

19111

19111

19111

12

19251

19111

19251

19251

35

19311

19131

19311

19322

13

19512

19235

19512

19231

از میان دو مدل مطرح بازده ثابت به مقیاس و یازده متغیر به مقیاس ،مدل تحلیل پوششی دادهها با بازده ثابت به مقیاس،
مدل مناسبتری برای سنجش عملکرد نمایندگیهای شرکتهای بیمه است .دلیل این امر آن است که نتایج نشان میدهند ،مدل
بازده متغیر به مقیاس واحدهای بیشتری را نسبت به مدل بازده ثابت به مقیاس نشان میدهد .همچنین تفکیک پذیری واحدهای
ناکارا در مدل بازده ثابت به مقیاس به مراتب بهتر از مدل بازده متغیر به مقیاس میباشند .لذا مدل انتخاب شده برای تحلیلهای
بعدی ،مدل تحلیل پوششی دادهها با بازده ثابت به مقیاس میباشد.
همچنین هر کدام از مدلهای فوق دارای دو حالت ورودیمحور و خروجیمحور میباشند .نتایج حاصل از اجرای مدل نشان
میدهند که در ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه با در نظر گرفتن معیارهای تعالی سازمانی ،تفاوت بسیار اندکی در حالت
ورودی محور و خروجی محور وجود دارد .این تفاوت تنها در رتبهبندی واحدهای کارا دیده میشود .واحدهای کارا واحدهایی
هستند که امتیاز کارایی آنها برابر با یک است .واحدهای غیرکارا قابل رتبه بندی هستند ،اما واحدهایی که امتیاز کارایی آنها برابر
یک می باشد با استفاده از مدل های کالسیک تحلیل پوششی داده ها قابل رتبه بندی نیستند ،لذا روش رتبه-بندی کارایی
متقاطع به منظور رتبه بندی واحدهای کارا (مهرگان ،1332 ،ص  )125مورد استفاده قرار گرفت .هر دو روش واحدهای 22 ،25
و  31را کارا تشخیص داده بودند .ولی روش ورودی محور واحد  22را کاراترین و واحدهای  25و  31را در رتبه های بعدی قرار
داده است .درحالیکه روش خروجی محور ،واحد  22را بازهم به عنوان کاراترین واحد ،و واحدهای  31و  25را به عنوان رتبه های
بعدی برگزیده است .در جدول  5رتبهبندی نمایندگی ها بیان شده است.
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جدول  .5رتبهبندی  95نمایندگی حقوقی نمونه تحقیق
نمایندگی

رتبهبندی بر اساس
روش  CCRورودی
محور

رتبهبندی بر اساس
روش  CCRخروجی
محور

نمایندگی

رتبهبندی بر اساس
روش  CCRورودی
محور

رتبهبندی بر اساس
روش  CCRخروجی
محور

1

11

11

11

22

22

2

3

3

21

23

23

3

11

11

21

11

11

1

1

1

22

5

5

5

32

32

23

33

33

2

31

31

21

21

21

2

31

31

25

2

3

3

31

31

22

1

1

1

12

12

22

35

35

11

11

11

23

23

23

11

1

1

21

2

2

12

13

13

31

13

13

13

12

12

31

22

22

11

2

2

32

12

12

15

22

22

33

21

21

12

25

25

31

3

2

12

21

21

35

15

15

13

21

21

 -0جمع بندی
نتایج تحقیق نشان داد که ترکیب مدل تعالی سازمانی به عنوان یک مدل کیفی و مدل تحلیل پوششی داده ها به عنوان یک
مدل کمی ،مدل مناسبی برای ارزیابی عملکرد نمایندگی های بیمه می باشد .با استفاده از مدل بازده ثابت به مقیاس روش تحلیل
پوششی داده ها ،در ارزیابی عملکرد نمایندگی های شرکت های بیمه ،تمایز میان واحدهای کارا و ناکارا با دقت باالتری صورت
می گیرد .همچنین نتایج نشان دادند که دو حالت ورودی محور و خروجی محور مدل تحلیل پوششی داده ها در سنجش کارایی
نمایندگی های بیمه به نتایج یکسانی منجر می گردند .نتایج حاصل از حل مدل تحلیل پوششی داده ها و رتبه بندی به روش
کارایی متقاطع ،نشان می دهند که میان مدل های خروجی محور و ورودی محور تفاوت اندکی وجود دارد .این دو مدل از روش
تحلیل پوششی داده ها ،تنها در رتبه بندی واحدهای کارا با یکدیگر اختالف داشتند .این امر نشان می دهد که از میان مدل های
تحلیل پوششی داده ها ،مدل بازده ثابت به مقیاس ( ) CCRبهترین مدل برای سنجش کارایی نمایندگی های حقوقی می باشد.
همچنین نتایج نشان می دهند که میان روش ورودی محور و روش خروجی محور تفاوت بسیار اندکی وجود دارد .در مورد
واحدهای ن اکارا هر دو روش دارای نتایج کامال یکسانی هستند .تنها در مورد واحدهای کارا دارای اختالف اندکی هستند.
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انسانی ،دوره  3شماره  .2صص 31-13
 .32آذر ،عادل؛ صفری ،سعید ( .)1333مدلسازی تعالی سازمانی با رویکرد تحلیل پوششی داد ها ،فصلنامه مدرس علوم
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مطالعه اثر نوسانات نرخ ارز ،نرخ تـورم و تولـید ناخالص داخلی
بر سوددهی شرکتها
اکرم احسانی چیمه ،7امیررضا

کیقبادی*2

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه حسابداری ،واحد پرند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
2و* -استادیار ،گروه حسابداری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران(نویسنده مسئول)
a.keyghobadi@iauctb.ac.ir

چكیده
تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر نوسانات بازده سهام بازار بورس مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است.
این رابطه به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت از کشوری به کشور دیگر نتایج متفاوتی را ایجاد میکند .در این
پژوهش تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی از جمله نرخ ارز ،نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکتها با
استفاده از داده های صنایع مختلف (صنایع خودرو،محصوالت غذایی ،سیمان ،داروئی ،استخراج کانیهای فلزی و
غیره) مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری این پژوهش شامل  131شرکت طی دوره  1331-1313میباشد.
برای ارزیابی فرضیات تحقیق از مدل اقتصاد سنجی  GMMاستفاده شده است .نتایج پژوهش مبین وجود رابطه
بین نرخ ارز ،نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سوددهی شرکتها میباشد .طبق نتایج حاصل شده ،نوسانات نرخ
ارز تأثیر مثبت و مستقیم ،نرخ تورم تأثیر منفی و معکوس و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی(در حد صفر) و
معکوس بر سوددهی شرکت ها میگذارند .همچنین بیشترین اثرگذاری را به ترتیب نرخ تورم ،نرخ ارز و تولید
ناخالص داخلی بر سود دهی شرکت ها دارند.
واژگان کلیدی :نرخ ارز ،نرخ تورم ،تولید ناخالص داخلی ،سود دهی شرکت ها

 -7مقدمه
مجموعه اقتصاد هر کشور از بخش های مختلفی تشکیل شده که چگونگی روابط بین این بخش ها ،سمت و سوی اقتصاد آن
کشور را مشخص میکند .با توجه به اهمیت نقش بازار بورس در اقتصاد هر کشور می توان سرمایه گذاران را از مهم ترین متغیرهای
تعیین کننده سرنوشت اقتصاد آن کشور دانست .بنابراین برای فراهم کردن بستری مناسب برای جذب و حضور گسترده این طیف
وسیع و جلب اعتماد آنها ،نیاز به ابزارها و معیارهای خاصی می باشد .در واقع هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری کسب سود
مناسب است و عموماَ تصمیم گیری سرمایه گذاران بر مبنای بازده سهام می باشد .بازده سهام نیز متأثر از متغیرهای کالن و
جزئی اقتصادیست و در ادبیات اقتصاد مالی به اهمیت این موضوع بارها اشاره شده است .در بررسی های انجام شده توسط بسیط
و حسن ،) 2112( 1عواملی همچون رشد فروش ،متوسط قیمت سهام ،نوع صنعت ،عمر شرکت ،هزینه تبلیغات ،نقدینگی ،نسبت
بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ،اندازه شرکت ،نسبت بدهی به دارائی و عوامل اقتصادی ای همچون تولید ناخالص داخلی
به عنوان عوامل اثر گذار بر سودآوری شرکت ها معرفی شده است.
تاکنون پژوهش های بسیاری در رابطه با تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر سود دهی شرکتها انجام شده است که از جمله
آن ها میتوان به یاسر محمود 2و همکاران ( – )2111عثمان و یاکوب – )2115( 3تنانی و محب خواه ( )1313اشاره کرد .استدالل
این دست مطالعات این است که اطالعات اقتصاد کالن از طریق تأثیری که بر سود مورد انتظار دارد ،قیمت سهام را تحت تأثیر
قرار می دهد .با پذیرفتن ارتباط نزدیک بازار سرمایه و ساختار اقتصاد کالن کشور ،می توان انتظار داشت که سوددهی شرکتها
تحت تأثیر اقتصاد کالن قرار گیرد.
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برای نمونه عباسی نژاد و همکاران ( )1312اشاره میکنند که رابطه مستقیم و همینطور معکوسی بین متغیرهای کالن
اقتصادی با شاخص بورس وجود دارد .همچنین یاسر محمود و همکاران ( )2111نیز نشان دادند که متغیرهای کالن اقتصادی
تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر شاخص بازار بورس دارند .بر این اساس ،در این پژوهش نقش اطالعات اقتصاد کالن در پیش بینی
سود  5دوره از شرکت های منتخب مورد بررسی قرار می گیرد .بدین منظور رابطه سه متغیر مستقل کالن اقتصادی با متغیر
وابسته که سوددهی شرکتها میباشد مورد بررسی قرار گرفت.

 -2پیشینه پژوهش
پوه و جایارامان ( ،)2112در پژوهشی با عنوان "فعالیت های اقتصاد کالن و قیمت های سهام در اقتصاد ایسلند جنوبی" ،به
این نتیجه دست یافته اند که شاخص قیمت سهام نسبت به تولید واقعی و نرخ ارز با کشش است ،درحالیکه نسبت به عرضه پول
و نرخ سود بی کشش است .عباسیان و همکاران ( )1332در مطالعه دیگری به بررسی رابطه بین متغیرهایی همچون نرخ ارز ،تراز
تجاری ،تورم ،نقدینگی و نرخ بهره با شاخص قیمت بورس تهران در سال های  1322الی  1331با داده های فصلی پرداختند.
آن ها از روش های هم جمعی و مدل های تصحیح خطا و تجزیه واریانس استفاده کردند .نتایج مطالعه آن ها نشان می دهد که
یک رابطه تعادلی بلند مدت بین شاخص کل بورس و متغیرهای کالن اقتصادی وجود دارد .همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان
می دهد که درصد زیادی از تغییرات شاخص کل سهام توسط خود متغیر و بخش اندکی از تغییرات توسط متغیرهای کالن
اقتصادی توضیح داده می شوند .در این پژوهش رابطه بین شاخص قیمت بورس با متغیرهای نرخ ارز و تراز تجاری به طور مستقیم
و با متغیرهای دیگری همچون حجم نقدینگی ،نرخ بهره و نرخ تورم به صورت معکوس است .به نظر می رسد افزایش نرخ ارز در
کوتاه مدت به دلیل خروج سرمایه گذاری از بازار سرمایه به بازار پول باعث کاهش نرخ شاخص بورس اوراق بهادار می شود؛ اما
در بلند مدت اثر مثبت بر بازار سرمایه دارد.
لیو و شرستا ،)2113(2در مطالعه ای با عنوان "تجزیه و تحلیل رابطه بلند مدت بین متغیرهای کالن اقتصادی و بازار سهام
چین با استفاده از هم جمعی ناهمسان" ،به بررسی ارتباط بین متغیرهای کالن اقتصادی نظیر نرخ ارز ،نرخ تورم ،تولیدات صنعتی،
نرخ سود کوتاه مدت و بلند مدت و حجم پول با شاخص بورس شانگ های ( )SHSEو شاخص بورس شنزن ( )SZSEدر فاصله
زمانی  1112تا  2111پرداخته است .نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت بین قیمت سهام و حجم پول و تولیدات صنعتی
و رابطه منفی بین قیمت سهام و نرخ ارز ،نرخ تورم ،نرخ بهره کوتاه مدت و بلند مدت است .نجارزاده و همکاران ( )1333در
بررسی تأثیر شوك های ارزی و قیمتی بر شاخص کل قیمت بورس تهران یک رابطه بلند مدت بین متغیرهای مورد پژوهش
استخراج کرده و بر اساس نتایج ،شوك های ناشی از نرخ ارز بر شاخص کل قیمت سهام در کوتاه مدت تأثیر مثبت داشته است.
بررسی پاشایی فام ( )1333در مورد کشور ایران با استفاده از دادههای ماهانه طی سال های  1321تا  1335نیز نشان می
دهد که نتیجه نهایی افزایش تورم در بلند مدت ،کاهش بازده واقعی سهام را در پی خواهد داشت .آدام و توونبا ( ،)2111در
مطالعه ای رابطه متغیرها ی کالن اقتصادی بر بازار سهام غنا را طی دوره زمانی  1111تا  2112و با استفاده از آزمون همجمعی
یوهانسون و تصحیح خطای برداری بررسی نمودند .نتایج نشان می دهد که قیمت سهام با سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ
تورم رابطه مثبت و با نرخ ارز و نرخ بهره رابطه منفی دارد.
سجادی و همکاران ( )1331در پژوهشهایی که با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای کالن اقتصادی و شاخص کل قیمت
بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند با بررسی و آزمودن رابطه بین داده های فصلی متغیرهای کالن اقتصادی (نرخ رشد نقدینگی،
نرخ تورم ،نرخ سود واقعی بانک ها ،درا مد نفتی و نرخ ارز) با شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای  1321تا
 1332بر رابطه تعادلی بلند مدت بین شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای کالن اقتصادی فوق الذکر صحه گذاشتند.
متغیر وابسته این پژوهش نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بوده اند که با استفاده از روش خود رگرسیونی برداری با
وقفه های توزیعی ،فرضیات پژوهش را مورد آزمون قرار دادند .نتایج این پژوهش نشان می دهد که در بلند مدت نرخ تورم و نرخ
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رشد نقدینگی رابطه معکوس و درآمد نفتی رابطه مستقیم با نوسانات شاخص کل قیمت بورس داشته و نرخ سود واقعی بانکی و
نرخ ارز رابطه معناداری با شاخص مذکور ندارد.
ترابی و هومن ( ) 1311در مطالعه دیگری به بررسی اثرات متغیر های کالن اقتصادی بر شاخص های بازدهی بورس اوراق
بهادار تهران با استفاده از روشهای هم جمعی و داده های فصلی  1322الی  1332پرداخته اند .نتایج مطالعه آن ها نشان می
دهد که تولید ناخالص داخلی ،حجم پول و حجم نقدینگی از متغیرهای اثر گذار کلیدی بر بازدهی سهام محسوب می شوند.
همچنین اثر نرخ بهره حقیقی با وجود اینکه منفی است ولی پایدار نیست و همچنین انتخابات ادواری ریاست جمهوری به شدت
بر بازدهی سهام تأثیر می گذارد.
ابونوری و همکاران ( )1311به بررسی هم انباشتگی و علیت میان متغیرهای کالن اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام
پرداختند و از داده های فصلی  1331-11شاخص کل قیمت سهام و مجوعه ای از متغیر های کالن اقتصادی شامل عرضه پول،
تولید ناخالص داخلی ،مدل یوهانسون ،فیلیپس – هاتسون و  ، ARDLنرخ ارز و همچنین رویکردهای انگل -گرنجر و تصحیح
خطا استفاده نموده اند .نتایج نشان می دهد که در تمام الگوهای برآورد شده یک رابطه بلند مدت میان متغیرهای موجود در
مدل و شاخص کل قیمت سهام وجود دارد و در حالی که حجم پول (سیاست های پولی بانک مرکزی) بیشترین تأثیر را بر تغییرات
قیمت سهام دارد ،آثار نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر بازار سهام با بی اطمینانی بسیاری همراه است .بر اساس نتایج به دست
آمده از آزمون علیت گرنجر شاخص کل قیمت سهام اثر معناداری بر تولید ناخالص داخلی ندارد; در حالیکه متغیرهای کالن بر
رونق یا رکود بورس تأثیر می گذارند .این نتیجه نشان دهنده این است که از شاخص کل قیمت سهام نمی توان برای پیش بینی
تولید ناخالص داخلی استفاده نمود و همچنین قیمت سهام از یک گام تصادفی آن گونه که تئوری بازارهای کارآمد پیش بینی
کرده است پیروی نمیکند.
کاورنو و همکاران ( ،)2111در پژوهش خود تحت عنوان "رابطه بین متغیرهای کالن اقتصادی و نرخ بازده سهام غنا با استفاده
از برآورد درست نمایی" ،به این مهم دست یافتند که رابطه ای معنی دار بین نرخ بازده سهام و متغیرهای کالن اقتصادی همچون
تورم ،نرخ ارز و نرخ صورتحساب خزانه وجود دارد .یافته های آن ها نشان داد که تورم رابطه مثبتی با نرخ بازده سهام دارد .در
حالیکه نرخ ارز و نرخ صورتحساب خزانه تأثیر منفی بر نرخ بازده سهام دارند .با این وجود ،در این پژوهش رابطه معنی داری بین
نرخ بازده سهام و قیمت سهام یافت نشد .چینزرا ( ،) 2111رابطه نااطمینانی متغیرهای کالن اقتصادی و قیمت سهام را با استفاده
از مدل  Var Gharchبرای آفریقای جنوبی بررسی نمود .یافته های وی نشان دهنده وجود رابطه دو طرفه بین این متغیرها می
باشد .وی همچنین متوجه شد که نااطمینانی متغیرهای کالن اقتصادی اثر معنی داری بر نوسانات بازار سهام دارد.
زاهدی و صادقی ( )1311در پژوهشی که با هدف تبیین و تحلیل رابطه علّی موجود بین عوامل کالن اقتصادی با شاخص کل
قیمت بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند به بررسی عوامل کالن اقتصادی مؤثر بر بازار سهام از جمله تولید ناخالص ملی ،تورم،
نقدینگی ،قیمت سکه بهار آزادی ،نرخ ارز و قیمت واقعی نفت خام طی دوره زمانی  1323تا  1333پرداختند .در این راستا رابطه
ای بلند مدت بوسیله مدل یوهانسون -یوسیلیوس برآورد شده است و نتایج نشان می دهد که بیشترین تأثیر بر شاخص قیمت
کل بورس اوراق بهادار از بین متغیرهای پژوهش را به ترتیب شاخص قیمت کاالها ،خدمات مصرفی ،تولید ناخالص داخلی و قیمت
سکه بهار آزادی داشته اند .همچنین نتایج آزمون علّیت الگوی تصحیح خطای برداری نشان می دهد که بین تولید ناخالص داخلی
و نقدینگی با شاخص قیمت بورس اوراق بهادار رابطه علّی وجود دارد .در حالی که وجود چنین رابطه ای بین تورم و شاخص
قیمت بورس اوراق بهادار تهران رد شده است.
حالفی و سعیدی ( )1311در مقاله ای تحت عنوان "بررسی واکنشهای متقابل نااطمینانی در نرخ ارز و شاخص قیمت سهام
بورس تهران" ،با استفاده از داده های ماهانه مهر  1333تا مهر  1331و بکارگیری تکنیک همجمعی یوهانسن و آزمون علیت
گرنجر نشان دادند که حداقل یک رابطه تعادلی بلند مدت بین نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی شاخص قیمت سهام بورس تهران
وجود دارد .همچنین تاکید کردند که نااطمینانی در شاخص کل قیمت سهام علت بی ثباتی در نرخ ارز نبوده و بنابراین یک رابطه
علّی یکطرفه از سوی نااطمینانی نرخ ارز به سمت نااطمینانی در شاخص کل قیمت سهام وجود دارد.
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حیدری و بشیری ( )1311در مطالعه ای تحت عنوان "رابطه بین نوسانات نرخ واقعی ارز و شاخص قیمت سهام در بورس
اوراق بهادار تهران" ،طی سال های  1323-1311از م دل خودرگرسیونی تعمیم یافته دومتغیره مبتنی بر واریانس ناهمسانی
شرطی استفاده کردند .نتایج نشان می دهد که بین متغیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی و شاخص قیمت سهام رابطه منفی و معنی
داری وجود داشته و بین نااطمینانی قیمت سهام و نرخ ارز رابطه معنی داری وجود ندارد .آالجیده و پاناگوتیدیس ( ،)2112نیز
ارتباط علّی بین نرخ ارز و شاخص قیمت سهام را بررسی کرده اند .نتایج این پژوهش حکایت از وجود این رابطه در کوتاه مدت
برای کشورهای کانادا ،انگلستان و سوئیس از سوی نرخ ارز به سوی شاخص قیمت داشته است .اما عکس این رابطه تنها برای
کشور سوئیس مورد تأیید قرار گرفته است.
کاورنو ( ،)2112در پژوهش دیگری یافت که در بلند مدت نرخ بازده سهام تأثیر مثبتی بر روی تورم ،نرخ بازده و نرخ
صورتحساب خزانه دارد و تأثیری منفی بر روی قیمت نفت خام می گذارد .اما در کوتاه مدت ،آن ها نشان دادند که نوسانات در
نرخ بازده سهام بر تورم تأثیر منفی و بر نرخ صورتحساب خزانه تأثیر مثبتی دارد .کریم زاده و همکاران ( )1312به بررسی تأثیر
تغییرات برخی از متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص قیمت صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .در این
پژوهش رابطه بین سه متغیر کالن اقتصادی (نرخ ارز ،قیمت نفت و تورم) با شاخص قیمت صنایع پذیرفته شده در بورس مورد
مطالعه قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای کالن مورد بررسی هیچگونه رابطه همزمانی با تغییرات شاخص ها ندارند.
احمد پور و همکاران ( )1312به بررسی چگونگی تأثیر نرخ رشد فروش بر سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار طی سالهای  1333تا  1331پرداختند .آن ها برای تحلیل داده ها از مدل های خود برگشتی پنل پویا ()GMM
استفاده کردند .پس از جمع آوری اطالعات جهت تحلیل داده ها ،آزمون از طریق اجرای رگرسیون تلفیقی انجام شد .نتایج بیانگر
این امر است که در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس ،متغیر سهم از بازار شرکت های بورسی تأثیر مثبتی بر روند سود
آوری دارد .در حالیکه افزایش نرخ رشد فروش در سال جاری و سال گذشته و اهرم بدهی رابطه معنا داری با سود سال جاری
ندارند.
سمنانی و شجاعی ( ) 1313ارتباط بین تورم ،رشد تولیدات صنعتی ،نرخ ارز و قیمت نفت خام با شاخص قیمت سهام بورس
تهران را برای سال های  1331تا  1311در قالب داده های سه ماهه با استفاده از الگوی رگرسیون مورد آزمون قرار دادند .بر
اساس نتایج ،شاخص قیمت سهام با تورم ،شاخص تولیدات صنعتی و قیمت ارز در تأثیر مستقیم ومعناداری بوده و شاخص قیمت
سهام با قیمت نفت خام در ارتباط معکوس ومعناداری قرار دارد .ایساهاکا و همکاران ( ،)2113در مطالعه ای با هدف بررسی رابطه
علیت موجود بین متغیرهای اقتصاد کالن و بازده سهام در غنا ،طی دوره زمانی  1115-2111با استفاده از تجزیه و تحلیل سری
زمانی ،آزمون علیت گرنجر و مدل تصحیح خطا ،به این نتیجه رسیدند که بین بازده سهام و تورم ،عرضه پول و سرمایه گذاری
مستقیم خارجی ( ) FDIارتباط معنی داری در دراز مدت وجود دارد .همچنین در کوتاه مدت ،ارتباط معنی داری بین بازده سهام
و متغیرهای کالن اقتصادی مانند نرخ بهره ،تورم و عرضه پول وجود دارد و ضریب مدل تصحیح خطا ( )VECMنشان داد که
حدود  21ما ه طول می کشد که بازار سهام خود را بطور کامل به سمت تعادل موقعیت در هنگام شوك های اقتصاد کالن تنظیم
کند.
یاسر محمود و همکاران ( ،)2111در مطالعه ای تحت عنوان "تأثیر متغیرهای اقتصادی بر بازده بازار سهام در کشور پاکستان"،
مطالعات خود را بر روی  5متغیر کالن اقتصادی از جمله تورم ،تولید ناخالص داخلی سرانه ،تولید ناخالص داخلی پس انداز ،عرضه
پول و نرخ ارز در شاخص بازار بورس کراچی  111پاکستان طی دوره زمانی  1111-2113و با استفاده از تجزیه و تحلیل
همبستگی ،آزمون علّیت گرنجر و تجزیه و تحلیل رگرسیون انجام دادند .نتایج حاصل نشان می دهد که نرخ تورم ،نرخ ارز ،عرضه
پول ،تولید ناخالص داخلی سرانه و  GDPپس انداز اثر مثبت قابل توجهی در شاخص بازار بورس کراچی  111دارد .کونچیتچی
و پاتاتوکاس ( ،) 2111به بررسی رابطه بین سود شرکت ها و تولید ناخالص اسمی با استفاده از داده های فصلی و برای اعضاء spf

پرداخته اند .آنها به این نتیجه رسیدند که ارتباطی دو طرفه میان سود حسابداری شرکت ها و تولید ناخالص اسمی وجود دارد.
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عثمان و یاکوب ،)2115( 3در مطالعه ای با عنوان "رابطه بلند مدت بین بازدهی بازار سهام و شاخص های کالن اقتصادی با
شواهدی از کشور ترکیه"  ،عملکرد شاخص های کالن اقتصادی و بازدهی واقعی سهام را در کشور ترکیه مورد بررسی قرار داده
اند .در این مطالعه کارایی واقعی بورس اوراق بهادار ترکیه با در نظر گرفتن شاخص های کالن اقتصادی از جمله عرضه پول ،نرخ
ارز و تراز تجاری با استفاده از مدل انگل -گرنجر و یوهانسون -یوسیلیوس بررسی شده است .نتایج این بررسی حاکی از آن است
که رابطه منظمی بین شاخص قیمت سهام و شاخص های کالن اقتصادی در کشور ترکیه مشاهده نشده است و قیمت سهام در
ترکیه تحت تأثیر انتظارات آتی سهامداران از مجموع بازدهی سهامی است که در اختیار دارند.
گی و همکاران ،)2112( 1در پژوهشی با عنوان " تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر روی بازار سهام در چهار اقتصاد نو ظهور
جهان"  ،با استفاده از روش های خودرگرسیون برداری و هم جمعی به تجزیه و تحلیل ارتباطات پویا بین قیمت های سهام و چهار
عامل اقتصادی مهم پرداختند .نتایج حاص ل از وجود اثرات آنی و مثبت نقدینگی و اثرات منفی بلند مدت افزایش عرضه پول بر
قیمت های سهام گزارش می دهد .آگیاپونگ و همکاران ،)2112( 5که به تأثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر شاخص قیمت سهام
درکشور غنا طی دوره ( 1131الی  )2113پرداختند ،به این نتیجه رسیدند که ارتباطی بلند مدت میان متغیرهای کالن اقتصادی
و شاخص قیمت سهام غنا وجود دارد .همچنین تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که متغیرهای نرخ بهره و تورم با وقفه قابلیت
نشان دادن تغییرات بازار سهام را دارند و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،قیمت نفت و نرخ ارز تأثیری ضعیف بر تغییرات قیمت
سهام دارند.
عباسی نژاد و همکاران ( ،)1312مطالعه گستردهای در ارتباط با رابطة بین نوسانهای بازار سهام و متغیرهای کالن اقتصادی
انجام دادند .در این پژوهش از الگوی اقتصادسنجی  VARX-DCC-GARCHاستفاده شد و برای برآورد الگو از دادههای ماهانة
 1331-1312برای اقتصاد ایران و بورس اوراق بهادار تهران بهره گرفته شد .براساس نتایج این الگو ،متغیرهای نرخ ارز ،تورم و
قیمت نفت هر سه در بلند مدت اثری مثبت بر شاخص سهام دارند و تاثیر نرخ ارز نسبت به سایر متغیرها بیشتر می باشد.
همچنین شوكهای کوتاه مدت قیمت نفت ،اثر بیشتری بر شاخص سهام دارد .در این پژوهش همچنان نشان داده شد که
نوسانپذیری تورم ،همبستگی مثبت ضعیفی با نوسانهای شاخص سهام داشته و نوسانپذیری قیمت نفت با نوسانپذیری بازار
سهام همبستگی ندارد.

 -9فرضیه پژوهش
همانگونه که در مقدمه اشاره شد ،سوددهی بنگاه های اقتصادی بعنوان معیاری از عملکرد شرکت ها یکی از دغدغه های
اصلی فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران در امر تجزیه تحلیل های بنیادی می باشد .با توجه به ارتباط تنگاتنگ متغیرهای کالن
اقتصادی بر شاخص های اقتصادی طبق فرضیه این پژوهش نوسانات نرخ ارز ،نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی
شرکت ها تأثیر دارد.

 -4روش پژوهش
این پژوهش ،پژوهشی کاربردی و از نوع پژوهش همبستگی است که روش انجام آن بصورت تحلیلی می باشد .در این مطالعه
از تکنیک های اقتصاد سنجی و رویکرد پس رویدادی (از طریق اطالعات گذشته) استفاده شده و رابطه و تأثیر متغیرها سنجیده
می شود .برای آزمون فرضیه ها از همبستگی و رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می شود که هدف آن یافتن میزان رابطه
بین متغیرها است .همچنین تحقیق مورد نظر از حیث هدف ،کاربردی می باشد .داده ها و جامعه آماری مورد استفاده در این
تحقیق اطالعات صورت های مالی استخراج شده از شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای
 1331تا  1313می باشد.
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 7-4متغیر وابسته
متغیر وابسته در این پژوهش سود دهی گزارش شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

 2-4متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل در این پژوهش نوسانات نرخ ارز ،نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی می باشد

 -5مدل پژوهش
مدل رگرسیونی مورد نظر این پژوهش ،جهت انجام تخمین های الزم از طریق روش آزمون پانل دیتای پویا ارائه شده است
که به بررسی رابطه بین سوددهی( )BENFو نرخ ارز( ،)RATنرخ تورم( )INFو تولید ناخالص داخلی( )GDPشرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
)BENF = β. + 1β RAT + 2β INF + 3β GDP + 4β BENF (-1

 β.عرض از مبدا و  1βتا  1βضریب مدل میباشند که باید تخمین زده شوند BENF (-1) .میزان لگ ( )lagمیباشد.

 -0روش های گردآوری داده ها
روش این پژوهش کتابخانه ای است .در مرحله اول جهت تدوین تاریخچه ،ادبیات موضوعی و مبانی نظری پژوهش از مدارك
و پایان نامه های موجود در کتابخانه ها و همچنین از مقاالت موجود و پایگاه های جستجوی علمی در اینترنت استفاده شده است.
در مرحله دوم برای جمع آوری مبانی نظری و ادبیات پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده است که از کتب التین و فارسی،
پایان نامه ها و به خصوص مقاالت التین مجالت معتبر مالی پایگاه های  Praquest ،Science Directو  SSRNاطالعاتی جمع
آوری شد .در مرحله سوم این پژوهش در مورد متغیرهای مهم کالن اقتصادی ،داده ها عمدتاً بر مبنای نشریات مختلف بانک
مرکزی و همچنین نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی گردآوری گردید.

 -1یافته های پژوهش
 7-1مقدمه
در این بخش برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده وتصمیم گیری در مورد تأیید یا رد فرضیه پژوهش پس از مقدمه ،به
برآورد الگوی ارائه شده در فصل گذشته پرداخته شده است .در ابتدا آمار توصیفی و همبستگی متغیرها بررسی شده و در ادامه
به برآورد الگو به روش  GMMو همچنین به تحلیل نتایج پرداخته شده است .در این پژوهش همچنین به مانائی متغیرها ،هم
انباشتگی و در انتها به بررسی هم خطی بودن متغیرها پرداخته شده است.

 2-1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
در این مطالعه اطالعات  131شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های  1331-1313مورد بررسی قرار گرفته
است که در ادامه آمار توصیفی متغیر های پژوهش در جدول زیر قابل مشاهده می باشد.
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جدول  :7آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین

سود دهی

535.5111

132.1511

1222.111

-1513.111

1321.311

2.215112

داخلی

تولید ناخالص

1213351

1233512

1323112

1212152

32112.12

-1.331233

2.332112

نرخ تورم
نرخ ارز

131.5111
1

12512.11

22111.11

11321.11

2112.311

1.122111

1222.111

133.3111

213.2111

32.31111

15.31351

1.112253

1.112231

RAT

1.232333

INF

GDP

استاندارد

12.11512

BENF

میانه

بیشترین

کمترین

انحراف

چولگی

کشیدگی

مقادیر آمار توصیفی و شاخص های مرکزی از جمله میانگین ،میانه ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی و سایر شاخصهای
مرکزی برای هر کدام از متغیرهای پژوهش در جدول فوق گزارش شده است .با توجه به مقیاس اندازه گیری متفاوت هرکدام از
متغیرهای پژوهش طبیعتاً شاخص های مرکزی برای متغیرهای پژوهش متفاوت می باشد .قضاوت در مورد مقادیر مقیاس ها
نسبت به همدیگر زمانی اهمیت آماری پیدا میکند که شاخص های مد نظر از نظر روش محاسبه همگن باشند .ارائه آمار توصیفی،
توصیف کننده وضعیت هر یک از متغیرهای پژوهش بوده و دید مناسبی را در خصوص محدوده مقداری متغیرهای پژوهش ارائه
میکند (نمازی و همکاران.)1312 ،
به طور مثال از جدول فوق می توان به این موضوع پی برد که متغیر تولید ناخالص داخلی ( )GDPدارای کمترین مقدار
 1212152و بیشترین مقدار 1323112می باشد .انحراف معیار نیز نشان دهنده انحرافات حول میانگین در داده های آماری می
باشد .در واقع عدد انحراف معیار نشان دهنده پراکندگی داده ها حول میانگین می باشد .مقدار پایین آن نشان دهنده توزیع
باریکتر از توزیع نرمال و مقدار بیشتر آن نشان دهنده توزیع پهن تر از توزیع نرمال است .کمترین مقدار انحراف معیار در بین
متغیرها مربوط به تولید ناخالص داخلی و بیشترین آن مربوط به متغیر سود است.
چولگی نشان می دهد که تراکم داده ها در متغیرهای پژوهش به کدام سمت می باشد .اگر تراکم یا پراکندگی داده ها به
سمت راست توزیع نرمال باشد آن توزیع چوله به چپ می باشد و بالعکس (خواجوی وقیومی .)1315 ،همانطور که مالحظه می
شود غیر از متغیر تولید ناخالص داخلی در شرکت ها بقیه متغیرها چوله به چپ می باشند .مقدار کشیدگی نیز نشان می دهد که
توزیع پراکندگی نمونه باالتر از توزیع نرمال بوده یا کوتاه تر از آن می باشد .در نمونه مورد بررسی ،کشیدگی متغیرها نشان دهنده
این امر است که توزیع پراکندگی متغیرها باالتر از نوع نرمال است .در مورد سایر متغیرهای پژوهش و همینطور سایر معیارها نیز
به همین صورت می توان قضاوت نمود.

 9-1همبستگی میان متغیرهای پژوهش
شدت وابستگی دو متغیر به یکدیگر را همبستگی تعریف می کنیم .به طور کلی ضرایب همبستگی بین  -1تا  1تغییر میکنند
و رابطه بین دو متغیر می تواند مثبت یا منفی باشد .ضریب همبستگی یک رابطه متقارن می باشد و هر چه مقدار آن به عدد یک
نزدیکتر باشد میزان وابستگی دو متغیر بیشتر است .این وابستگی به معنای رابطه علت و معلولی نیست و ضریب همبستگی حرفی
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از اینکه کدام علت و کدام معلول است به میان نمی آورد .با انجام آزمون همبستگی به بررسی ارتباط ابتدائی بین متغیرها می
پردازیم و با توجه به نتایج آن می توان به این موضوع پی برد که آیا بین متغیرها ارتباط وجود دارد یا خیر و در نهایت میتوان
این روابط را دقیق ترمورد بررسی قرار داد (حکیمی پور .)1315 ،برای مثال ،نتایج بدست آمده از جدول ضریب همبستگی نشان
می دهد که بین نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیم وجود دارد .نتایج بدست آمده از سایر متغیرها هم به همین
صورت بوده است.
جدول  :2ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
Correlation
RAT

GDP

INF

BENF

t-statistic
Probability

1.111111

سود دهی

...............
1.111111

1.122321

...............

1.315311

تولید ناخالص داخلی

...............

1.1211

1.111111

1.531225

1.11211

...............

21.32123

3.125221

...............

1.1111

1.1122

1.111111

1.153111

1.121225

1.132122

...............

111.2323

15.51211

2.222135

...............

1.1111

1.1111

1.1131

نرخ تورم

نرخ ارز

 4-1آزمون فرضیات با استفاده از پردازش مدل رگرسیونی
 7-4-1پردازش مدل اول پژوهش
در ابتدا از یک مدل ساده با متغیرها استفاده شد تا تصویر اولیه و چهارچوب کلی کار مشخص گردد .در واقع از یک پنل
دیتایی ساده استفاده گردید که در آن از least squaresاستفاده شده است و متغیر وابسته آن میزان سود و متغیر مستقل نرخ
ارز ،نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی می باشد .نتایج آزمون که در جدول ( )3قابل مشاهده است ،نشان می دهد که تمامی
معیارهای برازش این مدل مورد دلخواه نیست R- Squared .به میزان قابل توجهی پائین است و همینطور R- squared

 adjustedو  Durbin-Watson statنشان دهنده این امر هست که این مدل ،مدل قابل قبولی نمی باشد .خیلی از متغیرها دارای
 Probصفر نیستند ،که در واقع نشان دهنده عدم مؤ ثر بودن این مدل می باشد .با این وجود ،با فرض رابطه داشتن متغیر ها با
یکدیگر modification ،روی این مدل صورت گرفت.
جدول  :9نتایج مدل اول
ضرائب

انحراف استاندارد

آماره t

سطح معناداری

GDP

-1.112112

1.111251

-1.312111

1.1213

نرخ تورم

INF

11.13312

1.123323

2.223553

1.1132

نرخ ارز

RAT

-1.111111

1.123512

-1.221121

1.1232

متغیرها
تولید ناخالص داخلی

R-squared = 1.115113
Adjusted R-squared = 1.112121
Durbin- Watson stat = 1.555215
F-statistic = 1.222111
Prob (F-statistic) = 1.113112

23

سـال دوم ،شمـاره دو(پیاپی :سه) ،تابستان 7931

 2-4-1پردازش مدل دوم پژوهش
در این مدل داده ی سود با استفاده از  ARیا لگ (با یک دوره وقفه) که مقدار آن ) BENF(-1در نظر گرفته شده ،وارد مدل
می شود .با اجرایی کردن این مدل ،به طور ناگهان تمامی معیارهای خوبی برازش مدل تغییر می یابد .نتایج این آزمون که در
جدول ( )1قابل مشاهده است ،نشان می دهد که  R- squaredاز  1/11به  1/52افزایش می یابد .این تغییرنشان دهنده تأثیرپذیری
قابل توجه متغیر وابسته ازمتغیر مستقل می باشد و در واقع بر تأثیر گذار بودن سود یک دوره بر دوره دیگر صحه می گذارد .در
واقع با وارد کردن متغیر وابسته با یک دوره وقفه یا همان لگ ،مدل مورد نظر به مدل پنل پویا تبدیل می شود که تکنیک حل
آن با استفاده از روش حداقل مجذورات یا  least squaresامکان پذیرنمی باشد و محاسبه ضرائب مدل یا خط برازش مدل (بهترین
مکان برای مدل و ضرایب خطی) با روشی مبتنی بر گشتاور ها به نام  GMMقابل اجرا می باشد.
جدول  :4نتایج مدل دوم
ضرائب

انحراف استاندارد

آماره t

تولید ناخالص داخلی

GDP

-1.113311

1.111312

-2.333212

1.1111

نرخ تورم

INF

-21.52133

2.222511

-3.132111

1.1115

نرخ ارز

RAT

1.122212

1.113221

1.221111

1.1122

سود دهی

)AR(1

1.311233

1.122232

31.21112

1.1111

متغیرها

سطح معناداری

R-squared = 1.521221
Adjusted R-squared = 1.522252
Durbin-Watson stat = 2.311225
F-statistic = 232.2111
Prob (F-statistic) = 1.111111

با وجود اینکه این مدل شاخصه های یک مدل موفق و استاندارد را دارا می باشد ،برای دستیابی به مدلی بهتر پیش از برآورد
مدل اصلی ،مانایی و هم انباشتگی متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت.

 7-2-4-1بررسی مانایی متغیرها
مطابق با ادبیات اقتصاد سنجی ،این امر ضروریست که پیش از برآورد مدل ،مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گیرند .با توجه
به اینکه قدرت آزمون ریشه واحد پانل نسبت به آزمون ریشه واحد منفرد بیشتر میباشد ،این آزمون مورد استفاده قرار گرفت.
مهم ترین آزمون های ریشه واحد پانل که ممکن است نتایج متفاوتی را ارائه دهند عبارتند از آزمون لوین ،لین و چو (،)LLC
آزمون ایم -پسران و شین ( ،)IPSآزمون برتونگ ،آزمون های فیشر ADF -و فیشر ،PP -و آزمون مانایی (طاهری و صادقی،
.)1312
از متغیرهایی که مدل رگرسیونی آن ها از نوع پنل باشند ریشه واحد ( )Unit Rootگرفته می شود که در واقع نشان دهنده
مانایی می باشد.
جدول  :5نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش
متغیر

آزمون مانایی

مرتبه تفاضل

سطح معناداری

آمارة آزمون

مانا  /نامانا

GDP

LLC

بدون تفاضل

1.1111

-21.1335

مانا

RAT

LLC

بدون تفاضل

1.1113

3.21121

نا مانا

INF

LLC

بدون تفاضل

1.1111

11.2151

نا مانا

)D(RAT

LLC

با تفاضل

1.1111

-23.5322

مانا

)D(INF

LLC

با تفاضل

1.1111

-25.1123

مانا

21

فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی

نتایج آزمون که در جدول ( )5قابل مشاهده است ،نشان میدهد که متغیر نرخ ارز با توجه به آزمون مانایی  LLCبدون
تفاضل و متغیر نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی با تفاضل مانا می باشند .مرتبه تفاضل در آزمون مانایی نشان دهنده سطح و
درجه مانایی متغیرهای پژوهش است .در واقع اگر متغیری نامانا باشد و با یک بار تفاضل گیری مانا شود آنگاه آن متغیر مانا از
درجه  1یا اصطالحاً ) I(1نامیده می شود .سطح معناداری آزمون مانایی اگر کمتر از  1915درصد باشد نشانگر مانایی آن متغیر
می باشد .همچنین جهت مانا بودن یک متغیر ،آماره آزمون مربوطه به صورت قدر مطلق باید بزرگتر از عدد  2باشد که در جدول
فوق سطح معناداری و آماره آزمون مربوطه به همین صورت می باشند.
الزم به توضیح است که در این پژوهش نیازی به انجام آزمون نرمال بودن نیست .چرا که آزمون نرمال بودن جزء فروض
کالسیک می باشد .در واقع در مسیر پژوهش است که نوع آزمونها مشخص می شود .الزم است که مدل های مختلف آزموده
شوند تا بتوانیم آزمون صحیح و معنا دار پژوهش را بدست آوریم .ذکر این نکته نیز ضروری می باشد که حتی اگر متغیرها در
سطح مانا نباشند و فقط در تفاضل گیری مانا باشند( ،یه دوره منهای دوره بعد) ،پیشنهاد می شود که این کار انجام نگردد .زیرا
اگر تغییرات در نظر گرفته شود ،محتوای اطالعاتی آن با خود متغیر فرق خواهد کرد .بنابراین از آزمون هم انباشتگی استفاده می
شود که در آن اگر متغیرها در طوالنی مدت با یکدیگر هم انباشته باشند دیگر نیازی به مانایی متغیرها نیست.

 2-2-4-1هم انباشتگی
برای حصول اطمینان از اینکه متغیرها در دراز مدت همگرا میباشند ،آزمون هم انباشتگی ( )Cointegrationبر روی آنها
انجام شد .نتایج آزمون در جدول ( )2قابل مشاهده است .بر طبق نتیجه این آزمون ،مقدار  probصفر می باشد .پس فرض عدم
هم انباشتگی رد شده و در نتیجه متغیرها هم انباشته هستند .وقتی متغیرهایی هم انباشته می شوند بدین معناست که همگرا
می باشند .این بدان معناست که متغیرهای مورد پژوهش دارای این قابلیت می باشند که با یکدیگر درون یک مدل پنل پویا قرار
بگیرند.
جدول  :0نتایج آزمون هم انباشتگی متغیرهای پژوهش
-12.12321

t-statistic

1.1111

Prob

 9-4-1پردازش مدل اصلی پژوهش
آماره  j-statisticهمان آماره سارگان است که برای آزمون همبستگی پسماندها و متغیرهای ابزاری استفاده می شود .روش
تخمین ،آزمونی به نام  Sargan Testاست که از تابع آزمون  jبه نام  j-Statisticاستفاده میکند و عدد  qرا حاصل میکند که
هر چه این عدد به صفر نزدیک تر باشد مدل مورد نظر صحیح تر می باشد (ونگ.)2112 ،
 jدارای توزیع می باشد و اگر مقدار آن از بزرگتر باشد ،نشان دهنده این است که روش استفاده شده مناسب نمی باشد.
 Probمقدار را به ازای مقدار محاسباتی  jنشان میدهد .پس هر چه  Probکمتر از  1915باشد ،نشان دهنده این امرخواهد بود
که روش مورد استفاده صحیحتر بوده است.
در نتایج آزمون که در جدول  2قابل مشاهده است ،تابع  qدارای توزیع با درجه آزادی  L-Kاست که  Lهمان Instrument

 Rankو  Kتعداد پارامتر مدل می باشد .مقدار برای آماره  j statبا درجه آزادی مربوطه محاسبه و هر چه مقدار به یک نزدیک
باشد بهتر است .که در این مدل اندازه آن  19111است و در نتیجه  Probآن صفر می باشد Prob .برابر با  0.0000نشان دهنده
صحت و معناداری مدل مورد استفاده می باشد.
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جدول  :1نتایج تخمین مدل با روش تعمیم یافته گشتاورها ((GMM

متغیر

متغیرها

ضرائب

انحراف استاندارد

آماره t

سطح معناداری

تولید ناخالص داخلی

GDP

-1.113311

1.32E-12

-2125.123

1.1111

نرخ تورم

INF

-21.52133

1.112123

-3153.123

1.1111

نرخ ارز

RAT

1.122212

1.12E-15

1513.211

1.1111

سود دهی

)AR(1

1.311233

E-152.23

23111.12

1.1111

R-squared = 1.521221
Adjusted R-squared = 1.522252
Durbin-Watson stat = 1.311225
J-statistic = 1.13E-21

همان طور که در جدول فوق مشاهده می شود ،تمام متغیرهای برآورد شده از عالمت های سازگار با تئوری برخوردارند.
آماره آزمون سارگان نیز که دارای توزیع با درجه آزادی برابر با تعداد محدودیت های بیش از حد مشخص است ،آزمون صفر
مبنی بر همبسته بودن پسماندها با متغیرهای ابزاری را رد میکند .در نتیجه ،اعتبار نتایج جهت تفسیر تأیید می شوند ونتایج
حاصل از برآورد الگو نشان دهنده تطابق آن ها با جدول فوق می باشد.

 5-1آزمون ( VIFبررسی هم خطی)
هم خطی به معنای وجود ارتباط خطی بین متغیرهای توضیحی و مستقل است .یکی از آزمون هایی که بعد از مدل اصلی
انجام می گیرد ،آزمون  VIFمی باشد (عامل تورم واریانس) که از روی مدل ساخته می شود .اگر  1 >Centered VIF> 5باشد
هیچگونه هم خطی وجود ندارد ،اگر  5 >Centered VIF > 11باشد هم خطی ناقص وجود دارد ،و اگر 11 >Centered VIF
باشد به طور حتم هم خطی وجود خواهد داشت  .در آزمون اجرا شده در این پژوهش هیچگونه هم خطی ای یافت نشد .یکی از
مزیت های روش  GMMنسبت به  Least Squaresاین است که حتی متغیرهایی که با هم ،هم خطی دارند هم می توانند هم
زمان وارد مدل شوند .هم خطی وضعیتی است که نشان می دهد یک متغیر مستقل تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است.
اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون باال باشد بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی باالیی وجود دارد و ممکن
است با وجود باال بودن  ،R2مدل دارای اعتبار باالیی نباشد .بنابراین مطلوب است که مقدار  Centered VIF > 11باشد.
جدول  :0نتایج آزمون هم خطی متغیرهای پژوهش
عرض از مبدا

C

نرخ ارز

RAT

_
3.212122
2.311232

نرخ تورم

INF

تولید ناخالص داخلی

GDP

2.131121

سود دهی

)AR(1

1.525252

نتایج آزمون که در جدول ( )3قابل مشاهده است ،نشان میدهد که مقدار  VIFبرای متغیرها کمتر از ده می باشد .بنابراین
بین متغیرها هم خطی وجود ندارد و در نتیجه میتوان به ضرائب مدل اعتماد و اتکا کرد.

 0-1خالصه یافته ها
با به کارگیری متدولوژی و از طریق روشهای آماری به تخمین رگرسیون پانلی جهت آزمون فرضیات پرداخته شد و با توجه
به نتایج آزمون های آماری سه فرضیه این پژوهش مورد پذیرش واقع شد .بر اساس این نتایج می توان گفت که نرخ ارز رابطه
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مثبت و مستقیم ،نرخ تورم رابطه منفی و معکوس و تولید ناخالص داخلی رابطه منفی (در حد صفر) و معکوس با سوددهی شرکت
ها دارند.

 -0نتایج فرضیه های پژوهش و تفسیر یافته های آن
 -7-0فرضیه اول :نوسانات نرخ ارز بر سود دهی شرکت ها تأثیر گذار است
نتایج این پژوهش نشان دهنده وجود یک تأثیر مستقیم بین نرخ ارز و سود دهی شرکت ها می باشد .نتایج پژوهش بیانگر
این نکته است که افزایش نرخ ارز باعث افزایش سود می شود.این مطلب حساسیت متغیر نرخ ارز را نسبت به سود دهی شرکتها
نشان می دهد .این امر می تواند بیانگر این مطلب باشد که عمده شرکت های پتروشیمی ،معدنی و فلزی که سرمایه باالی بورس
را به خود اختصاص داده اند و شرکت های عمدتاَ صادر کننده می باشند ،با افزایش نرخ ارز ،سود آوری بیشتری خواهند داشت.

 2-0فرضیه دوم :نرخ تورم بر سود دهی شرکت ها تأثیر گذار است
نتایج این پژوهش نشان دهنده وجود یک تأثیر معکوس بین نرخ تورم و سود دهی شرکت ها می باشد ،و اینکه افزایش در
نرخ تورم باعث کاهش سود شرکت ها می گردد .این امر می تواند ناشی از این امر باشد که با افزایش نرخ تورم ،بهای تمام شده
برای اکثر شرکت های تولیدی افزایش و همچنین باعث کاهش سود آوری آنها می شود.

 9-0فرضیه سوم :تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکت ها تأثیر گذار است
نتایج این پژوهش نشان هنده وجود یک تأثیر معکوس بین تولید ناخالص و سود دهی شرکت ها می باشد و اینکه افزایش
تولید ناخالص داخلی باعث کاهش سود شرکت ها می گردد .البته با توجه به نتایج آزمون و رابطه بلند مدت تعادلی می توان این
چنین بیان کرد که بین متغیرهای نرخ ارز ،نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی و سود دهی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد.
نتایج معادالت رگرسیونی نشان می دهد که نرخ تورم بیشترین سهم اثر گذاری را بر سود دهی شرکت ها دارد .و بعد از آن به
ترتیب نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بیشترین اثر را بر سود دهی شرکت ها می گذارند .برآورد الگوی سود با استفاده از آزمون
 GMMنشان می دهد که تأثیر متغیر نرخ ارز بر سود دهی شرکت ها مثبت و تأثیر تورم و تولید ناخالص داخلی بر آن منفی
است.
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چكیده
در این تحقیق در پی آن هستیم که بدانیم حضور خانمها در هیئت مدیره شرکت به همراه مدیر مالی خانم به
خاطر سبک مدیریت خاص و وجود شایستگیهای خانمها ،آیا در سودآوری شرکت تاثیر مثبت دارد یا نه .برای
این منظور به صورت سامانمند  133شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال  1331الی  1315انتخاب
نمودیم ،که از این بین در  21هیئت مدیره شرکت و در  11پست مدیر مالی خانم حضور دارد .در نهایت به این
نتیجه رسیدیم که یا بین سودآوری شرکت و هیئت مدیره خانم و مدیر مالی خانم رابطه معنادار منفی وجود دارد
یا اصال هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.
واژگان کلیدی :هیئت مدیره خانم ،مدیر مالی خانم و سودآوری.

 -7مقدمه
سود از جمله اطالعات با اهمیت در تصمیمات اقتصادی به شمار مـی رود .مطالعـات و پژوهشهای انجام شده دربارة سود،
یکی از پرحجمترین و بیشترین تالشهای پژوهشی را در تاریخ حسابداری تشکیل می دهد .سود به عنوان راهنمای پرداخت سـود
تقـسیمی ،ابزارسنجش اثربخشی مدیریت و وسیلة پیش بینی وارزیابی تصمیم گیریها ،همواره مورد استفادة سرمایه گذاران،
مدیران و تحلیلگران مالی بوده است (ثقفی و آقایی .)1323 ،بـر همـین اساس ،محققان بسیاری سعی کردند عوامل مؤثر بـر
سـودآوری شـرکتهـا را شناسـایی کنند.
مدیر مالی باید همیشه مواظب باشد که روش تأمین مالی با نوع سرمایه گذاری شرکت سازگار باشد و همچنین از اهرم در
حد معقول آن استفاده کند تا هم ارزش شرکت حداکثر شود و هم از پیامدهای نامطلوب ریسک مالی به واسطه استفاده از بدهی،
جلوگیری کند (لستر .)2111 ،بسیاری از مطالعات در زمینة هیئت مدیره دارای تنوع جنسیتی) هردو جنس زن و مرد (بر اساس
این ایده میباشد که نمایندگی زنان ،ارزش شرکت را بهبود میبخشد با این حال ،مطالعات آکادمیک نتیجه گیری متضاد با توجه
به رابطه بین زنان در هیئت مدیره و ارزش شرکت فراهم نموده است .برخی مطالعات یافته اند که شرکت با تنوع جنسیتی هیئت
مدیره عملکرد بهتری خواهند داشت چرا زنان دارای ویژگی منحصر به فردی از منابع و سرمایه انسانی برای کسب وکار به ارمغان
آورده اند (کمپیل و مینگوزورا)2113 ،
از آنجا که همواره زنان کم و بیش نیمیاز اعضای جامعه را تشکیل میدهند چنین انتظار میرود که این نیروی بالقوه و
گسترده با مشارکت بالفعل خود در فعالیتهای متنوع اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی ،چرخهای جامعه را همگام با مردان
به حرکت درآورند و موفقیتهای بیشتری از این راه بدست آورد ،اما در طول تاریخ فرصتها و امکانات برای زنان به نحوی توزیع
نشده است که به راحتی بتوانند هم دوش مردان در صحنه جامعه حاضر شوند و در واقع بدون محدودیت جنسی به ایفای نقشهای
شایسته خویش بپردازند .در حوزه تصمیم گیری نیز دست یابی زنان به مشاغل و پایگاههای مدیریتی همپای افزایش کمیمشارکت
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آنان در بازار کار نبوده است ،به نحوی که زنان همواره در پستهایی قرار گرفته اند که ناگریز بوده اند کارهای تکراری و در سطوح
پایین انجام دهند .اغلب زنان در پستهای ستادی و به عنوان دستیار مدیران صفی انجام وظیفه کرده اند و به ندرت مسئولیتهای
مدیران صفی را بر عهده داشته اند .اگر چه این وضعیت در همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد ،اما شدت
نابرابری های جنسیتی در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر است (اوت و شیفریترز .)1121 ،حضور زنان در هیئت مدیره از
دو منظر اجتماعی و اقتصادی قابل بحث است ،از نظر اجتماعی زنان حق فرصت برابر همانند مردان در پستهای مدیریتی دارند
(ون دروالت و انگلی )2113 ،و از نظر اقتصادی سازمان به دور از جنسیت افراد باید به دنبال گزینش افراد اصلح برای پستهای
مدیریتی خود باشد .تبعیض جنسیتی باعث خواهد شد که سازمان از منابع انسانی به نحو احسن استفاده ننماید (سینگ و همکاران،
 .)2111یکی از مهم ترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه یافتگی یک کشور میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن
کشور دارا میباشند .هر چه حضور زنان در اجتماع ،فعال تر و مؤثرتر باشد ،کشور پیشرفته تر و توسعه یافته تر خواهد شد (اسمیث
و همکاران.)2111 ،
وضع چنین قوانین در کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی داللت بر اهمیت موضوع و نیز وجود حساسیت بر امور زنان و
بکارگیری نیمیاز قشر جامعه در مناصب مدیریتی در سازمانها و شرکتهای عظیم تولیدی و خدماتی است .تعهد کاری به هنگام
انجام مسئولیت ،انگیزه فراوان جهت پیشبرد امور به نحو احسن ،حس رقابت در محیط کار نسبت به همتایان خود (مدیران مرد)،
حضور بیشتر در کمیتههای نظارت و دیگر ویژگیهای شخصیتی و کاری مدیر زن ،اثرات بسزایی در تصمیم گیریهای مالی در
هیئت مدیره شرکتها و سازمانها دارد و همچنین موجب ارتقاء عملکرد شرکت ،افزایش رضایتمندی سهامداران و باال رفتن
بازدهی شرکت خواهد شد .پژوهشهای بسیاری در خصوص نقش زنان در جامعه و مشارکت آنان در عرصههای گوناگون در
کشورهای مختلف انجام شده است .یافتهها حاکی از آنان است که ،زنان همانند همتایان مرد خود میتوانند در بسیاری از امور
مشارکت نموده و از بازدهی باالیی برخوردار باشند .طی سالهای اخیر رویکردهای نسبتا جدیدی در ارتباط با بکارگیری زنان در
مشاغل مهم و حتی حساس به وجود آمده است که میتوان این اتفاق را در ایران در دولت نهم به بعد احساس نمود .استفاده از
زنان در مقام وزارت و یا معاونت ریاست جمهوری و نیز استفاده از مدیر زن به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه در دولت از
مصادیق این رویکرد نو میباشد .بکارگیری زنان به تنها در مسائل اجتماعی و سیاسی بلکه در امور اقتصادی نیز میتواند اثرات
بسزایی داشته باشد .حضور زنان در هیئت مدیره شرکتهای تولیدی و خدماتی و همچنین شرکتهای پذیرفته شده در بورس طی
پژوهشات به عمل آمده مؤثر بوده است .حضور مدیر زن د راس سازمان به عنوان مدیر عامل و یا به عنوان عضوی از هیئت مدیره
شرکت اثرات مثبتی میتواند به بهبود عملکرد با نظارت بیشتر از طرف مدیر ن با توجه به ویژگی شخصیتی آنها و نیز ارتقا کیفیت
ارائه گزارشات مالی ،افزایش کارایی شرکت ،افزایش بازدهی داشته باشد (بیابینی و گرکز.)1313 ،
مطالعات جنسن و مولرو نشان میدهد ،روش راهبری و مدیریت زنان و مردان ،هر دو در جای خود میتواند بسیار کارا و
مؤثر باشد ،اما هنگامیکه در کنار هم مقایسه شوند ،زنان باالتر از مردان قرار میگیرند  .تفاوتهای جنسیتی به طور یکسان هم از
طبیعت زنان و هم از چگونگی تربیت و پرورش یافتن آنها ریشه میگیرد .به طور مثال در سیستم عصبی خانمها و آقایان ،مغز
آقایان  21درصد بزرگ تر از مغز خانمهاست اما زنان دارای سلولهای عصبی فعال بیشتری در بخشهای خاص مغز میباشند.
زنان معموالً دارای بخش کورپوس کولوسوم بزرگ تری هستند .کورپوس باعث میشود که زنان در انتقال اطالعات از یک نیم کره
به نیم کره دیگر سریع تر باشند .یعنی میتوانند از نیم کره چپ مغز که بیشتر فعالیتهای محاسباتی و حرکتی را انجام میدهند
به همان اندازه استفاده نمایند که از بخش احساسی و بصری نیم کره راست استفاده میکنند اما آقایان معموالً به نیمکره چپ،
بیشتر گرایش دارند و به عبارتی نیمکره چپ آنها فعال تر است (جزئی.)1323 ،
غالم زاده و همکاران به بررسی تاثیر سبک رهبری بر باورهای سقف شیشه ای زنان پرداختند .با وجود افزایش حضور زنان در
محیطهای کار ،میزان ارتقاء زنان به سطوح عالی مدیریت با پیشرفت تحصیلی و تجربیات حرفه ای آنان همخوانی ندارند ،بنابراین
وجود نوعی مانع نامرئی به نام سقف شیشه ای بارز است .زنان در مواجه با این مانع باورهای مختلفی دارند که این باورها میتوانند
ارتقا شغلی آنها را افزایش یا کاهش دهند .نتایج حاصل نشان میدهند ،سبک رهبری تاثیر معنادار و مثبتی بر باور سقف شیشه
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ای بانوان دارد (غالمزاده و همکاران .)1311 ،سقف شیشه ای برآمده از برداشتهای کلیشه ای و پیش داوریهایی است که در
مورد زنان وجود دارد و باعث می شود تا زنان نتوانند در سلسله مراتب سازمانی از سطوحی خاص باالتر روند (جنسن.)1132 ،
کینگ و کورن ول اشاره دارد که زنان مدیر ،بهتر میتوانند افراد را مورد ارزیابی قرار داده ،احساسات و خشم خود را نسبت به
دیگران کنترل کنند و خویشتندار باشند .این در حالی است که تمام این ویژگیها درست همان خصوصیتهایی است که برای اداره
شرکتها در دنیای مدرن الزم است (کینگ و کورن ول.)2112،
نقش ترکیب هیئت مدیره ازلحاظ جنسیت در ارزش آفرینی مدیریت برای صاحبان سهام نمونه ای از عالقه مندی پژوهشگران
در حوزه تحقیقات نظام راهبری است .با پیشرفت حضور داوطلبانه مدیران زن در هیئت مدیره شرکتها طی چندین سال اخیر در
شرکتهای آمریکایی ،مشاهده گردید که حضور و مشارکت مدیران زن در جلسات ،سابقه بیشتری نسبت به مدیران مرد دارد و
تنوع جنسیت در هیئت مدیره به طور بارزی بر میزان کنترل تأثیرگذار است .باالترین میزان مشارکت زنان و تنوع جنسیت در
کشور نروژ اتفاق افتاده است که در آن کشور از ژانویه  2113تمامیشرکتهای به ثبت رسیده باید 11درصد از کرسیهای مدیریت
را به مدیران زن اختصاص دهند و در کشور انگلستان نیز 31درصد از مدیران باید زنان باشد .فارغ از میزان مشارکت زنان در هیئت
مدیره ،وجود خصوصیات و ویژگیهای اخالقی خاص در زنان این امکان را فراهم میکند که به نظارت بهتر و گزارش باکیفیت تر
در شرکتها بپردازند (آدامز و فریزا .) 1133 ،در این تحقیق در پی آن هستیم که تاثیر حضور هیئت مدیره و مدیر عامل خانم را
در سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را جستجو نماییم .یعنی در پی آن هستیم که پیدا نماییم آیا
تفاوت جنسیت در هیئت مدیره تاثیر مستقیم بر سودآوری را به خاطر وجود یک سری ویژگی های مخصوص خانم ها دارد یا نه؟
آیا مدیر مالی خانم می تواند با راهنمایی ها و تصمیم گیری های خود در سودآوری شرکت تاثیر مستقیم بگذارد؟

 -2پیشینه تحقیق
جوی در پژوهش خودیافته است که ،مشارکت مدیران زن ارتباط موثر هیئت مدیره با سرمایه گذاران را ترویج میدهد (جوی،
 .)2113فاما و همکاران دریافتند که هیات مدیره مهم ترین عامل در کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منابع
سهامداران قلمداد میشود .نتایج حاکی از آن است که هیات مدیره در ارتقای عملکرد شرکت نقش با اهمیتی ایفا میکند (فاما و
همکاران .)1133 ،کورتیرانتا و همکاران در نتیجه تحقیق خود گزارش دادند که شرکتهای فنالندی با مدیران زن نسبت به
مدیران مرد سود بیشتری به دست آورده است که این موضوع منعکس کننده سبک رهبری ،حاکمیت و شیوه مدیریت خوب زنان
است (کورتیرانتا و همکاران .)2113 ،آرفکن و همکاران دریافتند که نظرات و ایدههای مدیران زن یک منابع حیاتی و عضویت
زنان در هیئت مدیره منجر به افزایش تصمیمات راهبردی شرکت میشود (آرفکن و همکاران .)2111 ،برناردی و همکاران در
تحقیقات خود به این نتیجه رسیده اند که ،مدیر زن از استاندارهای اخالقی باالتری نسبت به همتایان مرد خود در نقش مدیر
برخوردار میباشند (برناردی و همکاران.)1112 ،
قالیباف اصل و رضایی به بررسی تاثیر ترکیب هیات مدیره بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداختند .نسبت اعضای غیرموظف در هیات مدیره به عنوان متغیر مستقل معیار ترکیب هیات مدیره و عملکرد شرکت به عنوان
متغیر وابسته انتخاب شده است .همه فرضیهها به وسیله تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره و رگرسیون مرحله ای آزمون شده
اند .آزمونها نشان دادند که بین نسبت اعضای غیرموظف و هیچ یک از معیارهای عملکرد ،رابطه معناداری وجود ندارد .یافتههای
جنبی تحقیق نشان میدهد که بین اهرم مالی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معکوس معناداری وجود دارد .بین اندازه
شرکت و حاشیه سود خالص ،ارتباط مثبت معناداری وجود دارد (قالیباف اصل و رضایی.)1332 ،
واتسون بیان نموده است که ،با کنترل نوع صنعت و سن شرکت به این نتیجه رسیده است که هیچ تفاوت معناداری بین
کنترل شرکت توسط مدیر زن و مدیر مرد وجود ندارد (واتسون .)2112،لوکراث نشان داد که شرکتهای با مدیران زن عملکرد
بهتری نسبت شرکتهای بدون مدیران زن دارند .مطالعات نشان میدهند که کمبود حضور مدیران زن به دلیل نابرابری جنسیتی
در رهبری شرکتها است(لوکراث .)2111 ،عالوه بر این ،مطالعات متعدد نشان میدهند که رهبری زنان در زمان رکود ،نقشی
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مهم در کمک به پایداری ایفا میکند (اورشد .)2111 ،مینگ و همکاران طی تحقیقی به تجزیه وتحلیل تأثیر زنان در هیئت مدیره
و پاسخ به بحران بشردوستانه در شرکتهای بزرگ پرداخته و بیان میدارند که مدیران زن بیشتر احتمال دارد به مهار هزینههای
نمایندگی به همراه پاسخ به بحران بشردوستانه بپردازند و یک رابطه منفی بین نسبت زنان در هیئت مدیره و سهم نوع دوستانه
وجود دارد (مینگ و همکاران.)2112 ،
در یک مطالعه تجربی ،پاول و آنیک دریافتند که زنان گزینههای کم خطر را انتخاب میکنند .زنان که در تنظیمات مختلف
مالی و اقتصادی کم جرات تر نیز مشاهده شده اند (پاول و آندینگ .)1112 ،باربر و ادین در مطالعه خود به این نتیجه رسید که
زنان در تصمیم گیریهای مالی کمتر مطمئن و مغرور هستند (باربر و ادین .)2111 ،هووس و همکاران بیان نموده اند که ،حضور
زنان در هیئت مدیره میتواند ،رفتار هیئت مدیره و اثر بخشی آن را بهبود ببخشد تنها به این دلیل که ،زنان در هیئت مدیره
شرکتهای بزرگ تمایل بیشتری برای حضور در جلسات هیئت نسبت به جنس مخالف خود دارند (هووس و همکاران.)2112 ،
هوانگ و کیسینگ مشاهده کردند که مدیران زن نسبت به مدیران مرد در هنگام تصمیم گیری و صدور بدهی کمتر مغرور
هستند (هوانگ و کیسینگ .)2113 ،ارهارد پژوهشی بر روی یک نمونه از شرکتهای بزرگ آمریکایی انجام داده است.وی به
بررسی رابطه بین تنوع هیئت مدیره و عملکرد شرکتهای نمونه پرداخته است.یافتههای او حاکی از آن است که ،تنوع در هیئت
مدیره با سودآوری رابطه مثبت و معناداری دارد (ارهارد و همکاران .)2113 ،آدامز و فریزا بیان نموده اند ،به طور متوسط اثر
مدیران زن بر عملکرد شرکتها منفی میباشد.با این حال،یافتههای آنها حاکی از آن است که تنوع جنسیتی در شرکتهای بزرگ
که با اداره و مدیریت ضعیف مواجه هستند ممکن است به بهبود عملکرد مالی دست یابند (آدامز و فریزا.)2111،
آدامز و همکاران با توجه به تحقیقات انجام شده ،استدالل میکنند که ،مدیران زن دارای تفکرات مستقل تری نسبت به
مدیران مرد میباشند و روند نظارت را بهبود میبخشند.هم چنین یافته اند که ،سرمایه گذاران ارزش باالیی نسبت به مدیران زن
قائلند.آنها معتقدند که ،ارائه اطالعات با حداقل میزان عدم تقارن اطالعاتی ،کیفیت سود را تسهیل مینماید .اما برخی مطالعات
انجام شده نشان میدهد که تنوع جنسیتی به طور قطع به بهبود عملکرد شرکت یاری نمیرساند (آدامز و همکاران)2111 ،
نرواتی و زالوکی به بررسی ترکیب جنسیتی هیات مدیره قبل و بعد از عرضه اولیه در مالزی پرداختند 113 .شرکت به عنوان
نمونه که در بازه زمانی  ....عرضه شده بودند یک سال قبل از عرضه ،سال عرضه و  1سال بعد از عرضه شدن شرکت مورد بررسی
قرار گرفتند .همچنین ترکیب جنسیتی قبل از سال عرضه و  5تا  31سال بعد از عرضه عمومیدر بورس سهام مالزی مورد بررسی
قرار گرفت .این مطالعه نشان میدهد که تعداد زنان به عنوان هیئت مدیره در شرکت قبل از عرضه اولیه تنها در حدود  3درصد
است که این میزان مشابه  2سال بعد از عرضه اولیه میباشد .نتایج تجزیه و تحلیل معنادار نبود و نتایج نشان داد که در بلندمدت
مدیران زن عملکرد خوبی نداشنتد و در مورد مدیران زن خارجی این میزان عملکرد پایینتر بود (نرواتی و زالوکی.)2111 ،
خان و ویتو تحقیقی با عنوان جنسیت مدیرعامل و عملکرد شرکت انجام دادند .نتایج تحقیق آنان نشان داد که شرکتهایی
که دارای مدیریت عامل زن هستند نسبت به شرکتهایی که مدیریت عاملشان مرد میباشد دارای ریسک کمتر و عملکرد بهتری
هستند (خان و ویتو .)2113 ،ایگلی و همکاران طی تحقیقات خود بیان نموده اند که ،سبک رهبری در محیط کسب وکار
موثراست.بنابراین پیشنهاد میکنند که سهم بیشتری از کرسیهای مدیریت را به مدیران زن واگذار کنند (ایگلی و همکاران.)2113،
اکان و همکاران درطول دوره زمانی مشخص در بین شرکتهای آمریکایی عملکرد اجرایی مدیران زن و مرد و هم چنین سطح
ریسک پذیری مدیران را بررسی نموده اند.یافتههای این تحقیق بیان مینماید که ،جنسیت در ریسک پذیری مدیران تاثیرگذار
است؛ مدیران مرد از سطح ریسک پذیری باالتری برخورداررند.یافتههای دیگر این تحقیق حاکی از آن است که ،هیئت مدیره در
هنگام انتخاب مدیران به این تفاوت توجه نمیکنند (اکان و همکاران.)2111 ،
اکان و همکاران در پژوهشی به واکنش سرمایه گذاران به مدیران زن پرداختند .آنها معتقدند که مطالعات موجود در مورد
زنان نتایج مبهم در مورد ارتباط انتصاب مدیران زنان و عملکرد شرکت مدیریت وجود دارد .این مطالعات معموال در کشورهای
غربی متمرکز شده و عمدتا واکنش سرمایه گذاران به این تغییرات را نادیده میگیرد .در این مقاله از روش مطالعه رویداد مالی
اعمال میشود و در مییابد که سرمایه گذاران به طور کلی پاسخ مثبت به انتصاب مدیر زنان در شرکتهای سنگاپوری نشان
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میدهند .تجزیه و تحلیل رگرسیون نیز نشان میدهد که سرمایه گذاران پذیرای مدیران زن مستقل میباشند اما وقتی عهده دار
سمت مدیرعاملی میشوند سهامدارن کمتر پذیرای این موضوع میباشند (اکان و همکاران.)2111 ،
اکان و همکاران یافته اند که ،سرمایه گذاران عکس العملهای مثبتی در قبال حضور مدیران زن در شرکتهای سنگاپوری
نشان میدهند (اکان و همکاران .)2111 ،شارادر و همکاران یک رابطه منفی بین زنان در هیئت مدیره و ارزش شرکت یافتند
(شارادر و همکاران .)1112 ،دالتون و همکاران استدالل نمودند که رهبری زنان در کمیته هیئت مدیره و خدمات آنها به موازات
افزایش در مدت عضویت آنها در هیئت مدیره بهبود مییابد (دالتون و همکاران .)2111 ،کارتر و همکاران یافته اند که ،بین تنوع
جنسیتی هیئت مدیره و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (کارتر و همکاران .)2113 ،ارهاردت و همکاران با
استفاده از یک نمونه بزرگ شرکتهای آمریکایی به بررسی ارتباط بین تنوع هیئت مدیره وعملکرد شرکتها پرداخته اند و به این
نتیحه رسیده اند که بین تنوع هیئت مدیره وسودآوری رابطه مثبت وجود دارد .آنها معتقدند که تنوع جنسیتی منجر به ایجاد
پایگاه دانش گسترده میشودکه میتواند مزیت رقابتی نسبت به شرکت با هیئت مدیرههای غیرمتنوع ایجاد کند (ارهاردت و
همکاران.)2113 ،
بُرن و استروم نتیجه گرفتند که جنسیت متنوع در هیئت مدیره تصمیم گیری و اثربخشی هیئت مدیره را مختل مینماید
(بُرن و استروم .)2111 ،والفر عملکرد بازار سهام شرکتهای بزرگ آمریکایی را که تحت سرپرستی مدیران زن بوده است را بررسی
کرده است.وی تفاوت سیستماتیک دربین بازده سهام شرکتهایی که با مدیران زن و مرد رهبری میشود یافته است (والفر.)2112 ،
زهرا و استانتون هیچ ارتباط بین مدیران زن شرکتهای ایاالت متحده و بازده دارایی ،حاشیه سود ،فروش به حقوق صاحبان
سهام ،سود در هر سهم و سود تقسیمینیافتند (زهرا و استانتون.)7330 ،

نلسون و همکاران در تحقیق خودشان از  312شرکت نروژی استفاده کرده و استدالل نمودند که بین مدیران زن و کنترل
استراتژیک هیئت مدیره رابطه مثبت وجود دارد و عالوه بر این یافته اند که اثر مثبت مدیران زن در هیئت مدیره از طریق افزایش
فعالیتهای توسعه هیئت مدیره و از طریق کاهش سطح درگیریها با میانجیگری همراه است (نلسون و همکاران.)2111 ،
آدامز و فریرا یافتند اگرچه حضور زنان در هیئت مدیره اثربخشی هیئت مدیره شرکتها ایاالت متحده بهبود داده است ،اما
تأثیر منفی بر ارزش شرکت میگذارند .تفسیر آنها این است که تنوع جنسیتی هیئت مدیره باعث میشود نظارت بیش از حد
دشوار شود که منجر به ارزیابی منفی بر ارزش است (آدامز و فریرا.)2111 ،

 -9فرضیهها
در این تحقیق در پی یافتن ارتباط معنی دار بین هیئت مدیره خانم و مدیر مالی خانم و سودآوری شرکتها هستیم و برای
اندازه گیری سودآوری از نسبتهای سودآوری مانند بازده دارایی ،بازده حقوق صاحبان سهام ،بازده فروش ،شاخص گردش داراییها
و نسبت بازده سرمایه در گردش استفاده خواهیم کرد ،بنابراین فرضیههای تحقیق به شرح زیر خواهند بود.
-

فرضیه  : 1بین حضور خانم در هیئت مدیره و مدیر مالی خانم و بازده دارایی شرکت رابطه مثبت و معنی داری
وجود دارد.

-

فرضیه  : 2بین حضور خانم در هیئت مدیره و مدیر مالی خانم و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت رابطه مثبت و
معنی داری وجود دارد.

-

فرضیه  : 3بین حضور خانم در هیئت مدیره و مدیر مالی خانم و بازده فروش شرکت رابطه مثبت و معنی داری
وجود دارد.

-

فرضیه  : 1بین حضور خانم در هیئت مدیره و مدیر مالی خانم و شاخص گردش داراییها شرکت رابطه مثبت و
معنی داری وجود دارد.

-

فرضیه  : 5بین حضور خانم در هیئت مدیره و مدیر مالی خانم و نسبت بازده سرمایه در گردش شرکت رابطه مثبت
و معنی داری وجود دارد.
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 -4روش تحقیق
روش تحقیق از نوع همبستگی میباشد تحقیقهای همبستگی شامل پژوهشهای است که درآن سعی میشود رابط بین
متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون کشف یا تعیین شوند.

جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران میباشد  .الزم به ذکر است دوره زمانی
مورد مطالعه تحقیق سالهای  1331الی  1315است و شرکتهای عضو نمونه تحقیق از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران
بوده و دارای شرایط زیر میباشند:
الف :اطالعات شرکتها برای دوره زمانی این تحقیق در دسترس باشند.
ب :سهام شرکتها در بورس توقف معامالتی بیش از سه ماه نداشته باشد.

ج :جزء شرکتهای سرمایه گذاری نباشد؛ چرا که به دلیل ماهیت فعالیت خاص آنها ،رابطه ی مؤلفههای مورد بررسی در این
پژوهش برای چنین مؤسساتی متفاوت بوده و قابل تعمیم به سایرین نمیباشد.
د :جزء شرکتهای بیمه ،بانک و هلدینگ نباشند.
ه :سال مالی شرکتها به  21اسفند ختم شده باشد.

بنابراین با شرایط ذکر شده  133شرکت انتخاب شده است.
در این تحقیق روش گردآوری اطالعات مربوط به مبانی نظری ،ادبیات تحقیق و سوابق موضوع تحقیق ،روش کتابخانه ای،
شامل کتب و مقالههای مختلف و نشریههای تخصصی فارسی والتین میباشد .کتب و مقالههای موجود در ارتباط با متغیرها و
کلیدواژههای تحقیق ،پایگاههای دادهای موجود در سایتهای آماری و نرم افزار ره آورد نوین ،اکسل و  eviews 11از جمله
ابزارهای جمع آوری و تحلیل اطالعات به شمار میروند.
به منظور ارزیابی اثرات مستقیم و غیرمستقیم ،از رابطه زیر استفاده شده است:

Profit = α0 + 𝛼1 Women on board + 𝛼2 𝑀𝑟𝑠. 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑔𝑒𝑟 + 𝛼3 𝑆𝑖𝑧𝑒 +
𝜀 𝛼4 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 + 𝛼5 𝐺𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ +
()1
که  Profitمتغیر وابسته و معرف سودآوری شرکت میباشد Women on board .متغیر مستقل و مجازی که وقتی خانم در
هیئت مدیره حضور داشته باشد یک وگرنه صفر میشود Mrs.Finance Manager .متغیر مستقل و مجازی که وقتی مدیر مالی
شرکت خانم باشد یک و در غیر این صورت صفر میشود Size .متغیر کنترلی و اندازه شرکت میباشد Leverage .اهرم مالی و
متغیر کنترلی میباشد Growth .رشد شرکت و متغیر کنترلی هست.

بنابراین مدل اصلی مسئله به پنج صورت زیر در میآید:
مدل 1
()2

ROAi,t = α0 + α1 WOBi,t +α2 MFM+α3 Sizei,t + α4 Levi,t + α5 Groi,t + εi

مدل 2
()3

ROEi,t = α0 + α1 WOBi,t +α2 MFM+α3 Sizei,t + α4 Levi,t + α5 Groi,t + εi

مدل 3
()1

ROSi,t = α0 + α1 WOBi,t +α2 MFM+α3 Sizei,t + α4 Levi,t + α5 Groi,t + εi

مدل 1
()5
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مدل 5
RWSi,t = α0 + α1 WOBi,t +α2 MFM+α3 Sizei,t + α4 Levi,t + α5 Groi,t + εi

()2

که در معادالت باال  ROAبازده دارایی ROE ،بازده حقوق صاحبان سهام ROS ،بازده فروش ATI ،شاخص گردش داراییها
و  RWSنسبت بازده سرمایه در گردش میباشد که به صورت زیر محاسبه میگردد:
()2

سود خالص

= 𝐀𝐎𝐑

کل بدهی

= 𝐄𝐎𝐑

کل دارایی

()3

کل دارایی

()1

سود قبل از کسر مالیات

= 𝐒𝐎𝐑

فروش خالص

= 𝐈𝐓𝐀

فروش

()11

کل دارایی
سود خالص

()11

بدهی جاری−دارایی جاری

=

سود خالص
سرمایه در گردش

= 𝐒𝐖𝐑

 -5یافتهها
ابتدا آمار توصیفی از جمله میانگین ،میانه ،حداکثر ،حداقل و انحراف معیار برای متغیرها محاسبه میشود و سپس مفروضات
اساسی مدل رگرسیون آزمون میشوند .در ادامه با استفاده از تحلیل پانلی بهترین رابطه را) در صورت وجود رابطه (بین متغیر
مستقل و وابسته برآورد شده و سپس آزمونهای مدل انجام میشود .در جدول ،1خالصه ای از آمار توصیفی متغیرهای مدل آورده
شده است.
جدول :7آمار توصیفی تمامیمتغیرها
GRO

SIZE

LEV

MFM

WOB

RWS

ATI

ROS

ROE

ROA

9.563582

14.05191

0.61152

0.05498

0.094266

0.5946

0.877678

0.130218

0.112885

0.131666

میانگین

0.204067

13.90471

0.608745

0

0

0.371734

0.769425

0.148541

0.101268

0.117446

میانه

713.5213

19.14996

3.060401

1

1

272.2557

5.144274

13.55434

0.705176

0.746856

حداکثر

-0.99888

10.22687

0.012734

0

0

-84.2685

0.006184

-49.2121

-1.03822

-1.15787

حداقل
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GRO

SIZE

LEV

MFM

WOB

RWS

ATI

ROS

ROE

ROA

45.15089

1.423819

0.286989

0.228047

0.292313

8.588632

0.546509

1.798352

0.152304

0.168139

انحراف
معیار

12174.44

17888.09

778.4706

1281

1281

1281

1281

1281

70

120

756.9261

1281

1281

1117.284

165.7676

1281

1281

1281

143.702

167.6108

مجموع

مشاهدات

حال به بررسی مفروضات کالسیک معادله رگرسیون میپردازیم .فرض اول هست:

E(ui ) = 0

بعد محاسبه با نرم افزار  eviewsدر مدل اول میانگین خطاها برابر  1.96 ∗ 10−15می باشد و در مدل دوم برابر هست با
 8.39 ∗ 10−15و در مدل سوم برابر هست با  5.44 ∗ 10−15و در مدل چهارم برابر هست با  1.76 ∗ 10−15و در مدل پنجم
برابر هست با  5.89 ∗ 10−15که در همه مدلها میانگین خطاها بسیار نزدیک به صفر میباشد پس فرض اول برقرار میباشد.

حال به بررسی فرض دوم میپردازیم که فرض دوم میگوید:
𝑉𝐴𝑅(𝑢𝑖 ) = 0𝛿 2

توسط آزمون  whiteبرای مدل اول الی پنجم مشاهده میکنیم که  prob.F(14,1200)=0.000و prob.chi-

 square(14)=0.000بنابراین فرض دوم هم صادق میباشد.

اینک به بررسی فرض سوم میپردازیم که میگوید:
𝑢𝐽 ) = 0و 𝑖𝑢(𝑉𝑂𝐶
با انجام آزمون دوربین-واتسون برای مدل اول بدست میآید  191132و برای مدل دوم بدست میآید  1.9322و برای مدل
سوم بدست میآید  1.8843و برای مدل چهارم بدست میآید  1.9012و برای مدل پنجم بدست میآید  2.032122که چون هر
پنج مورد به  2نزدیک میباشند پس فرض سوم هم برقرار میباشد.

به سراغ فرض چهارم میرویم که میگوید:
𝐶𝑂𝑉(𝑢, 𝑥) = 0
توسط آزمونهاسمن برای تک تک متغیرها به این نتیجه میرسیم که فرض چهارم برقرار میباشدزیرا برای تک تک آنها
 probکوچکتر از  5درصد میباشد.

و در آخر فرض  5را بررسی میکنیم که میگوید:
𝑢𝑖 ~𝑁(0, 𝛿 2 ) = 0
که برای آزمون نمودار خطاهای مدل اول و الی پنجم را رسم میکنیم که به وضوح قابل مشاهده هست که خطاها نرمال
می باشند .نمودار اول مربوط به خطاهای مدل اول و نمودار دوم مربوط به خطاهای مدل دوم و نمودار سوم مربوط به خطاهای
مدل سوم و نمودار چهارم مربوط به خطاهای مدل چهارم و نمودار پنجم مربوط به خطاهای مدل پنجم میباشد.
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نمودار  :7خطاهای مدل اول

نمودار  :2خطاهای مدل دوم

نمودار  :9خطاهای مدل سوم

نمودار  :4خطاهای مدل چهارم

نمودار  :5خطاهای مدل پنجم

حال توسط آزمون  Fلیمر وهاسمن اثرات ثابت و پانل بودن را بررسی مینماییم:
جدول:2آزمون  Fلیمر وهاسمن

مدل

لیمر Fآماره

آمارههاسمن

p-value

مدل 1

11912121

احتمال

نتیجه

----------

P<0.05

0.000000

دادههای تابلویی

مدل 2

59212111

----------

P<0.05

0.000000

دادههای تابلویی

مدل 3

3951513

----------

P<0.05

0.000000

دادههای تابلویی

مدل 1

15932211

----------

P<0.05

0.000000

دادههای تابلویی

مدل 5

22935232

----------

P<0.05

0.000000

دادههای تابلویی

مدل 1

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

11913212

P<0.05

0.000000

اثرات ثابت

111913253

P<0.05

0.000000

اثرات ثابت

مدل 2
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مدل 3

----------

119225251

مدل 1
مدل 5

P<0.05

اثرات ثابت

0.000000

----------

11922513

P<0.05

0.000000

اثرات ثابت

----------

115925121

P<0.05

0.000000

اثرات ثابت

با توجه به جدول چون  p-valueبه دست آمده در آزمون  Fلیمر کمتر از  0.05میباشد ،پس فرض صفر رد و روش دادههای
تابلویی پذیرفته میشود و همچنین چون  p-valueبه دست آمده آزمونهاسمن کمتر از  1915میباشد ،پس فرض صفر رد و
روش اثرات ثابت تایید میشود.
اینک آزمون رگرسیون را برای هر  5مدل برای کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس به دست میآوریم که نتایج به شرح

زیر هست:
جدول  :9آزمون رگرسیون برای مدل 7که  ROAمتغیر وابسته میباشد.
Prob.

آمارهt-

انحراف معیار

ضریب

متغیر

0.6212

-0.49433

0.013017

-0.00644

WOB

0.0217

-2.29894

0.017022

-0.03913

MFM

0.9365

0.079711

0.002981

0.000238

SIZE

0.9605

0.049526

9.17E-05

4.54E-06

GRO

0

-28.1797

0.012671

-0.35706

LEV

0

8.158601

0.04297

0.350573

C

160.462

F-statistic

----------

0.386225

R-squared

0

)Prob(F-statistic

----------

0.383818

Adjusted R-squared

جدول  :4آزمون رگرسیون برای مدل 2که  ROEمتغیر وابسته میباشد.

Prob.

آمارهt-

انحراف معیار

ضریب

متغیر

0.2834

-1.073222

0.011636

-0.012488

WOB

0.048

-1.979695

0.015216

-0.030123

MFM

0

-29.17016

0.011326

-0.330388

SIZE

0.4191

0.808325

0.002665

0.002154

GRO

0.8598

-0.176616

8.19E-05

-1.45E-05

LEV

0

7.518606

0.03841

0.28879

C

172.5963

F-statistic

----------

0.403643

R-squared

0

)Prob(F-statistic

----------

0.401304

Adjusted R-squared

جدول  :5آزمون رگرسیون برای مدل 2که  ROSمتغیر وابسته میباشد.
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Prob.

آمارهt-

انحراف معیار

ضریب

متغیر

0

-4.90004

0.170729

-0.83658

WOB

0.7448

0.325577

0.223254

0.072687

MFM

0

-8.08994

0.166182

-1.34441

SIZE

0.1926

-1.30359

0.039099

-0.05097

GRO

0.4076

0.828418

0.001202

0.000996

LEV

0.0021

3.083425

0.563567

1.737717

C

18.32516

F-statistic

----------

0.067045

R-squared

0

)Prob(F-statistic

----------

0.063387

Adjusted R-squared
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جدول  :0آزمون رگرسیون برای مدل 2که  ATIمتغیر وابسته میباشد.
Prob.

آمارهt-

انحراف معیار

ضریب

متغیر

0.9579

0.052845

0.052088

0.002753

WOB

0.8727

-0.16024

0.068113

-0.01091

MFM

0.0015

3.186924

0.050701

0.16158

SIZE

0

-7.91381

0.011929

-0.0944

GRO

0

5.390619

0.000367

0.001977

LEV

0

12.12713

0.171939

2.085131

C

16.70762

F-statistic

----------

0.061491

R-squared

0

)Prob(F-statistic

----------

0.057811

Adjusted R-squared

جدول  :1آزمون رگرسیون برای مدل 2که  RWSمتغیر وابسته میباشد.
Prob.

آمارهt-

انحراف معیار

ضریب

متغیر

0.9814

0.023278

0.84721

0.019721

WOB

0.7005

-0.3848

1.107693

-0.42624

MFM

0.8954

0.131483

0.843231

0.110871

SIZE

0.8377

-0.20487

0.195344

-0.04002

GRO

0.6113

0.508388

0.005964

0.003032

LEV

0.7001

0.385264

2.807751

1.081727

C

0.085424

F-statistic

----------

0.000337

R-squared

0.994537

)Prob(F-statistic

----------

-0.00361

Adjusted R-squared

با توجه به جدول  1الی  1مشاهده میشود که  p-valueمربوط به آماره  Fبرابر  191111هست که بیانگر معنی دار بودن کل
رگرسیون میباشد و حاکی از آن هست که مدلهای  1الی  1در سطح اطمینان  15درصد معنادار میباشد اما در جدول p- 5

 valueمربوط به آماره  Fبرابر  0.994537هست که بیانگر این هست که متغییرهای مستقل ،متغییر وابسته را نمیتوانند به
خوبی توضیح دهند.
با توجه به جدول  3ضریب  MFMبرابر  -0.03913و عدد معناداری  p-valueآن  0.0217میباشد .پس رابطه منفی بسیار
ضعیف معناداری بین نسبت بازده دارایی و مدیر مالی خانم وجود دارد و چون  p-valueمربوط به متغیر  WOBبزرگتر از 1915
می باشد پس بین نسبت بازده دارایی و هیئت مدیره خانم رابطه معنادار وجود ندارد .با توجه به جدول  3فقط بین اهرم مالی و
نسبت بازده دارایی رابطه منفی معنادار وجود دارد و بقیه متغیرها رابطه معناداری با نسبت بازده دارایی شرکت ندارند.
با توجه به جدول  1ضریب  MFMبرابر  -0.030123و عدد معناداری  p-valueآن  0.048میباشد .پس رابطه منفی بسیار
ضعیف معناداری بین بازده حقوق صاحبان سهام و مدیر مالی خانم وجود دارد و چون  p-valueمربوط به متغیر  WOBبزرگتر
از  1915میباشد پس بین ب ازده حقوق صاحبان سهام و هیئت مدیره خانم رابطه معنادار وجود ندارد .با توجه به جدول  1فقط
بین اندازه شرکت و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه منفی معنادار وجود دارد و بقیه متغیرها رابطه معناداری با نسبت بازده
دارایی شرکت ندارند.
با توجه به جدول  5ضریب  WOBبرابر  -0.83658و عدد معناداری  p-valueآن  0.0000میباشد پس رابطه منفی
معناداری بین بازده فروش و هیئت مدیره خانم وجود دارد و چون  p-valueمربوط به متغیر  MFMبزرگتر از  1915میباشد پس
بین بازده فروش و مدیر عامل خانم رابطه معنادار وجود ندارد با توجه به جدول  5فقط بین اندازه شرکت و بازده فروش رابطه
منفی معنادار وجود دارد و بقیه متغیرها رابطه معناداری با نسبت بازده دارایی شرکت ندارند.
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با توجه به جدول  2و با توجه به عدد معناداری  p-valueمتغیرهای  WOBو  MFMهیچ رابطه معناداری بین شاخص
گردش دارایی و هیئت مدیره و مدیر عامل خانم وجود ندارد .با توجه به جدول  2بین اندازه شرکت ،اهرم مالی و رشد شرکت و
شاخص گردش دارایی رابطه معنادار وجود دارد.
با توجه به جدول  2و با توجه به عدد معناداری  p-valueهمه متغیرها ،میتوان نتیجه گرفت که هیچ رابطه معناداری بین
نسبت بازده سرمایه در گردش و هیئت مدیره خانم ،مدیر عامل خانم ،اندازه شرکت ،اهرم مالی و رشد شرکت وجود ندارد.

در نهایت در مورد فرضیههای تحقیق به نتایج زیر میرسیم:
جدول  :0نتایج فرضیه های مسئله
فرضیه 1

رد میشود

بین بازده دارایی و مدیر مالی خانم رابطه معنادار منفی وجود دارد ولی بین بازده دارایی و هیئت
مدیره خانم هیچ رابطه ای وجود ندارد.

فرضیه 2

رد میشود

بین بازده حقوق صاحبان سهام و مدیر مالی خانم رابطه معنادار منفی وجود دارد ولی بین بازده
حقوق صاحبان سهام و هیئت مدیره خانم هیچ رابطه ای وجود ندارد.

فرضیه 3

رد میشود

رابطه منفی معناداری بین بازده فروش و هیئت مدیره خانم وجود دارد ولی هیچ رابطه ای بین بازده
فروش و مدیر مالی خانم وجود ندارد.

فرضیه 1

تایید نمیشود

هیچ رابطه معناداری بین شاخص گردش دارایی و هیئت مدیره و مدیر عامل خانم وجود ندارد

فرضیه 5

تایید نمیشود

هیچ رابطه معناداری بین نسبت بازده سرمایه در گردش و هیئت مدیره و مدیر عامل خانم وجود
ندارد

بحث و نتیجهگیری
نتایج بدست آمده تحقیق با نتایج کمپل و مینگیوزورا ،ئاتسون ،نرواتی و زالوتی ،کانگ و همکاران ،شارادر و همکاران ،برن و
استورم ،آدامز و همکاران و زهرا و استانتون همخوانی دارد یعنی بین سودآوری شرکت و هیئت مدیره خانم و مدیر مالی خانم
رابطه معنادار منفی وجود دارد و نتایج این تحقیق با نتایج سروش بیابانی ،کورتیرانتا و همکاران ،آرفکن و همکاران ،لوکراث ،ارهارد
و همکاران ،نلسون و همکاران ،خان و ویتو ،دالتون و همکاران و کارتر و همکاران هم خوانی ندارد.
با توجه به خصوصیات خانمها مانند دقت ،درایت ،حوصله و ویژگیهایی از این قبیل به نظر میآید که حضور خانم در هیئت
مدیره باید نقش مثبتی با سودآوری شرکت داشته باشد ولی نتایج این تحقیق و تحقیقهای پیشین این نظر را رد میکنند و در
توجیه این مسئله باید گفت که احتماال متغییرهایی وجود دارد که ما آنها را دخیل نکرده ایم و حتی متغییرهایی وجود دارد که
قابل اندازه گیری نیستند مثال میتوان به این موضوع اشاره کرد که از بین  21شرکتی که در این تحقیق از اطالعات آن به عنوان
شرکتی که خانم در هیئت مدیره خود دارند استفاده شده است فقط یک خانم به صورت همزمان در  3هیئت مدیره عضو میباشد
و جالب تر از آن که این  3شرکت در صنایع مختلف می باشد و جای سوال دارد که این خانم آیا اشرافیت کامل به  3صنعت
مختلف دارد یا نه؟ آیا تخصص آن خانم در اموری هست که همه شرکتها به آن نیاز دارند؟ و سواالتی از این قبیل .بنابراین پیشنهاد
می شود در ادامه و تکمیل این تحقیق ،با اضاف ه نمودن متغییرهای دیگر سعی شود به پاسخی رسیده شود که چرا حضور خانم
در هیئت مدیره و مدیر مالی خانم تاثیر مثبت در سودآوری شرکت ندارد.
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چكیده
مدیران هر سازمان نقش بسیار مؤثری در موفقیت آن سازمان دارند و می توانند بسیاری از مشکالت موجود را رفع
و یا از وقوع آن پیشگیری کنند .ازاینرو ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر توانایی مدیران بر اجتناب از مالیات
وکیفیت گزارشگری مالی و اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری
مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .نمونه آماری پژوهش شامل 121شرکت در
بازده زمانی  1312-1311است .برای اندازه گیری توانایی مدیران از تکنیک تحلیل پوششی دادهها به پیروی از
مدل دمرجیان و همکاران ( ) 2112و برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل آماری رگرسیون ترکیبی استفاده
شده است .یافته های پژوهش نشان می دهد که بین توانایی مدیران و اجتناب از مالیات رابطه منفی ومعناداری
وجود دارد و بین توانایی مدیران و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد .همچنین توانایی
مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
کلمات کلیدی :توانایی مدیران ،اجتناب از مالیات ،کیفیت گزارشگری مالی

 -7مقدمه
یکی ازسرمایه های انسانی،که نقش مهمی در تبدیل منابع شرکت به درآمد وخلق ثروت برای سهامداران دارد ،مدیران شرکت
های تجاری هستند.اطالعات مرتبط با توانایی های مدیران شرکت ها ،از قبیل توانایی آنها در استفاده از فرصت های سرمایه
گذاری ،تأمین منابع ،تخصیص بهینه منابع ،دانش و تجربة آنها ،یکی از ابعاد مهم و ارزشمند داراییهای نامشهود شرکت های
تجاری محسوب میشود(.نمازی وغفاری .)1311مدیران توانا ،قادر به انجام قضاوت درست و پیشبینیهای دقیق نسبت به سایر
افراد هستند و در مورد شرکت وصنعتی که شرکت درآن فعالیت میکنددانش بیشتری داشته وتوانایی ترکیب بهتر اطالعات را
برای انجام پیش بینی های قابل اعتمادتر دارند(لیبی و الفت .)1113 1توانایی باالی مدیران وافزایش کارایی سرمایه گذاری اقدامی
اساسی برای استفاده بهینه از منابع ،ارتقای پاسخ گویی ،شفافیت،رعایت انصاف ورعایت حقوق همة ذی نفعان شرکت ها است که
به استقرار صحیح سیستم های مدیریتی منجرخواهد شد .مدیر با آگاهی بیشتر ،براساس تغییرات مشتریان شرکت وروند صنعت
وکالن اقتصادی ،در نرخ تاریخی ،تعدیالتی را انجام مـی دهـد .به همینترتیب مدیران توانمند میتوانند نرخ استهالك دقیقترو
منطقـیتر،ارزشمنصـفانه ومـدیران توانـاتر ،برآورد اقالم تعهدی را به نحو مناسب ،و در نتیجه سودهای باکیفیتتری را گزارش
کنند ،بنـابراین انتظـار مـی رود باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی شود .مدیران توانا با استفاده بهینه از منابع شرکت و
اطالعات دردست میتوانند به سود مطلـوب شـرکت و نیز مطلوبیت شخصی خود دست یابند و همچنین باافشای اطالعـات بیشـتر
و افـزایش کیفیـت گزارشگری مالی ،ارتباط بهتری را با سرمایهگذاران برقرارکـرده و در نتیجـه هزینـه سـرمایه را کاهش دهند.
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مدیران با توانایی باالتر می تواند تأثیر قابل مالحظه ای برسیاست های شرکت داشته باشد.درشرکت های موفق نقش توانایی
مدیریت در تدوین سیاست های مالیاتی شرکت دو چندان خواهد بود.نتایج تجربی نشان می دهد که مدیران با توانایی بیشتری
برای مدیریت منابع کارآمد ،تأثیراقتصادی قابل توجهی درمالیات شرکت ها دارند .مدیران توانمند در کنترل اثربخش منابع ،عموما
تصمیماتی اتخاذ می نمایندکه پرداخت های مالیات بر درآمد را کاهش دهند(کوستر و همکاران .)2112 2
مالیات بردرآمد هزینه قابل توجهی را بر شرکت تحمیل میکند.مدیران شرکت هم برای کاهش یا عدم پرداخت مالیات دست
به آرایش های خالقانه حساب ها می زنند تا هزینه کمتری را متحمل شوند .ادبیات مالی در کشورهای خارجی ،تالش ها و
راهکارهای قانونی شرکت ها به منظور کاهش هزینة مالیات خود را به نام های متفاوتی از قبیل مدیریت مالیات ،اجتناب ازپرداخت
مالیات و رویة مالیاتی جسورانه می شناسند .اجتناب از مالیات یک فعالیت گریز از مالیات بدون شکست خطوط قوانین و درون
چارچوب قوانین مالیات است .برنامهریزیهای اجتناب از پرداخت مالیات ،صرفهجویی مالیاتی برای شرکت به ارمغان می آورد .با
این حال ،بهطور هم زمان پیچیدگی مالی و سازمانی شرکت را افزایش میدهد و به حدی میرسد که نمی توان با بخشهای خارج
از شرکت (مانند سرمایهگذاران ،بستانکاران و تحلیلگران) به درستی ارتباط برقرار کرد و بدین صورت مشکالت شفافیت گزارشگری
مالی افزایش می یابد.
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی و کیفیت گزارشگری مالی و تأثیر تعدیل کنندگی آن بر
رابطة بین اجتناب مالیاتی و کیفیت گزارشگری مالی است .از این رو ،سؤال پژوهش حاضر این است که آیا توانایی مدیریت بر
اجتناب مالیاتی و برکیفیت گزارشگری وهمچنین بر رابطة بین اجتناب مالیاتی و کیفیت گزارشگری مالی تأثیر دارد؟
پژوهش حاضر در شش قسمت تنظیم شده است .در بخش دوم مبانی نظری پژوهش و پژوهش های مرتبط با موضوع ارائه
می شود .فرضیه های پژوهش درقسمت سوم بیان شده است .الگوی پژوهش در بخش چهارم معرفی می شود که شامل توصیف
مدل ،و معرفی متغیر های پژوهش جامعه ونمونه پژوهش می باشد .بخش پنجم مقاله ،یافته های پژوهش شامل که آمارهای
توصیفی و استنباطی می باشد ارائه گردیده است .بخش ششم نیز به نتیجه گیری و ارائه دستاورهای پژوهش وپیشنهاد ها
اختصاص دارد.

-2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -7-2توانایی مدیران
در متون حسابداری توانایی مدیریت یکی از ابعاد سرمایه انسانی شرکت هاست که به عنوان دارایی نامشهود طبقه بندی می
شود .به عنوان نمونه دمرجیان و همکاران  ) 2112( 3توانایی مدیریت رابه عنوان کارایی مدیران نسبت به رقبا درتبدیل منابع
شرکت به درآمد تعریف میکنند .این منابع تولیددرآمددرشرکت ها شامل بهای موجودی ها ،هزینه های اداری و توزیع و فروش،
دارایی های ثابت ،اجاره های عملیاتی ،هزینه های تحقیق و توسعه ودارایی های نامشهودشرکت،می شود.توانایی مدیریتی باالترمی
تواند منجربه مدیریت کاراترعم لیات روزانه شرکت شود ،خصوصا در دوره های بحرانی عملیات ،که تصمیم گیری های مدیریتی
میتواند تاثیر به سزایی بر روی عملکرد شرکت داشته باشد .افزون بر آن ،در دوره هایی که شرکت با بحران رو به روست ،مدیران
تواناتر تصمیم گیری مناسب تری در ارتباط با تامین منابع مورد نیاز خواهند داشت(آندرو و همکاران .)2113 1سرمایه گذاری
مناسب تر در پروژه های با ارزش تر و مدیریت کارای کارمندان نیز از ویژگی مدیران توانمند است .در نتیجه در کوتاه مدت انتظار
می رود ،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 همچنین ،مدیران با توانایی باال ،دانش وآگاهی بیشتری درارتباط با مشتریان و شرایط کالن اقتصادی
دارند و قادر به درك بهتری از استانداردهای پیچیده تر و اجرای درست آنها هستند .مدیران توانا عالوه بر برآوردهای با کیفیتی
که انجام می دهند ،به واسطه شناخت و قدرت درك خود ،پروژه های سودآوررا شناسایی کرده و با سرمایه گذاری در آنها جریان
های نقدی عملیاتی را نیز بهبود می بخشند (دیمرجان و همکاران)2113، 3
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 -2-2توانایی مدیران و اجتناب از مالیات
اجتناب مالیاتی ،تالش در جهت کاهش مالیات های پرداختنی است .در واقع اجتناب از مالیات ،نوعی استفاده ازخألهای
قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است (هالون وهتیزمتن )2111 5اجتناب از مالیات یک فعالیت گریز از مالیات
بدون شکست خطوط قوانین و درون چارچوب قوانین مالیات است اجتناب از مالیات اغلب بعنوان کاهش مالیات تعریف می
شود.این تعریف همه معامالتی را که روی بدهی مالیاتی شرکت ها تأثیر می گذارد منعکس میکند.
پیش بینی می شود مدیران توانمند در کنترل اثربخش منابع ،عموما تصمیماتی اتخاذ می نمایندکه پرداخت های مالیات بر
درآمد را کاهش دهند  .انتظار می رود که درشرایط یکسان مدیران با توانایی بیشتر در مدیریت ثمربخش منابع  ،درگیر اجتناب
مالیاتی بیشترشوند.مدیران باتوانایی مدیریت باالبه سه دلیل براجتناب از پرداخت مالیات تاثیر دارند (کوستر و همکاران)2112 1
.اول ،مدیران توانایی باالتری درك بهترمحیط عملیات شرکت خود دارند (دی جونگ و لینگ. )2111 2این درك باعث می شودکه
بتوانند تصمیمات تجاری با استراتژی های مالیاتی همسوکرده و می توانند فرصت های برنامه ریزی مالیاتی را به راحتی شناسایی
و بهره برداری کنند .دوم ،مدیران توانمند می توانند یک فضای اخالقی (نظم وترتیب در سطوح باالی شرکت ) با تاکید بر حداقل
رساندن هزینه ها ترسیم کنند که در مدیریت ثمر بخش منابع در راستای رسیدن به اهدافشان مستعد تر خواهند بود اگرچه در
کلیه مدیران انگیزه کاهش هزینه وجود دارد .اما مدیران توانمندتر در مدیریت ثمربخش منابع شرکت در دستیابی به کاهش قابل
توجه هزینه ها توانایی بیشتری دارند همچنین  ،انتظار می رود کاهش جریان های خروجی وجه نقد به مقامات مالیاتی خصوصا
به مدیرانی که بطور ثمر بخش منبع را مدیریت میکنند واگذار گردد .هدایت منابع ازپرداخت مالیات به عملیات شرکت برای
مدیران با توانایی بیشتر جذابتر است  .سوم ،مدیران کارآمدتر قادر به تولید خروجی بیشتر از یک مجموعه داده ورودی هستند.
کاهش در پرداخت مالیات صرفه جویی درمالیات نقدی اختصاص یافته به عملیات شرکت ،دارای توان بالقوه برای تولید بازده
مثبت سرمایه گذاری است.

 -9-2توانایی مدیران و کیفیت گزارشگری مالی
از طرفی مدیران نمایندگانیهستند که ازسوی مالکان واحدهای اقتصادی به منظورمدیریت منابع آنها مدیران درجهت کسب
حداکثر رفاه منصوب میشوند .درراستای انجـام وظـایف نماینـدگی باید در مورد نحوه بهکارگیری منابع اقتصادی تحـت کنتـرل
خـود ،در مقابـل مالکـان پاسـخگو باشند وگزارشگری مالی از ابزار های مهم پاسخگویی محسوب می شود .براساس مبانی نظری
کیفیت گزارشگری مالی ممکن است از برخی ازعوامل مرتبط با مدیریت مانند محافظه کاری ،صداقت وکارایی تاثیر بپذیرد .با
افزایش کارایی و توانایی مدیران  ،کیفیت گزارشگری مالی افزایش می یابد .مدیرانعالی به دلیل دسترسی به اطالعات درونی و
محرمانه شرکت ،انتظار میرود دارای درك بیشتری ازکسبوکارشان باشندکه این امر موجب میشودآنهـا برآوردهـا و قادر باشد
به صورت ،قضاوتهای بهتری را انجام دهند .همچنین انتظار میرود تیم مدیریت برای مثال ،درهنگام برآورد هزینههای سوخت
شده ،دقیقتری اقالم تعهدی را پیشبینیکند مدیران درك بیشتری از مشتریان شان و شرایطکالن اقتصادی دارند وهمچنیندر
مورد مزایای پیشبینی بهتری را به عمل میآورند و قادرخواهند بودکه ،آتیداراییهای ثبت شده استانداردهای پیچیده را درك
کنند و آنها را بکار ببرند(.پلمیلو.)2111 2

 -4-2اجتناب از مالیات و کیفیت گزارشگری مالی
استراتژی های اجتناب از پرداخت مالیات اثر معکوسی بر محیط اطالعاتی شرکت دارد و به مدیران اجازه میدهد منافع را از
شرکت خارج کنند(دیمرجان و همکاران  . )2113به میزانی که رویههای جسورانه مالیاتی ،پنهان کردن حقایق به منظور جلوگیری
از کشف شدن توسط مأموران مالیاتی را دربر میگیرد ،میتواند ابهام شرکت را افزایش دهد .کیفیت گزارشگری مالی و سیاست
افشا بر میزان شفافیت شرکت تأثیر میگذارند .به عبارت دیگر ،افزایش مشکالت شفافیت باعث به وجود آمدن عدم تقارن اطالعاتی
بین سرمایهگذاران ،سهام داران ،بستانکاران ،مدیران و ...خواهد شد .شفافیت کم  ،مجموعهای از هزینهها را بر شرکت تحمیل
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میکند که شامل باال رفتن هزینه تهیه سرمایه از طریق سهام و بدهی ،تشدید مشکالت حاکمیتی و کاهش بهرهوری سرمایهگذاری
است.

 -5-2پیشینه پژوهش
چن و همکاران ) 2111( 3به بررسی رابطه بین میزان شفافیت شرکت و اجتناب از پرداخت مالیات با در نظر گرفتن تضاد
منافع بین سهامداران و مدیران پرداختند .این محققان از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار شفافیت
شرکت و تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات به عن وان معیار اجتناب از پرداخت مالیات استفاده کردند .نتایج تحقیق
نشان داد که هرچه میزان اجتناب از پرداخت مالیات بیشتر باشد ،میزان ابهام در آن شرکت بیشتر است .دی جونگ و لینگ
( )2111در مقاله خود بررسی کردند کـه آیـا ویژگـیهـای خـاص مـدیران عالی بر روی اقالم تعهدی که توسط ویژگیهای
شرکت قابل توضیح نیستند اثر میگذارد .آنهابه این نتیجه رسیدند که مدیران اجرایـی بـه احتمـال زیـادی بـر روی اقـالم
تعهـدی از طریـق تصمیمات سیاسی شرکت و مدیران مالی بر روی اقالم تعهدی از طریـق تصـمیمات حسـابداری .
پنیادیس و همکاران ) 2113( 1به بررسی رابطه بین قابلیت مدیران و عملکرد شرکت در طول بحران مالی جهانی پرداختند
و نشان دادند که توانایی مدیران رابطه مثبت و معناداری با عملکرد شرکتها دارد .به این معنی که شرکت هایی که به وسیله
مدیران توانا اداره می شود ،در طول دوره بحران ،سرمایه گذاری بیشتری کرده و سود بیشتری به دست می آورند و درصورت
نداشتن دسترسی به سود موردنظر و پیش بینی شده ،اقدام به انتشار اوراق بدهی میکنند .همچنین ،نتایج پژوهش حاکی از وجود
رابطه معکوس بین توانایی مدیران و تقارن اطالعاتی بود .دمرجیان و همکاران  )2112( 3به بررسی رابطه بین قابلیت های مدیران
و کیفیت سود پرداختند .آنها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها ابتدا کارایی مدیران را بر اساس منابع ورودی و ستاده
ها محاسبه و پس از آن با استفاده از رگرسیون چند متغیره تأثیر نمره های کارایی مدیران را روی معیارهای کیفیت سود اندازه
گیری کردندنتایج پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین این دو متغیر بود .آنها بیان کردند که مدیران توانا کمتر به ارائه
مجدد صورتهای مالی می پردازند؛ سود و اقالم تعهدی شرکت آنها ثبات بیشتری دارد؛ خطای کمتری در ارائه بدهی های غیرقابل
وص ول دارند و کیفیت اقالم تعهدی پیش بینی شده آنها زیاد است .در واقع ،مدیران با انجام برآورد و قضاوت های درست و با
کیفیت ،اقدام به ارائه سود با کیفیت تر میکنند.
کووهمکاران )2113( 11با استفاده از داده های  2111سال-شرکت بورس اوراق بهادار کره جنوبی اقدام به بررسی رابطه بین
قابلیت مدیران و اجتناب از پرداخت مالیات کرده و برای اندازه گیری قابلیت مدیران از تکنیک تحلیل پوششی داده ها استفاده
کردند .نتایج پژوهش آنان حاکی از آن است که بین قابلیت مدیران و اجتناب از پرداخت مالیات رابطه منفی و معناداری وجود
دارد .آندرو و همکاران ) 2113( 1نیز در پژوهش خود نشان دادند آنها همچنین نشان دادند توانایی مدیریت دارای رابطه منفی
و معنی دار با عدم تقارن اطالعاتی است.
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( ،)2112به این موضوع پرداختند که آیا رویههای جسورانه مالیاتی ،شفافیت شرکت را کاهش

میدهد یا خ یر .این محققان از معیار عدم تقارن اطالعاتی ،کیفیت سود و خطای پیش بینی تحلیلگران به عنوان معیار شفافیت
شرکت استفاده کردند .نتایج تحقیق نشان داد که استراتژی جسورانه مالیاتی شفافیت شرکت را کاهش میدهد .همچنین مدیران
در شرکتهای با رویههای جسورانه مالیاتی تالش میکنند مسأله شفافیت را با افزایش دادن سطح افشای مالیاتی کاهش دهند.
فرانسیس و همکاران  )2111(12به بررسی رابطه بین قابلیت مدیران و اجتناب از پرداخت مالیات پرداختند .نتایج پژوهش آنان
رابطه منفی ومعناداری بین قابلیت مدیران واجتناب ازپرداخت مالیات نشان داد .همچنین ،بازار سرمایه در شرکت هایی که به
وسیله مدیران توانا اداره می شود نسبت به شرکت هایی که به وسیله مدیران غیرکارآمد اداره می شود ،واکنش منفی کمتری به
افشای اطالعات در زمینه سپر مالیاتی نشان میدهد.
پارك و همکاران )2112 ( 13به بررسی رابطة توانایی مدیریت و اجتناب مالیاتی در کشور کره طی دوره 1111-2111
پرداختند .در این پژوهش به منظور سنجش توانایی مدیران از تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است تاکشوره کره ری دورة
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مدیران .آنان دریافتند که بین اجتناب مالیاتی وارزش شرکت رابطة منفی وجود دارد .همچنین ،نتایج پژوهش نشان داد که توانایی
مدیران رابطة منفی بین اجتناب مالیاتی و ارزش شرکت را کاهش می دهد.
کوستر و همکاران  )2112(2به بررسی تاثیر توانایی مدیران بر اجتناب ازمالیات پرداختند.نتایج بررسی آنها نشان دادکه
مدیران توانمندبه دلیل درك باالیی که از محیط عملکرد شرکت ها دارند می توانندتصمیمات تجاری بااستراتژی های مالیاتی
همسونمایند آنها به شواهدقابل اعتمادی مبنی برشرکت مدیران توانمند در فعالیتهای اجتناب مالیاتی که پرداخت مالیات نقدی
شرکتها را کاهش می دهد ،دست یافتند.
دمرجیان و همکاران )2112( 3به بررسی رابطه بین قابلیت تواناییهای مدیران و هموارسازی سود پرداختند .آنها دریافتند که
مدیران با توانایی باال احتمال بیشتری دارند که در هموارسازی سود شرکت میکنند ،هموارسازی آنها با بهبود عملکرد عملیاتی
آینده مرتبط است و با افزایش انگیزه آنها که موجب تقویت اعتبار خود و به نفع سهامداران باشد ،مرتبط است .بزرگ اصل و صالح
زاده ( ) 1311در پژوهش خود به بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و کیفیت اقالم تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند.
نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان داد که در دوره مورد مطالعه بین توانایی مدیریت و کیفیت اقالم تعهدی رابطه معنی داری
وجود ندارد .پیری و همکاران ( )1313در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که در دوره رشد ،توانایی مدیران تاثیر مستقیم معنی
داری بر روی کیفیت گزارشگری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
ممتازیان و کاظم نژاد ( )1315در پژوهشی رابطه بین قابلیت های مدیریت و عملکرد با استفاده از شرکت در بازده تحلیل
پوششی داده ها را بررسی کردند .نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ممتازیان و کاظمنژاد نشان داد که به طورکلی ،بین قابلیت
مدیران و معیارهای عملکرد شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .به این معنا که با افزایش قابلیت مدیران ،استفاده
بهترازمنابع ولزوم به کارگیری حسابداری سنجش مسئولیت ،عملکرد شرکت بهبودیافته و از این طریق ثروت سهامداران افزایش
مییابد .نمازی و غفاری ( )1311با بررسی اهمیت و نقش اطالعات قابلیت مدیران و نسبت های مالی به عنوان معیاری در انتخاب
سبد بهینه سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،نشان دادند که تحلیل اطالعات مرتبط با قابلیت
مدیران به عنوان اطالعات مکمل نسبتهای مالی دارای اهمیت و ارزش است .حسنی القار و مرفوع( )1315به بررسی رابطة توانایی
مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
که رابطة مثبت بین توانایی مدیریت و سیاست تقسیم سود وجود دارد .به عبارتی مدیران تواناتر سود بیشتری پرداخت میکنند.

 -9فرضیه های پژوهش
براساس مبانی تئوری پیش گفته می توان بیان کرد که در خصوص تأثیر اجتناب مالیاتی و کیفیت گزارشگری مالی دو دیدگاه
رقیب مطرح شده است .دیدگاه سنتی این است که مدیران با هدف کاهش تعهدات مالی شرکت و صرفه جویی وجه نقد ،فعالیت
های اجتناب از پراخت مالیات را انجام می دهند .بنابراین ،از منظر سرمایه گذاران ،اجتناب از پرداخت مالیات افزایش دهنده
ارزش شرکت است و مدیران برای به کار بستن چنین فعالیتهایی باید تشویش شوند و پاداش بگیرند .که میتواند ابهام ناشی از
تضاد منافع بین مالکان و مدیران را کاهش دهد و در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی را افزایش دهد(.دسای و دارماپاال )2111 ،11
دیدگاه دوم به مسأله نمایندگی مربوط می شود که در این حالت ،اجتناب از پرداخت مالیات به عنوان ابزار ایجاد سپر برای
فرصت طلبی و انحراف منافع توسط مدیران است(نظریه فرصت طلبی مدیریتی) .دسای و دارماپاال()2111بیان کردند که استراتژی
های اجتناب از پرداخت مالیات مستلزم پنهان کردن حقایق است به میزانی که به منظور جلوگیری از کشف شدن توسط مأموران
مالیاتی را دربر می گیرد ،می تواند ابهام شرکت را افزایش دهد که در نتیجه کیفیت گزارشگری مالی را کاهش می دهد.
در صورتی که توانایی مدیریت با دیدگاه سنتی و دیدگاه نمایندگی ترکیب شود ،می توان استنباط نمود که در دیدگاه سنتی
توانایی مدیر در جهت اجرای استراتژی هایی است که بتواند منابع را در درون شرکت حفظ نموده و با در نظر گرفتن ارزش زمانی
پول ،ارزش باالتری را برای شرکت ایجاد کند و با کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین مالکان و مدیران ،کیفیت گزارشگری رو افزایش
دهد .توجه مدیران به اجرای استراتژی اجتناب مالیاتی می تواند موجب کاهش زمان مدیران جهت اجرای سایر استراتژی هایی
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شود که امکان افزایش ثروت بیشتر را در آینده ممکن می سازد .افزون بر این ،اجرای استراتژی اجتناب مالیاتی به طور بالقوه
شرکت را در معرض جرایم مالیاتی آتی قرار می دهد  .اما ،بر اساس دیدگاه تئوری نمایندگی ،در شرکت هایی که مدیران از توانایی
باالیی برخوردار هستتند ،انتظار می رود که مدیران از توانایی خود در جهت فعالیت هایی استفاده نمایند که منافع آنها از هزینه
های شان بیشتر باشد تا از این طریق ثروت سهامداران حداکثر گردد .بنابراین ،مدیران با توانایی باال می توانند از طریق استفادة
کارا از منابع محدود سازمان ،کارایی بیشتر و در نتیجه ارزش بیشتری را برای شرکت خلق نمایند ودرنتیجه ابهام ایجاد شده
درنتیجه پنهان کردن حقایق به منظور جلوگیری از کشف شدن توسط مأموران مالیاتی کاهش می یابد و درنتیجه کیفیت
گزارشگری مالی افزایش می یابد(.دیمرجان وهمکاران)2112
با در نظر گرفتن مطالب بیان شده می توان فرضیة های پژوهش را به شرح زیر بیان نمود:
-

فرضیه اول :توانایی مدیران براجتناب از مالیات تاثیرمعناداری دارد.

-

فرضیه دوم :توانایی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیرمعناداری دارد.

-

فرضیة سوم :توانایی مدیریت بررابطه اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد.

 -4روش شناسی پژوهش
پس از استخراج دادهها ازصورتهای مالی و یادداشتهای همراه حسابرسی شده ساالنه شرکتها و نرم افزار ره آورد نوین ،با
کمک نرم افزار اقتصاد سنجی  Eviews7و با به کارگیری روش رگرسیون پانل دیتاآزمون های آماری الزم انجام شد .برای انتخاب
بین روش دادههای پانل و دادههای تجمیعی ازآزمون Fلیمر استفاده شده است .دراین آزمون فرض  H0یکسان بودن عرض از
مبداها (روش دادههای تجمیعی) در مقابل فرض ،H1ناهمسانی عرض از مبداها (روش داده های پانل) قرار میگیرد .بنابراین ،در
صورت رد فرضیهی  H0روش دادههای پانل پذیرفته میشود .با توجه به نتیجه ی آزمون که در آن فرضیهی صفر برابری عرض
از مبداها برای مقاطع مختلف است ،با پذیرفته نشدن فرض صفر ،دلیلی بر یکسان فرض نمودن عرض از مبدا واحدهای مختلف
مقطعی وجود ندارد ،لذا از روش رگرسیونی تلفیق دادههای مقطعی -زمانی (دادههای پانل) استفاده میگردد .برای انتخاب از بین
روشهای اثرات تصادفی و اثرات ثابت برای برآورد مدل رگرسیون در روش دادههای پانل ،از آزمون هاسمن استفاده گردید؛ به
این ترتیب که از آزمون هاسمن برای ارزیابی روش اثرات تصادفی استفاده میشود .فرض صفر هاسمن براساس ناهمبسته بودن
اثرات تصادفی با متغیرهای توضیحی شکل میگیرد .بنابراین ،در صورت رد فرض صفر ،روش اثرات ثابت بر اثرات تصادفی ارجحیت
دارد و در غیر اینصورت از روش اثرات تصادفی استفاده میشود .به عبارتی دیگر ،در صورتی که نتیجهی آزمون موید استفاده از
روش اثرات تصادفی باشد ،برآوردهای این روش قابل استناد است و در غیراینصورت از روش اثرات ثابت استفاده میشود.

 -7-4جامعه آماری
جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که سال مالی آنها به
پایان اسفندماه ختم شده و اطالعات مربوط به آنها در دسترس باشد .جهت تعیین نمونه موردنظر در این پژوهش ،با توجه به تعدد
شرکت های بورسی ،نوع فعالیت آنها ،اندازه ی متفاوت آنها و غیره از روش نمونه گیری هدفمند استفاده می شود .بدین معنی که
شروطی جهت همگن نمودن نمونه آماری ،تعریف شده و شرکت هایی جز نمونه پژوهش در نظر گرفته می شوند که شرایط زیر
را داشته باشند
)1حداقل از ابتدای سال 11در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
)2اطالعات موردنیاز جهت متغیرهای تحقیق در مورد آن شرکت ها ،در طول دوره تحقیق در دسترس باشد.
)3شرکت بین سال های مالی  11تا  12فعالیت داشته باشد.
)1جزو شرکت های خدماتی ،تأمین مالی و سرمایه گذاری نباشد؛
)5پایان سال مالی شرکت  21اسفند ماه باشد و شرکت در دوره موردمطالعه سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
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لذا با توجه به شرایط فوق 121شرکت به عنوان نمونه مطالعاتی این پژوهش در نظر گرفته شدند.

 -2-4مدل پژوهش
با توجه به فرضیه های آماری مدل رابطه  1برای ازمون فرضیه ها مورد استفاده قرار می گیرد.
Tax Avoidance it = β0 +β1 managerialability it + β2 InTangi, t + β3Size i,t + β4Lev i,t + β5ROAi,t+ ε i,t
TCA i,t = β0 + β1managerialability it + β2 InTangi,t + β3Size i,t + β4Lev i,t + β5ROAi,t+ ε i,t
TCA i,t = β0 +β1Tax Avoidance it +β2Tax Avoidance it ∗ managerialability it + β3 InTangi,t + β4Size i,t
+ β5Lev i,t + β6ROAi,t+ ε i,t

رابطه ()1

 -9-4متغیرها پژوهش
 -7-9-4متغیر مستقل :توانایی مدیریت
در پژوهش حاضر ،به منظور اندازه گیری توانایی مدیریت از مدل دمرجیان و همکاران ( ،)2112استفاده شده است .در این
مدل ،با استفاده از اندازه گیری کارآیی شرکت و سپس وارد کردن آن در رگرسیون خطی چند متغیره به عنوان متغییر وابسته و
کنترل ویژگی های ذاتی شرکت ،توانایی مدیریت محاسبه میشود .به منظور اندازه گیری کارآیی شرکت ،دمرجیان و همکاران
( )2112از مدل تحلیل پوششی داده ها ) (DEAاستفاده کرده اند .مدل تحلیل پوششی داده ها ،نوعی مدل آماری است که برای
اندازه گیری عملکرد سیستم با استفاده از داده های ورودی و خروجی ،کاربرد دارد.
رابطه ()2
)maxv θ=sales/(v1 CoGS+v2 SG&A+v3 NetPPE+v4 OpsLease+v5 R&D+v6 Goodwill+v7 Intran
در این مدل  ،CoGSبهای کاالی فروش رفته در سال  ،SG&A ،tهزینههای عمومی ،اداری و فروش در سال ،NetPPE ،t
مانده خالص امالك ،ماشینآالت و تجهیزات در ابتدای سال  ،OpsLease ،tهزینه اجاره عملیاتی در سال  tو  ،Intanمانده 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  1قرار
می گیرد که حداکثر کارآیی برابر  1و 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 ویژگی های
ذاتی شرکت نیز دخالت دارند ،نمی توان توانایی مدیریت را به درستی اندازه گیری کرد زیرا متأثر از این ویژگی ها ،بیشتر یا کمتر
از مقدار واقعی محاسبه میشود.
دمرجیان و همکاران ( )2112به منظور کنترل اثر ویژگی های ذاتی شرکت در مدل خود کارآیی شرکت را به دو بخش جدا
یعنی کارآیی بر اساس ویژگی های ذاتی شرکت و توانایی مدیریت ،تقسیم کردهاند .آنها این کار را با استفاده از کنترل  5ویژگی
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  5متغیر به عنوان ویژگی های ذاتی شرکت ،می توانند به مدیریت کمک کنند تا تصمیمات بهتری
اتخاذ نماید یا در جهت عکس عمل کرده و توانایی مدیریت رامحدود کنند.دررابطه()3که توسط دمرجیان و همکاران( )2112ارائه
شده ،این  5ویژگی کنترل شدهاند.
رابطه()3
Firm Efficiency=a0+a1 Sizet+a2 Market Share+a3Free Cash Flow Indicator+a4 Age +a5 Forein Currency
Indicator+ε

که در آن  ،Sizeاندازه شرکت و برابر با لگاریتم طبیعی مجموع دارایی های 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
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جریان های 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 استForein Currency ،

 ،Indicatorنیز متغیر دامی است و برای شرکتهایی که صادرات (فروش با ارز خارجی) داشتهاند برابر  1در غیر این صورت صفر
در نظر گرفته شده است و باقی مانده مدل ( 𝜀) نیز نشان دهنده میزان توانایی مدیریت است .مدل ( )3نیز 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
نشدهاند (دیمرجان وهمکاران.)2112

 -2-9-4متغیر وابسته :کیفیت گزارشگری مالی
کیفیت گزارشگری با استفاده از مدل دچو و دیچو بدست می آید .این مدل بر خطا در اندازهگیری اقالم تعهدی تمرکز
دارد.کیفیت اقالم تعهدی ( (TCAبه میزان نقد شوندگی اقالم تعهدی سود اشاره دارد .هرچه درجه نقدشوندگی اقالم تعهدی باال
باشد ،کیفیت این اقالم باالست .که از طریق رابطه( )1محاسبه می شود:
رابطه(:)1
TCAj,t /Assets j,t=β 0,j+β 1,j CFO j,t-1 /Assets j,t+β 2,j CFO j,t/Assets j,t+ β 3,j CFO j,t+1/Assets j,t+
β4,j ΔRev j,t /Assets j,t+β5,j PPE j,t/Assets j,t+ε j,t

 :TCAj,tکل اقالم تعهدی جاری شرکت  jدر سال t
 :Assets j,tمیانگین کل داراییهای شرکت  jدر سالهای t
 :CFO j,tجریانهای نقدی عملیاتی
 :ΔRev j,tتغییرات درآمد در سال  tنسبت به سال قبل و
 : PPE j,tارزش ناخالص اموال ،ماشینآالت و تجهیزات در سال  tاست.
به این ترتیب برای هر شرکت در هر سال مقدار خطا (مقادیر باقیمانده) اندازهگیری میشود که مقدار خطا برابر است با تفاوت
بین مقدار واقعی اقالم تعهدی جاری و مقدار پیشبینی شده بااستفاده ازمدل رگرسیونی شماره ( )1برای آن شرکت .کیفیت اقالم
تعهدی از طریق انحراف معیار مقادیر باقیمانده اندازهگیری میشود که مقادیر زیاد (کم) کیفیت اقالم تعهدی بیانگر کیفیت پائین
(باال) اقالم تعهدی است.

 -9-9-4متغیر وابسته :اجتناب از مالیات ()Tax Avoidance
مالیاتهای نقدی پرداخت شده به ازای هر دالر سود دفتری قبل از مالیات می باشد که معیاری از اجتناب از مالیات شرکت
می باشد .هرچه اندازه ی این شاخص بزرگتر باشد ،سطح اجتناب از مالیات شرکت کمتر است.این معیار با استفاده از رابطه
محاسبه می شود:

کل سود حسابداری قبل از مالیات /کل مالیات نقدی پرداختی = Cash ETR

 -4-9-4متغیرهای کنترلی
عبارتند از :
 LEV i, tمعیار اهرم :به صورت ارزش دفتری کل بدهی به ارزش دفتری کل دارایی ها تعریف شده است.
 ROA i,tبازده دارایی ها؛ از طریق نسبت سود عملیاتی(پس از کسر مالیات)به ارزش دفتری داراییها اندازهگیری میشود.
 SIZE i,tاندازه؛ از طریق لگاریتم طبیعی ارزش دفتری دارایی ها اندازه گیری می شود.
 IN TANGi,tنسبت دارایی های نا مشهود؛ از طریق نسبت ارزش دفتری دارایی های ثابت مشهود به ارزش دفتری داراییها،
اندازه گیری می شود.
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 -5یافته های پژوهش
قبل از تحلیل دادهها الزم است با استفاده از شاخصهای پراکندگی و شاخصهای مرکزی به عنوان دو رکن اصلی آمار
توصیفی ،به بررسی چگونگی توزیع متغیرها پرداخته شود .از جمله مهمترین شاخصهای مرکزی میانگین ،میانه و مد میباشد و
مهمترین شاخصهای پراکندگی انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی است که بیانگر پراکنش دادهها حول محور میانگین میباشد.
در جدول شماره  1مقادیر برخی از شاخصها ارائه شدهاست.
جدول ( :)7آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

نماد

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

توانایی مدیریت

M Ability

-1/1122

-1/11131

1/5331

-1/5321

1/1333

اجتناب از مالیات

Tax Av

1/1221

1/1112

21/2212

-1/1211

1/3213

کیفیت گزارشگری مالی

TCA

1/1123

-1/1115

13/2121

-313/3155

13/2251

توانایی مدیریت*اجتناب
مالیاتی

*M Ability
Tax Av

1/11211

1/11111

1/1111

-1/1523

1/13222

نسبت دارایی های نامشهود

In Tangible

1/121122

1/12231

1/22323

1/11111

1/12232

اندازه شرکت

Size

11/3322

11/1111

11/1111

11/1352

1/21252

اهرم مالی

Lev

1/22235

1/23133

3/2231

1/11223

1/31323

بازده داراییها

Roa

1/1333

1/1332

22/5115

-1/2312

1/1121

با توجه به جدول فوق مشاهده میشود که میانگین مشاهدات و میانة متغیرها اختالف اندکی دارند که نشان از نرمال بودن
دادهها است .آزمون ضرایب همبستگی پیرسون برای همه متغیرهای استفاده شده در الگوهای رگرسیونی انجام شد .براساس نتایج
حاصل از این آزمون چون تمام ضرایب برآورد شده معنادار و تفکیک پذیر بودند بین متغیرهای مستقل وتعدیل کننده
خودهمبستگی دیده نشد.

 7-5ایستایی (پایایی) متغیرهای پژوهش
به منظور اطمینان از غیر کاذب بودن الگوی رگرسیونی به بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش پرداخته شده است .مطابق با
جدول شماره  2در کلیه متغیرهای مستقل ،وابسته و کنت رلی سطح معناداری در آزمون ریشه واحد لوین ،لین و چو ،کوچکتر از
 1/15است که نشان دهنده این است که متغیرها پایا هستند .این بدان معنی است که میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان
و کوواریانس متغیرها بین سالهای مختلف ثابت بوده است .در نتیجه ،شرکتهای مورد بررسی تغییرات ساختاری نداشته و استفاده
از این متغیرها در الگو باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمی شود.
جدول (:)2آزمون پایایی متغیرهای پژوهش (ماخذ :یافته های پژوهشگر )
آزمون لوین ،لین و چو

آزمون ایم ،پسران و شین

متغیرها

نماد متغیر

توانایی مدیریت

M Ability

- 13/1352

اجتناب مالیاتی

Tax Av

- 21/5133

1/1111

کیفیت گزارشگری مالی

TCA

- 32/2131

1/1111

توانایی مدیریت*اجتناب
مالیاتی

MA*TA

- 22/3123

1/1111

- 12/3112

In
Tangible
Size

-3/23211

1/1111

-1/22115

1/1111

- 3/2123

1/1111

- 2/11351

1/1111

اهرم مالی

Lev

- 1/12231

1/1111

- 1/11123

1/1111

بازده داراییها

Roa

- 35/5531

1/1111

- 23/3523

1/1111

نسبت دارایی های نامشهود
اندازه شرکت

آماره

آماره

Prob.
1/1111

Prob.
1/1111

- 11/3212
- 21/1211

1/1111

- 21/1311

1/1111
1/1111
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جدول شماره  3نشان دهندهی نتایج آزمونهای لیمر و هاسمن در برآورد مدلهای رگرسیونی است .همانگونه که مالحظه
میشود ،در تمامی مدلهای به کار رفته فرضیه  H0مبنی بر یکسان بودن عرض از مبدا رد شده ،لذا مدلها پانل میباشد .همچنین
بر اساس آزمون هاسمن چون برای تمام مدلها Prob.کمتر از  5درصد است مدل اثرات ثابت در سطح معنی داری  15درصد به
باال پذیرفته میشود.
جدول( :)9نتایج آزمونهای  Fلیمر و  ᵡهاسمن (ماخذ :یافته های پژوهشگر)
2

آزمون لیمر

فرضیه
های
تحقیق

آزمون هاسمن

Df

Crosssection F

Prob.

df

ChiSq.Statistic

Prob.

1

()59213

1/113132

1/1222

5

13/152223

1/1123

2

()59213

1/115323

1/1133

5

12/121323

1/1152

3

()59213

1/222121

1/1315

2

11/532315

1/1122

 -2-5نتایج آزمون فرضیه ها
فرضیه اول به این صورت مطرح شده بود که توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی تاثیر معناداری دارد .نتایج آزمون فرضیه اول
درجدول شماره  1آورده شده است.
جدول( :)4خالصه نتایج محاسبات رگرسیون فرضیه اول (ماخذ :یافته های پژوهشگر)

ضریب تعیین

ضریب تعیین

آزمونF

آزمون T

عرض از مبدا

13/31

1/113

1/111

توانایی مدیریت

-31/21

1/11

-1/332

-25/11

1/311

-1/131

51/33

1/1111

1/132

اهرم مالی

-2/21

1/115

-1/123

بازده داراییها

-1/21

1/111

-1/111

نام متغیر

نسبت دارایی های
نامشهود
اندازه شرکت

آماره
آزمون

21/11

سطح
معنی داری

1/1111

23
/2

1

تعدیل شده

آماره
آزمون

سطح
معنی داری

ضرایب
برآورد
شده

1/212

همانطور که در جدول شماره  1مشاهده می شود ،مقدار و احتمال آماره ی  Fبیانگر معنادار بودن معادله رگرسیون در سطح
خطای  1/15است .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر با  %21است؛ و بیانگر آن است که متغیرهای مستقل وکنترلی مدل
ارائه شده ،قادر به بیان  %21از عوامل تاثیر گذار بر اجتناب مالیاتی هستند .در بررسی هریک از فرضیه های پژوهش ،از آماره ی
 tمربوط به متغیرهای مستقل استفاده شده است .همانطور که در جدول مالحظه می شود ،مقدار معناداری برای ضریب (-1/332
) متغیر توانایی مدیریت برابر با  1/11است بنابراین توانایی مدیریت بر اجتناب مالیاتی تاثیرمنفی و معناداری دارد و افزایش توانایی
مدیران به طور معناداری منجر به کاهش اجتناب مالیات می شود .ضریب متغیر اندازه شرکت برابر با  1/132است .با توجه به
اینکه سطح معناداری کمتر از  1/15بدست آمده است ،فرض صفر مبنی بر صفر بودن این ضریب تایید نمی شود؛ به بیان دیگر
می توان گفت اندازه شرکت تاثیر مثبت و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد .عالوه براین ،یافته ها نشان می دهد سطح معناداری
محاسبه شده برای متغیرهای اهرم مالی و بازده داراییها کمتر از  1/15است .از سوی دیگر ضرایب برآورد شده برای متغیرهای
اهرم مالی و بازده داراییها در سطح خطای  1/15منفی است؛ یعنی متغیرهای کنترلی اهرم مالی و بازده دارایی ها تاثیر منفی و
معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد .بین متغیرکنترلی نسبت دارایی نامشهود و اجتناب مالیاتی رابطه معناداری یافت نشد .ضریب
تعیین تعدیل شده مدل نشان می دهد که حدود  1/21از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی تبیین می
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شود .فرضیه دوم بیان می نمود که توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد .نتایج آزمون فرضیه دوم در
جدول شماره  5آورده شده است.
جدول( :)5خالصه نتایج محاسبات رگرسیون فرضیه دوم (ماخذ :یافته های پژوهشگر )

ضریب تعیین

ضریب تعیین

آزمونF

آزمون T

عرض از مبدا

25/32

1/132

3/321

توانایی مدیریت

31/23

1/111

23/11

نسبت دارایی های
نامشهود

-22/12

1/152

-1/331

-13/23

1/1111

-1/123

-2/11

1/113

-1/121

-5/33

1/113

-1/112

نام متغیر

اندازه شرکت
اهرم مالی

سطح
معنی داری

آماره
آزمون

1/1111

22/31

1/225

تعدیل شده

آماره
آزمون

سطح
معنی داری

ضرایب
برآورد
شده

1/222

بازده داراییها

همانطور که در جدول شماره  5مشاهده می شود ،مقدار و احتمال آماره ی  Fبیانگر معنادار بودن معادله رگرسیون در سطح
خطای  1/15است .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر با %22است؛ و بیانگر آن است که متغیرهای مستقل وکنترلی مدل
ارائه شده ،قادر به بیان  %22از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت گزارشگری مالی هستند .در بررسی هریک از فرضیه های پژوهش ،از
آماره ی  tمربوط به متغیرهای مستقل استفاده شده است .همانطور که در جدول مالحظه می شود ،مقدار معناداری برای ضریب
( )23/11متغیر توانایی مدیریت برابر با  1/111است بنابراین توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیرمثبت و معناداری
دارد و افزایش توان ایی مدیران به طور معناداری منجر به افزایش کیفیت گزارشگری مالی می شود .ضریب متغیر اندازه شرکت
برابر با  -1/123است .با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از  1/15بدست آمده است ،فرض صفر مبنی بر صفر بودن این ضریب
تایید نمی شود؛ به بیان دیگر می توان گفت اندازه شرک ت تاثیر منفی و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد .عالوه براین،
یافته ها نشان می دهد سطح معناداری محاسبه شده برای متغیرهای اهرم مالی و بازده داراییها کمتر از  1/15است .از سوی دیگر
ضرایب برآورد شده برای متغیرهای اهرم مالی و بازده داراییها در سطح خطای  1/15منفی است؛ یعنی متغیرهای کنترلی اهرم
مالی و بازده داراییها تاثیر منفی و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد .بین متغیرکنترلی نسبت دارایی نامشهود و کیفیت
گزارشگری مالی رابطه معناداری یافت نشد .فرضیه سوم بیان می نمود که توانایی مدیریت بر رابطه بین اجتناب مالیاتی و کیفیت
گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد .نتایج آزمون فرضیه دوم در جدول شماره  2آورده شده است.
جدول( :)0خالصه نتایج محاسبات رگرسیون فرضیه سوم (ماخذ :یافته های پژوهشگر )

ضریب تعیین

ضریب تعیین

آزمونF

آزمون T

عرض از مبدا

22/22

1/1131

1/111

اجتناب مالیاتی

2/121

1/1111

1/112

توانایی
مدیریت*اجتناب
مالیاتی

22/12

نام متغیر

آماره
آزمون

23/52

سطح
معنی داری

1/1111

1/322

تعدیل شده

آماره
آزمون

سطح
معنی داری

ضرایب
برآورد
شده

1/1131

13/21

1/221

نسبت دارایی های
نامشهود

1/252

1/211

1/321

اندازه شرکت

-21/55

1/1333

-1/252

اهرم مالی

-23/31

1/125

-1/211

بازده داراییها

-51/212

1/115

-1/11
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همانطور که در جدول شماره  2مشاهده می شود ،مقدار و احتمال آماره ی  Fبیانگر معنادار بودن معادله رگرسیون در سطح
خطای  1/15است .مقدار ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر با  %22است؛ و بیانگر آن است که متغیرهای مستقل وکنترلی مدل
ارائه شده ،قادر به بیان  %22از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت گزارشگری مالی هستند .در بررسی هریک از فرضیه های پژوهش ،از
آماره ی  tمربوط به متغیرهای مستقل استفاده شده است .همانطور که در جدول مالحظه می شود ،مقدار معناداری برای ضریب
( )1/112متغیر اجتناب مالیاتی برابر با  1/111است بنابراین اجتناب مالیاتی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیرمثبت و معناداری
دارد .به عالوه ،ض ریب تعاملی متغیر توانایی مدیریت با اجتناب مالیاتی به میزان  13/21است که در سطح خطای  1/15معنادار
است؛ به عبارت دیگر ،ضریب تعاملی توانایی مدیریت و اجتناب مالیاتی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
ضریب متغیر اندازه شرکت برابر با  -1/252است .با توجه به اینکه سطح معناداری کمتر از  1/15بدست آمده است ،فرض صفر
مبنی بر صفر بودن این ضریب تایید نمی شود؛ به بیان دیگر می توان گفت اندازه شرکت تاثیر منفی و معناداری بر کیفیت
گزارشگری مالی دارد .عالوه براین ،یافته ها نشان می دهد سطح معناداری محاسبه شده برای متغیرهای اهرم مالی و بازده داراییها
کمتر از  1/15است .از سوی دیگر ضرایب برآورد شده برای متغیرهای اهرم مالی و بازده داراییها در سطح خطای  1/15منفی
است؛ یعنی متغیرهای کنترلی اهرم مالی و بازده داراییها تاثیر منفی و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد .بین متغیرکنترلی
نسبت دارایی نامشهود و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری یافت نشد.

 -0بحث و نتیجه گیری
در دنیای امروز ،وظایف واحدهای تجاری تغییر یافته و هدف آنها تأمین نیازهای ذینفعان است؛ سرمایه گذاران ومالکان بخش
مهمی از ذینفعان را تشکیل می دهند .مدیریت ،فرآینددستیابی به اهداف سازمانی به کمک به کارگیری مؤثر منابع انسانی و
امکانات مادی سازمان است .مدیران کارآ ،توانایی استفاده بهینه از منابع موجود را در فرآیند تحقق اهداف سازمانی دارند .آنها از
منابع محدود در اختیارسازمان ،بیشترین نرخ بازده را ایجاد می نمایند .در این پژوهش رابطة توانایی مدیران براجتناب مالیاتی
وکیفیت گزارشگری مالی و تاثیرتعدیل کنندگی ان بر رابطه بین اجتناب از مالیات و کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته
در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 12 -11مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد که توانایی مدیریت با اجتناب مالیاتی رابطة منفی دارد .این نتیجه سازگار با تئوری
نمایندگی و مغایر با نتایج پژوهش کوستر وهمکاران( )2112و مطابق با نتیجه پژوهش کو و همکاران( )2113وفرانسیس
وهمکاران( )2111و پارك و همکاران (  )2112است .از این رو ،میتوان استنباط نمود که در شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران استراتژی اجتناب مالیاتی مورد حمایت مدیران ،با توانایی باال قرار نمی گیرد؛ به عبارت دیگر ،مدیران توانمند
به جای صرف وقت خود برای انجام اجتناب مالیاتی و استفاده از خألهای قانونی ،زمان و منابع خود را  ،صرف سایر فرصت های
سرمایه گذاری میکنند .بنابراین ،با افزایش توانایی مدیران اجتناب مالیاتی کاهش می یابد .همچنین نتیجه فرضیه دوم نشان
داد که توانایی مدیران بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیرمثبت و معناداری دارد .که مطابق با نتیجه پژوهش دی جونگ و لینگ
( )2111و پیری و همکاران ( )1313می باشد .بنابراین مدیران توانمند نیازکمتری بهدستکاری اقالم تعهدی درجهت پنهانسازی
ضعف خود،دارنـد چـراکه آنها با استفاده بهینه از منابع شرکت و اطالعات دردست میتوانند به سود مطلـوب شـرکت و نیز
مطلوبیت شخصی خود دست یابند و همچنین با افشای اطالعـات بیشـتر ،کیفیـت گزارشگری مالی را افزایش ،و در نتیجـه هزینـه
سـرمایه را کاهش دهند .همچنین نتیجه فرضیه سوم نشان داد که توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات و کیفیت
گزارشگری تاثیرمثبت دارد .مدیران توانمند با توجه به رابطه منفی بین اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی بااستفاده بهینه
ازمنابعشرکت واطالعات دردست و همچنین با افشای اطالعـات بیشـتر وافـزایش کیفیـتگزارشگری مالی،ارتباط بهتری رابا
سرمایهگذاران برقرارمیکنند .بر اساس نتایج پژوهش می توان به مدیران پیشنهاد نمود که از انتخاب استراتژی اجتناب مالیاتی
به عنوان روشی برای جلوگیری از خروج منابع خودداری نمایند و زمان و منابع شرکت را در فرصت های سرمایه گذاری نمایند.
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 سطح مطلوب اجتناب مالیاتی باید از طریق برقراری ارتباط بین میزان ارزش آفرینی و صرفه جویی مالیاتی ایجاد شده،از این رو
. و با استفاده بهینه ازمنابع شرکت واطالعات دردست هزینـه سـرمایه را کاهشدهند.تعیین گردد
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The moderating effect of managerial ability on the relationship
betwee tax avoidance and financial reporting quality
Managers of each organization have a very effective role in the success of that
organization and can eliminate or prevent many of the existing problems. Therefore,
the purpose of this study is to investigate the effect managerial ability to tax
avoidance and the quality of financial reporting of listed companies in Tehran Stock
Exchange. The statistical sample consists of 120 companies in the time period of
2011-2017. To measure the managerial ability was used the data envelopment
analysis s technique in accordance with the model of Damirjan et al 2012 and to test
the research hypotheses statistical analysis Combined regression was used. The
findings of the research show that there is a negative and significant correlation
between managerial ability and tax avoidance and positive and significant
correlation between managerial ability and financial reporting quality managerial
ability has positive and significant effect the relationship between tax avoidance and
financial reporting quality.
Key Words: managerial ability, tax avoidance, financial reporting quality.
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