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چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر نسبت سرمایه بانک بر افزایش ریسک بحران مالی در صنعت بانکداری می باشد.
جامعه و نمونه آماری این پژوهش مشتمل بر  11بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی
شش ساله از سال  1331تا  1331است .این پژوهش ،یک مطالعه کتابخانه ای ومبتنی برتحلیل داده های تابلویی
(پانل دیتا)می باشد .وازنظرهدف پژوهش حاضراز نوع کاربردی وازجنبه روش استنتاج توصیفی _تحلیلی وازنوع
همبستگی می باشد .وبه منظور آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است .نتایج
حاصل از فرضیه نیز با استفاده از آمار استنباطی تحلیل شده است .نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که
نسبت سرمایه تاثیر منفی و معناداری بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری دارد.
واژه های کلیدی :بودجه مالی ،ریسک بحران مالی ،نسبت سرمایه ،نسبت نقدینگی.

مقدمه
این پژوهش به بررسی تاثیر نسبت سرمایه ،برریسک بحران مالی صنعت بانکداری پرداخته و ارتباط تعدادی از نسبتهای مورد
نظر خود را در خصوص افزایش و کاهش این ریسک بحران مالی مطرح می کند .نقدینگی جهت اجرای فعالیتهای واحد تجاری
ضروری است  ،به خصوص در زمانی که شرکت با مشکالت خاصی نظیر رکود اقتصادی و یا زیانهای ناشی از آن و یا افزایش
ناگهانی درقیمتِ مواد اولیه ویاقطعات مورداستفاده شرکت روبرو گردد .درچنین شرایطی چنانچه شرکت فاقدنقدینگی کافی باشد
مشکالت مالی جدی برای آن بوجودخواهدآمد .بانک ها در راستای دستیابی به اهداف بلندمدت خود اقدام به ایجاد یک نوع تعادل
در نسبت های نقدینگی می نمایند .نسبت های نقدینگی بر روی نوسانات قیمت سهام و همچنین بر روی نوسانات نسبت سرمایه
تاثیر مستقیمی می گذارند.

بیان مساله
بانک ها برای کسب سو دآوری بیشتر اقدام به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد می نمایند .یکی از بخش هایی که
بانک ها تمایل زیادی به سرمایه گذاری در آن دارند ،بخش صنعت می باشد .امروزه بانکداری خود بعنوان یک صنعت درآمده و
افزایش یا کاهش ریسک بحران مالی صنعت بانکداری بطور مستقیم تاثیر بسزائی بر ایجاد یا عدم ایجاد بحران مالی تاثیرگذار می
باشد (باسل و همکاران.)2112 ،1
درسیستم بانکی ،کارایی و رقابت در مقابل ثبات قرارمیگیرد .ساختار ترازنامه بانکها کامالً استثناییاست چرا که بدهی های
بانک ها (سپردهها) ،از نوع پول قطعی و دارایی آنها (تسهیالت) ،ازنوع پول نامطمئن هستند .بنابراین بانکها باید سرمایهکافی
برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیتهای خودراداشته و مراقب باشند که آسیبهای وارده به سپرده گذاران منتقل نشود .یکی
-Basel et al.
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از راه های کنترل این موضوع ،بررسی کفایت سرمایه بانکهاست.دراین نوشتارکفایت سرمایه صنعت بانکداری بازار سرمایه از
طریق نسبت سرمایه ،و بخش های گوناگون آن مورد بررسی قرارگرفته است.
بانک ها در راستای اجرای الگوهای از پیش تعیین شده در ارتباط با افزایش نسبت نقدینگی و نسبت سرمایه اقدام به کنترل
ریسک بحران مالی خود می نماید .ب ا توجه به مطالب و تئوری های بیان شده ،مسئله اصلی این پژوهش بررسی حدود استاندارد
برای نسبت سرمایه و نسبت های نقدینگی و همچنین تاثیر این نسبت ها بر افزایش ریسک بحران مالی صنعت بانکداری می
باشد .در این پژوهش برای بررسی نسبت های نقدینگی از نسبت های بودجه مالی ،بازده دارایی ها ،نسبت سربار به درآمد ،نسبت
وام های پرداختنی و نسبت سود تقسیمی استفاده شده و برای نشان دادن میزان تاثیرگذاری افزایش یا کاهش ریسک بحران مالی
صنعت بانکداری از الگوهای مربوط به ریسک های قابل پیشبینی صنعت بانکداری استفاده خواهدشد.
سرمایهگذارا ن در راستای افزایش سودآوری خود ریسک بحران مالی صنعت بانکداری را مورد محاسبه قرار داده و از منظر آن
ها نسبت بودجه مالی زمانی که نوسانات مثبتی را تجربه می کند اگر نسبت بازده دارایی ها نیز افزایش مثبتی داشته باشد ،سرمایه
گذاری در صنعت بانکداری از نظر آنان مناسب خواهد بود (چیارمونت و کاسو .)2112 ،1ریسک بحران مالی صنعت بانکداری زمانی
به وقوع می پیوندد که بین نسبت های نقدینگی مورد نیاز و نسبت بودجه مالی و نسبت سرمایه موازنه متقارن برقرار نباشد .اگر
نسبت نقدینگی مورد نیاز بیشتر از نسبت سرمایه و نسبت بودجه مالی نرخ رشد مثبتی را نشان دهد ،در این صورت نقدینگی
مورد نیاز بال استفاده بوده و در بلندمدت باعث افزایش ریسک بحران مالی بانکها خواهد شد.
لذا با عنایت به موارد مطرح شده سوال اساسی این پژوهش این است که آیا نسبت سرمایه ،بر افزایش ریسک بحران مالی در
صنعت بانکداری تاثیردارد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش
الگوهای مربوط به ریسک بحران مالی در صنعت بانکداری نشان دهنده ایجاد یک نوع تعادل بین نسبت های نقدینگی و
نسبت سرمایه در این صنعت می باشد .معموالً نسبت نقدینگی مورد نیاز و نسبت بودجه مالی در زمانی که نرخ رشد تولید ناخالص
داخلی مثبت باشد بر روی ریسک بحران مالی صنعت بانکداری تاثیر منفی ای می گذارد (گوبات و همکاران.)2112 ،2
نسبت بازده دارایی ها در بانک ها بر مبنای اهمیت از قبل تعیین شده برای سهامداران ،می تواند به عنوان یک الگوی بهینه
برای انجام یا عدم انجام سرمایه گذاری محسوب شود (چیارمونت و کاسو .)2112 ،3سرمایهگذاران با توجه به اهمیت نسبت بازده
دارایی ها و نسبت سرمایه اقدام به انجام یا عدم انجام سرمایه گذاری نموده و برمبنای برآوردهای انجام شده ،نسب سود تقسیم
شده با نسبت وام های پرداختی بانک مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهند (دیانگ و توما.)2113 ،2
یکی از بحران های مالی که در سال های اخیر صنعت بانکداری را مورد هجوم قرار داده است ،افزایش مربوط به ریسک بحران
مالی می باشد .ریسک های بحران مالی معموال" از نسبت نقدینگی و نسبت سرمایه نشات گرفته و اگر این ریسک تحت کنترل
صنعت بانکداری در ن یاید ،در بلندمدت امکان دارد که تجویز نقدینگی باعث ایجاد یک نوع تورم شدید در جامعه شود (باسل و
همکاران .) 2112 ،1بنابراین با توجه به اهمیت نسبت های نقدینگی و نقدینگی تجویز شده در جامعه ،سیاست مداران به دنبال
کنترل این نوع نقدینگی و هدایت آن در جهت ایجاد و اف زایش تولید و کاهش ریسک بحران مالی صنعت بانکداری می باشد .با
توجه به مطالب مطرح شده هدف اصلی این پژوهش بررسی حدود استاندارد برای نسبت سرمایه و نسبت های نقدینگی و تاثیر
آن بر روی ریسک بحران مالی صنعت بانکداری می باشد .همچنین در این پژوهش بر آن هستیم که بررسی نماییم آیا تجویز
نقدینگی و ایجاد تعادل در نسبت های نقدینگی باعث افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین باعث کاهش نرخ تورم
خواهد شد یا خیر؟

1 -Chiaramonte &Casu.
2 -Gobat et al.
3 -Chiaramonte &Casu.
4 -DeYoung & Torna.
5 -Basel et al.
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اهداف پژوهش
هدف این تحقیق تکمیل شکاف موجود در عرصه ادبیات موضوعی با بررسی پاسخ به این پرسش است که آیا نسبت سرمایه
بر ریسک نقدینگی و ریسک بحران مالی صنعت بانکداری تاثیرگذار است؟ اهداف تحقیق در دو بخش شامل اهداف علمی و اهداف
کاربردی به شرح زیر بیان می گردند.
هدف علمی این پژوهش با توجه به اینکه تحقیقات دانشگاهی زیادی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور در ارتباط با
نسبت سرمایه و تاثیر عوامل مختلف بر آن صورت گرفته است ،اما با این وجود بیشتر این تحقیقات معطوف به تاثیر عوامل و
متغیرهای مختلف بر سیاستها و قوانین درون بانکی بوده و تا بهحال تحقیقی در خصوص بررسی تاثیر نسبت سرمایه بر ریسک
بحران مالی صنعت بانکداری در ایران است.
در نهایت هدف کاربردی این پژوهش با شناخت و بررسی تاثیر نسبت سرمایه بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری ،فراهم
کردن مبانی کاربردی برای بازیگران بازار سرمایه شامل سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل و .....است .نتایج این پژوهش حاضر می تواند
برای گروههای زیر قابل استفاده باشد:
 -1سرمایهگذاران بخش خصوصی ،مردم و دولت،
 -2سهامداران بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
 -3مدیران بانکها،
 -2موسسات مالی و اعتباری و سرمایهگذاری،
 -1متخصصین و تحلیلگران مالی و
 -6محققان و دانشجویان

فرضیه پژوهش
نسبت سرمایه بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری تاثیرگذار است.

متغیرهای پژوهش
تعریف عملیاتی متغیر وابسته

ریسک بحران مالی ( :) LogLi,t
نحوه محاسبه ریسک بحران مالی توسط مدل آلتمن به صورت زیر می باشد (دیانگ و توما:)2113 ،1

LogLi ,t  4.34  0.08 * (WCAP / AT )  0.04 * ( RE / AT )  0.10 * ( PI  XINT  IDIT ) / AT 
) 0.22 * ( PRCCF * CSHO) / LT  0.06 * ( SALE / AT

که در آن:
 = LogLi ,tبرابر است با ریسک بحران مالی.
 = WCAP / ATبرابر است با حاصل تقسیم مخارج سرمایه ای بر روی ارزش دفتری کل دارایی ها.
 = RE / ATبرابر است با حاصل تقسیم درآمد ناخالص بر روی ارزش دفتری کل دارایی ها.
 = PIبرابر است با ارزش بازار سهام.
 = XINTبرابر است با ارزش دفتری کل موجودی ها.
 = IDITبرابر است با ارزش دفتری کل بدهی ها.
 = ATبرابر است با ارزش دفتری کل دارایی ها.
 = PRCCFبرابر است با جریان های نقدی عملیاتی.
 = CSHOبرابر است با وجوه نقد.
 = LTبرابر است با نسبت جاری.
 = SALE / ATبرابر است با نسبت فروش به ارزش دفتری کل دارایی ها.
1 -DeYoung & Torna.
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تعاریف عملیاتی متغیرهای مستقل
نسبت سرمایه
1

نسبت سرمایه بانک از طریق فرمول زیر برآورد خواهد شد (چیارمونت و کاسو :)2112 ،
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که در آن  y i ,tبرابراست با سرمایه مورد نیاز در سال جاری.
 Fبرابراست با ارزش دفتری کل دارایی های ثابت.



 X i ,t 1برابراست با جریان های نقدی سال ماقبل سال جاری.



 Bi ,t 1برابراست با نرخ رشد سرمایه بانک در سال ماقبل سال جاری.

نرخ رشد سرمایه بانک بصورت زیر محاسبه می شود:
سرمایه بانک در سال جاری منهای سرمایه بانک در سال ماقبل سال جاری تقسیم بر سرمایه بانک در سال ماقبل سال جاری.

تعاریف عملیاتی متغیرهای کنترلی
اندازه بانک (  :) SIZE i ,tبرابراست با لگاریتم ارزش دفتری کل دارایی های بانک (آکریا و مورا.)2111 ،2
نرخ رشد تولید ناخالص ملی داخلی (  :) GDPC i ,tنرخ رشد تولید ناخالص ملی داخلی به صورت زیر محاسبه می شود
(گوبات و همکاران:)2112 ،3
نرخ رشد تولید ناخالص ملی داخلی در پایان سال جاری منهای نرخ رشد تولید ناخالص ملی داخلی در پایان سال ماقبل سال
جاری تقسیم بر رشد تولید ناخالص ملی داخلی در سال ماقبل پایان سال جاری.
نرخ تورم (  :) INFC i ,tبرابراست با نرخ تورم در پایان سال مورد بررسی (بیک و همکاران.)2113 ،2
ارزش بازار سهام (  :) HHI i ,tبرابراست با لگاریتم ارزش بازار سهام بانک در پایان سال مورد بررسی (چیارمونت و کاسو
.)2112

تعریف مفاهیم و اصطالحات پژوهش
نسبت سرمایه: 5
نسبت سرمایه برابراست با میزان سرمایه مورد نیاز بانک ها در جهت انجام فعالیت های مالی و اعتباری .معموال" نسبت سرمایه
بانک ها از نسبت های نقدینگی تاثیر گرفته و در بلندمدت افزایش یا کاهش نسبت سرمایه بر سایر نسبت ها نیز تاثیر می گذارد
(باسل و همکاران.)2112 ،6

ریسک بحران مالی:1
ریسک بحران مالی زمانی اتفاق می افتد که نقدینگی بیش از حد به جامعه تجویز شود .ریسک بحران مالی معموال" از نسبت
های نقدینگی تاثیر پذیرفته و در بلندمدت کاهش یا افزایش ریسک بحران مالی در صنعت بانکداری تحت تاثیر عوامل تاثیرگذار
دیگر نیز می باشد .ریسک بحران مالی باعث افزایش نرخ تورم شده و در بلندمدت ارزش بازار سهام را نیز امکان دارد تحت تاثیر
قرار دهد (دموکراک و همکاران.)2113 ،8

1 -Chiaramonte &Casu.
2 -Acharya & Mora.
3 -Gobat et al.
4 -Beck et al.
5-capital ratio.
6 -Basel.
7-financial distress risk.
8 -Demirgüç-Kunt et al.
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پیشینه پژوهش
کفایی وراهزانی ( ( ،)1336تاثیرمتغیرهای کالن اقتصادی برریسک نقدینگی بانک های ایران ) را بررسی کرد .براساس نتایج
حاصل از برآورد الگوبااستفاده ازروش حداقل مربعات معمولی پویا ( )DOLSنشان می دهدکه عوامل کالن اقتصادی وویژگی های
بانکی منتخب همگی برریسک نقدینگی بانک موثرند .در پژوهشی سید نورانی و همکاران ( ،)1331با عنوان "بررسی رابطه علیت
بین سرمایه بانک و سودآوری؛ با تاکید بر جنبه نظارتی ساختار سرمایه" به بررسی روابط بین ساختار سرمایه و بازده سرمایه برای
 18مورد از بانک های ایران در دوره زمانی  1382تا  1388با استفاده از مدل های رگرسیونی با داده های تابلویی پرداختهاند.
نتایج پژوهش آنه ا نشان داد که بین اهرم های مالی و بازده سرمایه رابطه مثبتی وجود دارد و همچنین بین نسبت بدهی و
معیارهای سودآوری رابطه مثبتی وجود دارد.
شاهچرا و جوزدانی ( ،)1331در پژوهشی با عنوان "بررسی تاثیر نسبت سرمایه بر سودآوری بانک های دولتی و خصوصی
ایران ( ")1388-1381به بررسی روابط بین متغیرها در ایران با استفاده از داده های پانل طی دوره  1381تا  1388پرداختهاند.
نتایج پژوهش آنها نشان داد که رابطه منفی ومعنی داری بین نسبت هزینه و سودآوری بانک ها ،بین بانک های دولتی و خصوصی
در ایران وجود دارد.بنابراین بانک ها با کنتر ل صحیح هزینه ها،کارایی عملیاتی راافزایش ورشد سودآوری راایجاد می نمایند .رابطه
متغیر سیکل های تجاری بر سودآوری بانک ها در ایران بیانگر آن است که ارتباط مثبت با معنی داری کم وجود دارد .البته با در
نظر گرفتن روند سیکل های تجاری در معامله معنی داری ضریب افزایش یافته ،به صورتی که در مدل چهارم تخمین زده شده
ارتباط معنی دار بین روند سیکل های تجاری و سودآوری بانک ها برقرار است.
در مطالعهای ،جهانخانی ( ،)1383به بررسی تاثیر عوامل مؤثر بر ساختار مالی پرداخته و تاثیر نوع صنعت و اندازه بانک و
ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی را بر میزان بکارگیری اهرم مالی بانک های بورس تهران مورد ارزیابی قرار داد .او نشان داد
که نوع صنعت بر ساختار مالی تاثیر دارد ،اما متغیرهای اندازه بانک و ریسک تجاری و اهرم عملیاتی تاثیری بر ساختار مالی ندارند.
چیارمونت و کاسو ،)2112( 1در پژوهشی تحت عنوان "سرمایه و نسبت های نقدینگی و ریسک بحران مالی ،شواهدی از روی
صنعت بانکداری اروپا" به بررسی روابط بین متغیرهای فوق پرداختند .نتایج پژوهش آن ها نشان داد که با افزایش سرمایه و
افزایش نسبت های نقدینگی ریسک بحران مالی کاهش پیدا خواهد کرد .همچنین نتایج پژوهش آن ها حاکی از آن بود که اگر
ریسک بحران مالی در شرایط حاد تحت کنترل قرار نگیرد ،تجویز و افزایش نسبت های نقدینگی و همچنین افزایش سرمایه
صنعت بانکداری باعث ایجاد یک نوع تورم حبابی در جامعه شده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را بشدت تحت تاثیر منفی قرار
خواهد داد .آکریا و مورا ،)2111( 2در پژوهشی تحت عنوان "بحران صنعت بانکداری و نقدینگی های از قبل تعیین شده" به
بررسی روابط بین متغیرهای فوق با استفاده از روش آماری پانل دیتا بین سال های  2112تا  2112پرداختند .نتایج پژوهش آن
ها نشان داد که هر چقدر نسبت های نقدینگی در جامعه افزایش پیدا کند ،به همان نسبت نیز نرخ تورم افزایش پیدا کرده و در
نهایت باعث ایجاد یک نوع بحران مالی خواهد شد و ریسک جامعه و ریسک نقدینگی به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.
دموکراک و همکاران ،)2113( 3در پژوهشی تحت عنوان "سرمایه بانکی و کاهش بحران مالی" به بررسی روابط بین متغیرهای
فوق با استفاده از روش آماری پانل دیتا پرداختند .نتایج پژوهش آن ها نشان از آن داشت که در صنعت بانکداری با افزایش
سرمایه میزان وقوع بحران مالی کاهش پیدا خواهد کرد .آبر( 2)2111در پژوهش خود تحت عنوان "تأثیر ساختار سرمایه بر
سودآوری" به بررسی ارتباط میان معیارهای ساختار سرمایه با سودآوری نمونه ای از شرکت های کشور غنا بین سال های 1338
تا  2112پرداخت .نتایج این پژوهش نشان داد که بین نسبت بدهی کوتاه مدت به دارایی و سودآوری شرکت ها و همچنین بین
نسبت کل بدهی به دارایی و سودآوری ،رابطه مثبت وجود دارد .اما بین نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و سودآوری شرکت ها،
رابطه منفی وجود دارد.

روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ تجربی در حوزه پژوهشهای اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطالعات واقعی در صورتهای مالی شرکتها
میباشد و براساس هدف ،ازنوع پژوهشهای کاربردی می باشد .هم چنین این پژوهش از نوع پژوهش توصیفی پس رویدادی و
1 -Chiaramonte &Casu.
2 -Acharya & Mora.
3 -Demirgüç-Kunt et al.
5-Abor, J
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پژوهش همبستگی است .هدف محقق از انجام پژوهش توصیفی ،توصیف عینی ،واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک
موضوع است .به عبارت دیگر ،پژوهشگر در این گونه پژوهشها سعی می کند تا آنچه هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج
ذهنی گزارش دهد و نتایجی عینی از موقعیت بگیرد .پژوهش همبستگی نیز سنجش و ارزیابی چند متغیر و روابط فیمابین آنها
را در لحظه ای ویژه و در شرایط واقعی مقدور می سازد .دراین روش الزاما روابط علی و معلولی شناسایی نمی شود ،بلکه فقط
هدف آن است که مشخص ش ود کدام متغیر با کدام متغیر دیگر به طور نسبی در جهت مثبت یا منفی همگام است .در تحلیل
داده ها از روشهای همبستگی و رگرسیون داده های تابلویی با اثرات ثابت بوسیله نرم افزار Eviewsاستفاده شده است .علت
استفاده از ترکیب دادههای سری و مقطعی این است که آن منبع غنی تری از تغییرات را ارائه می دهد و درنتیجه تخمین کاراتری
از پارامترها خواهیم داشت .بعالوه ،داده های با اطالعات مفیدتر ،تخمینی با قابلیت اطمینان بیشترفراهم می کند و تست مدلهای
پیچیده تر و با مفروضات محدودتر را امکان پذیر می سازد .مزیت دیگر داده های ترکیبی توانایی آنها در کنترل عدم تجانس
انفرادی است .عدم کنترل این اثرات خاص غیرقابل مشاهده منجر به ایجاد تورش در نتایج تخمین می شود .داده های ترکیبی
قادر به همسان کردن بهتر و اثرات تخمینی هستند که در داده های سری زمانی یا مقطعی به سادگی قابل کشف نیست.
(بالتاگی)2118،1

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های  1331تا 1331
میباشد که تعداد آنها  11بانک بوده است .در این تحقیق با توجه به محدود بودن جامعه آماری ،کلیه بانک های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران که تعداد  11بانک دولتی و خصوصی است به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدهاند .در نگاره شماره ،1-1
اسامی بانکهای موجود در نمونه آماری نشان داده شده است.
نگاره  7-7اسامی بانک های موجود در نمونه آماری
ردیف
1
2
3
2
1
6
2
8
3
11

نام بانک
بانک اقتصاد نوین
بانک صادرات ایران
بانک تجارت
بانک ملت
بانک پارسیان
بانک کار آفرین
بانک پاسارگاد
پست بانک ایران
بانک انصار
بانک سینا

قلمرو پژوهش
الف) قلمرو موضوعی :بررسی تاثیر نسبت سرمایه بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری که قابلیت بحث در حوزه
بانکداری ،حسابداری مدیریت و مدیریت مالی را دارد.
ب) قلمرو مکانی :بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
ج) قلمرو زمانی  :قلمرو زمانی این پژوهش از سال  1331تا  1331میباشد.

نحوه جمع آوری داده ها
برای انجام پژوهش و نتیجه گیری صحیح از پژوهش ،اطالعات نقش بسزایی را ایفا می کند .اطالعات و داده های مورد نیاز
در این پژوهش با استفاده از دو شیوه جمع آوری شده است :اطالعات مربوط به مباحث تئوریک و ادبیات پژوهش از کتب و
1. Baltagi
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نشریات داخلی و خارجی تخصصی گرد آوری شده است ،سپس اطالعات و داده های مورد نیاز جهت تحلیل رابطه بین داده ها از
طریق بانک اطالعاتی ره آورد نوین و سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار ایران گردآوری شده است.

تجزیه و تحلیل دادهها
آمار توصیفی
با توجه به اینکه اطالعات و دادههای مورد نظر همگی کمی هستند برای تجزیه و تحلیل دادهها در مراحل اولیه از آمار
توصیفی استفاده شده است .هدف از ارائه این بخش ارائه دادههای آماری اولیه معرف ویژگیهای متغیرهای مورد مطالعه در میان
شرکتهای نمونه آماری میباشد .تا بدانیم با چه مبانی سر و کار داریم و مبنایی برای تحلیلهای خود دراختیار داشته باشیم زیرا
شناخت ما در ت عمیم نتایج و تحلیل ارتباطات بین متغیرهای اساسی تحقیق یاری خواهد نمود .در این راستا از شاخصهای
اندازه گیری مرکزی مانند میانگین ،میانه و نیز حداقل و حداکثر متغیرها و نهایتا انحراف استاندارد استفاده شده است .در آمار
استنباطی نیز از تحلیلهای رگرسیون و آمارههای  Fو  Tاستفاده شده است .از رگرسیون چند متغیره به منظور آزمون فرضیه
پژوهش استفاده شده است.
خالصه ویژگیهای مربوط به متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق در قالب آمارههای توصیفی در جدول شماره  ،1-2مربوط
به دادههای تحقیق برای  11بانک ارائه شده است .آماره های گزارش شده شامل میانگین ،میانه ،حداکثر ،حداقل و انحراف معیار
هر یک از متغیرهای استفاده شده در تحقیق میباشد.
 7-2آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
بیشترین
مقدار

چولگی

کشیدگی

متغیر

تعداد
مشاهدات

میانگین

انحراف
معیار

کمترین
مقدار

1/223

2/332

1/211

1/281

ریسک بحران مالی

61

1/1211

1/1331

1/1126

1/2286

نسبت سرمایه

61

1/1212

1/1216

1/1121

1/1323

1/362

1/861

اندازه بانک

61

1/1122

1/1262

2/2333

6/8221

1/111

نرخ رشد تولید ناخالص ملی داخلی

61

1/3812

1/1281

1/2366

1/2312

-1/213

نرخ تورم

61

1/3313

1/1281

1/2616

1/2233

-1/183

-1/311

ارزش بازار سهام

61

1/2212

1/2121

1/1113

1/8223

1/282

1/831

با توجه به نگاره  ،1-2میانگین ریسک بحران مالی بانکهای نمونه به ترتیب برابر با  1/1211بوده و کمترین و بیشترین مقدار
آن برابر با  1/1126و  1/2286میباشد .بررسی میزان چولگی و کشیدگی این متغیر که بایستی به ترتیب  1و  3باشد تا متغیر
دارای توزیع نرمال باشد ،نشان می دهد که این متغیر دارای توزیع نرمال نیست .بر اساس آمار توصیفی ارائه شده در نگاره ،1-2
میانگین نسبت سرمایه ،نسبت نقدینگی مورد نیاز ،نسبت بودجه مالی ،نسبت بازده دارایی های ،نسبت سربار بر درآمد ،نسبت وام
های پرداختی و نسبت سود تقسیمی شرکت های نمونه طی بازه زمانی تحقیق مثبت و به ترتیب برابر با ،1/1616 ،1/1212
 1/1262 ،1/2222 ،1/1222 ،1/1611و  1/2338بوده است .همچنین میانگین مثبت اندازه بانک ،نرخ رشد تولید ناخالص ملی
داخلی ،نرخ تورم و ارزش بازار سهام به ترتیب برابر با  1/3313 ،1/3812 ،1/1122و  1/2212بوده است.

نتایج آزمون فرضیه
هدف از آزمون فرضیه تحقیق بررسی تاثیر نسبت سرمایه بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری بانکها میباشد و فرضیه
آماری آن بهصورت زیر تعریف میشود:
 : H 0نسبت سرمایه بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری بانکها ،تاثیر معناداری وجود ندارد.

H1

 :نسبت سرمایه بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری بانکها ،تاثیر معناداری وجود دارد.
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نگاره  7-9نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق با استفاده از روش اثرات ثابت
متغیر وابسته :ریسک بحران مالی
تعداد مشاهدات 61 :سال  -بانک
T
N

 
 
LogLi ,t   0   1    y i ,t Log  F 
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 Bi ,t 1 
   1  y i ,t Log 
 BX i ,t 1 
 




 
 

t 1 i 1 
  2 SIZE i ,t   3 GDPC i ,t   4 INFC i ,t   5 HHI i ,t  ε i, t

متغیر

ضریب

آماره t

P-Value

رابطه

جزء ثابت

1/1281

1/3662

1/1232

نامعنادار

نسبت سرمایه

-1/1311

-1/3162

1/1116

معکوس

اندازه بانک

-1/1313

-1/2118

1/1821

نامعنادار

نرخ رشد تولید ناخالص ملی داخلی

1/3621

3/2333

1/1121

مستقیم

نرخ تورم

-1/3661

-2/3131

1/1263

معکوس

ارزش بازار سهام

1/1223

2/1112

1/1322

مستقیم

ضریب تعیین مدل

1/6231

آماره دوربین واتسون

2/221

آمارهF

3/3183
()1/1111

( ) P  Value
مدل برآوردی:



 
LogLi ,t  0.1485  0.0315  y i ,t Log  F  Bi ,t 1   1  y i ,t Log 1  F  BX i ,t 1  
 



 
t 1 i 1 
 1.3625GDPC i ,t  0.9660INFC i ,t  0.1223HHI i ,t  ε i,t
N

T

در بررسی معنیدار بودن کل مدل با توجه به این که مقدار احتمال آماره  Fاز  1/11کوچکتر میباشد ( )1/1111با اطمینان
 %31معنیدار بودن کل مدل تایید میشود .ضریب تعیین مدل نیز گویای آن است که  62/31درصد از ریسک بحران مالی
بانکها توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین میگردد .مقدار آماره دوربین واتسون در بازه 1/1تا  2/1قرار دارد .بیانگر عدم
وجود خودهمبستگی سریالی در باقیماندههای مدل است .در بررسی معنیداری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در نگاره  ،6-2از
آنجایی احتمال آماره  tبرای ضریب متغیر نسبت سرمایه (متغیر مستقل) کوچکتر از  1/11میباشد ( ،)1/1116در نتیجه وجود
تاثیر معنی داری نسبت سرمایه بر افزایش ریسک بحران مالی صنعت بانکداری در سطح اطمینان  31درصد مورد تأیید قرار
میگیرد .بنابراین فرضیه تحقیق پذیرفته شده و با اطمینان  31درصد میتوان گفت نسبت سرمایه بر افزایش ریسک بحران مالی
صنعت بانکداری بانکها ،تاثیر معناداری وجود دارد .منفی بودن ضریب این متغیر ( )-1/1311حاکی از وجود تاثیر معکوس نسبت
سرمایه بر افزایش ریسک بحران مالی صنعت بانکداری بانکها میباشد.

نتیجه گیری
با توجه به نتایج تحقیق با اطمینان  31درصد میتوان گفت نسبت سرمایه بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری بانکها،
تاثیر معناداری وجود دارد .منفی بودن ضریب این متغیر ( ) -1/1311حاکی از وجود تاثیر معکوس نسبت سرمایه بر ریسک بحران
مالی صنعت بانکداری بانکها میباشد بهطوری که با افزایش  1واحدی نسبت سرمایه  ،ریسک بحران مالی صنعت بانکداری
بانکها نیز به میزان  1/1311واحد کاهش مییابد .بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیلهای صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه
پژوهش میتوان نتیجه گرفت که نسبت سرمایه بر ریسک بحران مالی صنعت بانکداری تاثیرگذار است.
نتیجه حاصل از فرضیه  ،نظر وجود ارتباط معنی دار رابطه متغیر مستقل و وابسته با پژوهش چیارمونت و کاسو (،)2112
دیانگ و جونگ ( )2111و بیک و همکاران ( ،)2113مطابقت دارد ولی از نظر نوع ارتباط (مستقیم یا عکس) با نتایج پژوهش
کولی و واتی ( )2112مرتبط و با پژوهش دیالس و استاکوراس ( )2111در تضاد است.
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بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حامد خانمحمدی محمد ،7مجید مرادی* ،2محمد
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-3دانشجوی کارشناسی ارشدرشته حسابداری موسسه آموزش عالی ناصر خسرو  ،ساوه

چکیده
مطالعات اخیر درباره قابلیت مقایسه نشان میدهد که قابلیت مقایسه گزارش مالی یک بنگاه میتواند هزینههای
کاربران برای اکتساب و پردازش را کاهش بدهد و کیفیت اطالعات مالی را افزایش بدهد .هدف تحقیق حاضر
بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران می باشد .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران میباشد .برای انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است .در نهایت با توجه محدودیتهای
اعمال شده تعداد  122شرکت در طی سالهای  1331-1331انتخاب گردید .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل
آماری نشان می دهد که؛ قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نگهداشت وجه نقد شرکت تاثیر میگذارد.
واژگان کلیدی :قابلیت مقایسه صورتهای مالی ،نگهداشت وجه نقد ،حاکمیت شرکتی ،کیفیت گزارشگری مالی،
محدودیت مالی.

مقدمه
یکی از رویدادهای بسیار مهمی که در سالهای اخیر در جامعه حسابداری کشور به وقوع پیوست ،تدوین استانداردهای
حسابداری ایران بر مبنای استانداردهای بینالمللی حسابداری و الزام به رعایت آن در تهیه صورتهای مالی بود .از آنجا که این
استانداردها شامل تغییراتی در برخی از روشها و رویههای مورد استفاده نسبت به سالهای قبل از الزام به رعایت استانداردها
بود ،این احتمال همواره وجود داشت که قابلیت مقایسه صورتهای مالی زیر سوال رود .به این ترتیب در این مقاله قابلیت مقایسه
صورتهای مالی ،مورد بررسی قرار میگیرد.
تصمیمگیری بهینه برای سرمایهگذاری در واحدهای تجاری و به بیان بهتر تخصیص صحیح منابع کمیاب در جامعه مستلزم
وجود اطالعات مالی شفاف و قابل مقایسه است .فقدان اطالعات یا وجود اطالعات گمراهکننده باعث تصمیممگیریهای اقتصادی
نامطلوب و در نتیجه اتالف منابع اقتصادی ،تخریب بازارهای سرمایه و در نهایت عقبماندگی و فقر اقتصادی و کاهش رفاه عمومی
میشود .یکی از پیششرطهای بنیادی برای جلب اطمینان سرمایهگذاران و اعتباردهندگان در جهت فعالیتهای سازنده اقتصادی
و سرانجام بالندگی اقتصادی ،تهیه و ارائه اطالعاتی است که در انجام تصمیمگیریهای مالی ،اقتصادی و تجاری سودمند واقع
شود .چنین اطالعاتی ضمن فراهم آوردن زمینه فعالیت کار و اثربخشی بازارهای سرمایه موجب کمک به دولت در
سیاستگذاریها و برنامهریزیها در امور اقتصادی و اداره عملیات واحدهای تجاری میشود .هم اکنون در کشورهای پیشرفته،
صورتهای مالی به عنوان مهمترین منبع اطالعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی و جریانات نقدی واحدهای تجاری
شناخته شده است و به همین دلیل مبانی تهیه صورتهای مالی از اهمیت بسیار باالیی برخوردار میباشد .مبانی تهیه صورتهای
مالی که به استاندارد حسابداری معروف میباشد باید از چنان ویژگی برخوردار باشد که به عنوان یک مبنای رسمی و یکنواخت
برای تهیه صورتهای موجب سازگاری در روشها و رویههای حسابداری شود و در نهایت قابلیت مقایسه صورتهای مالی را
فراهم کند .یکی از صورت های مالی مهم جهت مقایسه ،صورت جریان وجه نقد می باشد که از اهمیت باالیی برای سرمایه گذاران
برای تصمیم گیری برخوردار است.
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بیان مساله
بر اساس چارچوب مفهومی مشترک هیئت استانداردهای حسابداری مالی و هیئت استانداردهای بین المللی ،قابلیت مقایسه
اینگونه تعریف می شود؛ ویژگی کیفی اطالعات است که استفاده کنندگان را قادر به شناسایی شباهت ها و تفاوت های بین دو
مجموعه از پدیده های اقتصادی می کند .اهمیت قابلیت مقایسه صورت های مالی تا آن جاست که در بیانیه مفهومی شماره 8
هیئت استانداردهای حسابداری مالی ،یکی از مهم ترین دالیل نیاز به استانداردهای گزارشگری مالی ،افزایش قابلیت مقایسه
اطالعات  ،عنوان شده اس ت و در مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران نیز بیان شده است که اگر اطالعات مربوط و قابل اتکا باشد،
مفید بودن آن در صورت قابل مقایسه نبودن و قابل فهم نبودن دچار محدودیت خواهد بود (کیا و صفری گرایلی .)1336 ،اطالعات
حسابداری قابل مقایسه ،هزینه جمع آوری و پردازش اطالعات را برای سرمایه گذاران و نهادهای قانونی کاهش داده و آنان را قادر
می سازد تا با مقایسه اطالعات صورت های مالی ،دستکاری ارقام حسابداری توسط مدیران را بهتر شناسایی کنند (انگلبرگ و
همکاران.)2116 ،
مطالعات اخیر درباره قابلیت مقایسه نشان می دهد که قابلیت مقایسه گزارش مالی یک بنگاه میتواند هزینه های کاربران برای
اکتساب و پردازش را کاهش بدهد و کیفیت اطالعات مالی را افزایش بدهد (دی فرانکو و همکاران2111 ،؛ دی فوند و همکاران،
2111؛ بارت و همکاران2112 ،1؛ کیم و همکاران2113 ،2؛ چن و همکاران .)2112 ،3برای مثال کیم و همکاران،)2113( 2
معتقدند که صورت های مالی قابل مقایسه ،امکان شناسایی و ارزیابی عملکرد بنگاه را برای سرمایه گذاران ساده تر میکند ،زیرا
آنها در هنگام مقایسه عملکرد یک بنگاه با عملکرد همتایان آن به اصالحات و محاسبات ارزیابی کمتر با ارقام حسابداری نیاز
پیدا میکنند .دی فرانکو و همکاران ،)2111( 1معتقدند که قابلیت مقایسه به انتقال اطالعات در میان بنگاه های مشابه کمک
می کند به طوری که سرمایه گذاران نتایج مشخص تری درباره شباهت ها و تفاوت های اقتصادی بنگاه ها به دست می آورند.
از طرفی؛ وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است .در اتخاذ بسیاری از تصمیمات مالی ،جریان های نقدی
نقشی محوری دارند .همچنین اطالعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد می تواند برای کنترل میزان دقت ارزیابی های گذشته
مفید واقع شده و رابطه بین فعالیت های واحد تجاری و دریافت ها و پرداخت های آتی آن را نشان دهد .شرکت ها درصد معینی
از دارایی های خود را بصورت نقدی نگهداری می کنند .عالوه بر این ،تعداد زیادی از شرکت ها سطح دارایی های نقدی خود را
افزایش داده اند  .لذا این پژوهش در نظر دارد تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت
وجه نقد ارتباط معناداری وجود دارد یا خیر؟.

اهمیت و ضرورت تحقیق
قابلیت مقایسه ،یکی از ویژگیهای کیفی منحصر بهفرد اطالعات مالی است که مفید بودن آن را افزایش میدهد .برخالف
مفهوم قابلیت اتکا که تمرکز بر روی پیشبینی یا تأییدپذیری اطالعات مالی است ،قابلیت مقایسه این امکان را برای
استفادهکنندگان فراهم میآورد تا شباهتها و تفاوتهای عملکرد مالی شرکتها را شناسایی کنند؛ بنابراین ،ویژگی کیفی اطالعات
مالی (قابلیت مقایسه) در بازار سرمایه و بدهی برای سرمایهگذاران و اعتباردهندگان بسیار حایز اهمیت است؛ زیرا تصمیمهای
سرمایهگذاری و وامدهی بر ارزیابی فرصتها یا پروژههای جایگزین مبتنی است و بدون وجود این اطالعات قابل مقایسه نمیتوان
اقدام به اتخاذ تصمیم بهینه کرد (حاجیها و چناری بوکت .)1336 ،پژوهشگران همچنین ،تأثیر قابلیت مقایسۀ حسابداری را بر
اقالم مختلف مانند افشای اختیاری مدیریت ،گسترش پوشش بیمۀ تحلیلگران و خاصه پیشبینی و ساختار پرتفلیوی سرمایهگذاران
نهادی را بررسی کردهاند  .در این پژوهش ،تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی حسابداری بر نگهداشت وجه نقد سنجیده می
شود.

1 . Barth
2 . Kim et al
3 . Chen
4 . Kim et al
5 . De Franco
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مطالعات انجام شده در داخل کشور
کیا و صفری گرایلی ( ،)1336به بررسی قابلیت مقایسه صورتهای مالی ،مدیریت سود تعهدی و مدیریت واقعی سود
پرداختند .با افزایش قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری به دلیل احتمال بیشتر کشف مدیریت سود تعهدی توسط حسابرسان
و نهادهای قانونی ،مدیران در بکارگیری این روش مدیریت سود با ریسک زیادی مواجه میگردند .بنابراین انتظار میرود
که استفاده از این روش را کاهش داده و در مقابل ،روشهای مدیریت واقعی سود را جایگزین دستکاری اقالم تعهدی کنند.
بر پایه این استدالل ،پژوهش حاضر به بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و
مدیریت سود واقعی شرکتها میپردازد .فرضیههای تحقیق نیز با استفاده از نمونهای متشکل از  81شرکت پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران طی سالهای  1331تا  1332و با بهرهگیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک دادههای
تابلویی مورد آزمون قرارگرفت .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری ،موجب کاهش مدیریت
سود مبتنی بر اقالم تعهدی و در مقابل ،افزایش مدیریت واقعی سود میشود .به بیان دیگر ،با افزایش قابلیت مقایسه صورتهای
مالی مدیران روشهای مدیریت واقعی سود را جایگزین دستکاری اقالم تعهدی میکنند.
شریفی و همکاران ( ،)1331به بررسی رابطه بین مقایسه صورت های مالی و کاهش قیمت سهام پرداختند .قابلیت مقایسه
یکی از ویژگی های کیفی ارتقا دهنده کیفیت می باشد .نمونه ای آمار پژوهش ،مشتمل بر  86شرکت از بین شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های  1382تا  1333می باشد .نتایج برآورد مدل مربوط به آزمون فرضیه پژوهش با
استفاده از معیار اول ( )Crashو نیز با استفاده از معیار دوم ( ،)Duvolحاکی از آن است که قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر
ریسک سقوط آتی قیمت سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد .به عبارتی ،با افزایش قابلیت مقایسه صورتهای مالی ،احتمال سقوط
قیمت سهام در آینده افزایش می یابد.
فروغی و قاسم زاد ( ،)1332به بررسی تأثیر قابلیت مقایسۀ صورتهای مالی بر ضریب واکنش سودهای آتی پرداختند.
هدف این پژوهش تعیین تأثیر قابلیت مقایسه بهعنوان یکی از ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی بر ضریب واکنش سودهای آتی
است .ضریب واکنش سودهای آتی بهمنزلۀ معیاری برای اندازهگیری محتوای اطالعاتی قیمتهای جاری سهام از سودهای آتی
بهکار میرود .جامعۀ آماری این پژوهش ،شامل کلیۀ شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است .بهمنظور دستیابی
به هدف پژوهش 81 ،شرکت از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1381تا  1332برای
نمونۀ آماری انتخاب شدند .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از الگوی رگرسیون چندمتغیره و دادههای ترکیبی
بهره برده میشود .یافتههای پژوهش نشان میدهد قابلیت مقایسۀ صورتهای مالی ضریب واکنش سودهای آتی را افزایش میدهد.
بر اساس نتایج ،قابلیت مقایسه سبب میشود میزان بیشتری از اطالعات خاص شرکت در قیمتهای جاری سهام منعکس شود.
عیسی زاده و خلیق خیاوی ( ،)1333به بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر بازده سهام فعلی در شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانپرداختند .توجه به قابلیت پیشبینی سود شرکتها یکی از مهمترین موضوعاتی است که
سهامداران در معامالت بورسی میبایست به آن توجه ویژهای داشته باشند تا بتوانند تصمیمات درستتری را اتخاذ نمایند .در این
پژوهش به بررسی تأثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر بازدهی سهام فعلی پرداخته شده است .نمونه ی آماری پژوهش حاضر
 32شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که طی سالهای  1382تا  1331فعالیت داشتند می باشد باشدکه
که با استفاده از داده های ترکیبی مورد مطالعه قرار گرفته اند .نتایج تجربی نشان دادند که در بورس اوراق بهادار تهران بین
قابلیت مقایسه صورتهای مالی و بازده سهام فعلی ارتباط معنیداری وجود داردبطوریکه با افزایش یک درصدی قابلیت مقایسه ی
صورتهای مالی 3012بازده سهام فعلی افزایش خواهد یافت.
حساس یگانه و همکاران ( ،)1331به بررسی عوامل تعیین کننده سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها در بورس اوراق
بهادار تهران پرداختند .هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه عوامل فوق به عنوان متغیرهای مستقل و سطح نگهداشت وجه نقد به
عنوان متغیر وابسته ،در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .در راستای این هدف ،اطالعات  11ساله
( ) 1382-1328صد و بیست و نه شرکت ،مورد مطالعه قرار گرفت .برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از
داده های ترکیبی استفاده شده است .نتایج پژوهش بیانگر آنست که متغیرهای مستقل به کار گرفته شده در مدل پژوهش ،تقریبا
 86درصد از تغییرات در سطح نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را توضیح می دهند.
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مطالعات انجام شده در خارج کشور
جونگ بون کیم 1و همکاران ( ،)2116به بررسی قابلیت مقایسه صورت های مالی و ریسک سقوط مورد انتظار پرداختند.
با استفاده از معیارهای قابلیت مقایسه دی فرانکو ،کوثاری و وردی ( ،)2111آنها دریافتند که ریسک سقوط مورد انتظار با افزایش
قابلیت مقایسه صورت مالی کاهش می یابد و این رابطه منفی در محیط هایی شدیدتر است که در آن مدیران بیشتر به دنبال
مخفی کردن اخبار منفی هستند .همچنین شواهدی را ارائه کردند که نشان می دهد قابلیت مقایسه می تواند واکنش نامتقارن
بازار به افشای اخبار منفی و اخبار مثبت را کاهش بدهد .طبق یافته های آنها قابلیت مقایسه صورت مالی تمایل مدیران برای
مخفی کردن اخبار منفی را کاهش می دهد .این موضوع باعث کاهش میزان ریسک سقوط آتی بنگاه از دیدگاه سرمایه گذاران
می شود.
چوی و همکاران ،)2112( 2استدالل میکنند که از یک سو ،میتوان قابلیت مقایسه را بیشتر به اطالعات مربوط به صنعت
مرتبط دانست؛ زیرا ،در ارتباط با شرکتهای فعال در یک صنعت تعریف میشود و از سوی دیگر ،قابلیت مقایسه میتواند در
مقایسه بهتر کلیه شرکتها و در نتیجه ،کسب اطالعات خاص شرکت ،بیشتر به سرمایهگذاران کمک نماید .آنها با انجام مطالع های
دریافتند که قابلیت مقایسه صورتهای مالی به انعکاس اطالعات خاص شرکت و اطالعات سودهای آتی خاص شرکت در قیمت
جاری سهام کمک میکند .وی به بررسی ارتبا ط بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و آگاهیبخشی قیمت سهام در خصوص
سودهای آتی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که در شرکتهایی که قابلیت مقایسه بیشتری با شرکتهای هم صنعت خود دارند،
 FERCیا آگاهیبخشی قیمت سهام باالتر می باشد .نتایج حاصل از تحقیق آنها همچنین نشان میدهد که قابلیت مقایسه
صورتهای مالی انعکاس اطالعات خاص شرکت و اطالعات سودهای آتی خاص شرکت را در قیمت جاری سهام تسریع میبخشد.
چوی و همکاران برای ارائه شواهد بیشتر از نقش قابلیت مقایسه در باال بردن آگاهیبخشی قیمت سهام ،از طریق تأثیر بر مقدار
نسبی اطالعات مالی مربوط به صنعت /بازار و اطالعات خاص شرکت منعکس در قیمت سهام ،ارتباط بین قابلیت مقایسه و
همزمانی قیمت سهام را بررسی کردند .آنها دریافتند که قابلیت مقایسه با همزمانی رابطه منفی دارد؛ یعنی قابلیت مقایسه ،مقدار
نسبی اطالعات خاص شرکت که در قیمت سهام منعکس شده را افزایش میدهد .این نتیجه تأیید میکند که قابلیت مقایسه
انعکاس اطالعات سودهای خاص شرکت را در قیمت جاری سهام تسریع میبخشد.
چن و همکاران ،)2113( 3به بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و کارایی تصمیم های خرید سرمایه گذاری
خریداران پرداختند .نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان می دهد زمانی که صورتهای مالی شرکتها ،قابلیت مقایسه بیشتری دارند،
خریداران ،بازده سهام باالتری کسب میکنند و بهبود عملیاتی بیشتری را پس از خرید نشان میدهند.
دیتمار و دوچین ،)2113( 4با انجام پژوهشی به بررسی رابطه بین تجربیات کاری مدیران و نحوه رویارویی آنها با مشکالت
مالی تأثیرگذار بر تصمیمهای مربوط به ذخیرهسازی وجه نقد شرکتها پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد ،شرکتهایی که
رئیس هیأت مدیره آنها تجربه مشکالت مالی را در گذشته داشته است ،نسبت به دیگر شرکتها سطح بیشتری از وجه نقد،
نگهداری میکنند.

روش تحقیق
از لحاظ هدف تحقیق ،تحقیقی کاربردی است  .از لحاظ مکان تحقیق ،تحقیقی کتابخانه ای است.
از لحاظ روش تحقیق ،تحقیقی توصیفی است  .از لحاظ نوع رابطه مورد بررسی ،تحقیق حاضر از نوع همبستگی است .از لحاظ
نوع تحقیق :،از نوع نیمهتجربی و با استفاده از رویکرد پسرویدادی (از طریق اطالعات گذشته) است.

فرضیه های تحقیق
 -1محدودیت های مالی بر تاثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر نگهداشت وجه نقد در شرکت ،نقش میانجیگری دارد.
1 . Jeong Bon Kim
2 . Choi
3 . Chen
4 . Dittmar, A. Duchin, R
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 -2کیفیت گزارشگری مالی بر تاثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر نگهداشت وجه نقد در شرکت ،نقش میانجیگری دارد.
 -3حاکمیت شرکتی به عنوان نماینده ای از مالکیت نهادی ،بر تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نگهداشت وجه نقد در
شرکت ،نقش میانجیگری دارد.

جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی  1331تا 1331
می باشند.

روش نمونه گیری و حجم نمونه
جامعه آماری در این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های  1331 -1331می
باشد .که به شرح زیر به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب خواهند شد.
 )1شرکت های موردنظر از ابتدای سال  1331تا سال  1331عضو بورس اوراق بهادار تهران باشند.
 )2شرکت هایی که سال مالی آنها منتهی به  12/23باشد.
 )3شرکت های مورد نظر طی دوره پژوهش توقف مالی نداشته باشند.
 )2شرکتهای سرمایه گذاری ،صندوق های بازنسشتگی ،واسطه های مالی و بانک ها ،که عملیات آنها تحت تاثیر عملیات
شرکت های دیگر به جهت سرمایه گذاری در شرکت های دیگر می باشد از نمونه حذف می شود تا نتایج قابل مقایسه بشوند.
جدول - 7نمونه آماری
تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در بورس تا سال 1331
تعداد شرکت هایی که سال مالی آنها  23اسفند نبود

632
61

تعداد شرکت هایی که سرمایه گذاری ،واسطه گری ،بیمه و بانک بودند

61

شرکت هایی که بعد از سال  1331در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شدند

28

تعداد شرکت هایی که در بازه پژوهش غیرفعال بودهاند
تعداد شرکتهایی که توقف نماد بیش از سه ماه داشتهاند
تعداد شرکتهای که اطالعات آنها در دسترس نبود

261
12
13

تعداد باقی مانده شرکت ها که نمونه آماری را شکل دادند

122

جمعآوری اطالعات تحقیق
تمام اطالعات مورد استفاده در این پژوهش ازصورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و از سایت کدال و سایت
مدیریت فناوری بورس تهران جمعآوری شده است .دادههای جمعآوری شده بااستفاده از نرمافزار اکسل به تفکیک سال های مورد
مطالعه گردآوری گردید.

مدل و نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق
برای بررسی فرضیه ها از مدل های زیر که با الهام از مقاله حبیب و همکاران ( )2112می باشد؛ استفاده شده است:
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تعاریف متغیر
متغیر وابسته؛ نگهداشت وجه نقد
 :CASHاوراق بهادار نقدی و قابل فروش ( )CHEتقسیم بر دارایی های خالص (.)AT - CHE
 :LN_CASHلگاریتم طبیعی اوراق بهادار نقدی و قابل فروش ( )CHEتقسیم بر دارایی های خالص ( .)AT - CHEاوراق
بهادار نقدی و قابل فروش توسط ارزش دفتری دارایی های کل ،خالص دارایی های جاری ،تحت این فرضیه کاهش می یابد ،که
توانایی شرکت در تولید سود آتی ،عملکرد دارایی های آن است .با توجه به ایتزکوویتز ( )2113ما از لگاریتم طبیعی یک به عالوه
نسبت پول نقد به دارایی های خالص استفاده می کنیم.
 :CASH/TAاوراق بهادار نقدی و قابل فروش ( )CHEتقسیم بر دارایی های کل (.)AT
متغیر مستقل؛ قابلیت مقایسه صورت های مالی
متغیر مستقل در این پژوهش قابلیت مقایسه صورت های مالی می باشد که به شرح زیر اندازه گیری می گردد:
 :Comparabilityi,tقابلیت مقایسه اطالعات حسابداری شرکت  iدر سال  tکه در راستای محاسبه آن ،در گام نخست اقدام
به تخمین مدل زیر می شود:
Earnings i,t = α0 + β1 Return i,t + ε i,t
که در آن:

 :Earnings i,tسودآوری شرکت  iدر سال  tکه برابر است با نسبت سودخالص به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام.
 :Return i,tبازده سهام شرکت  iدر سال  tکه برابر است با تفاضل ارزش بازار هرسهم در پایان سال  tو پایان سال  t-1بهعالوه
سود نقدی هرسهم در سال  ،tتقسیم بر ارزش بازار هرسهم در پایان سال .t-1
پس از تخمین مدل فوق ،مقادیر  α0و  β1محاسبه میگردند و با استفاده از معادله زیر ،سود مورد انتظار شرکت  iدر سال t
برآورد میگردد:
E(Earningsi,t) = α'0 + β'1 Returni,t
سپس با استفاده از فرمول زیر در سطح هر صنعت ،قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری شرکت  iدر سال  tبه دست می آید:
𝑛

−1
=
| 𝑡𝑗𝑖)𝑠𝑔𝑛𝑖𝑛𝑟𝑎𝐸𝐸 ∗ ∑|𝐸(𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠)𝑖𝑡 −
𝑛

𝑡𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖,

𝑖=1

که در آن:
 :nتعداد شرکتهای صنعت.
) :E (Earnings i,tسود مورد انتظار شرکت  iدر سال . t
) :E (Earnings ijtمیانگین سود مورد انتظار شرکتها در صنعت  jدر سال .i
هرچه مقدار  Comparabilityi,tبیشتر باشد ،به معنای قابلیت مقایسه بیشتر اطالعات حسابداری شرکت است.

متغیرهای واسطه
محدودیت های مالی
 :DummyFcمتغیر مجازی است که نشان دهنده وجود محدودیت مالی و یا عدم وجود محدودیت مالی است.
اگر شرکتی دارای محدودیت مالی باشد این متغیر یک و در غیر این صورت برابر صفر خواهد بود .برای اینکه متوجه شویم
شرکتی دارای محدودیت مالی است یا بدون محدودیت مالی است ،از شاخص های  WW, KZ IR , KZاستفاده خواهد شد .بدین
ترتیب که با استفاده از فرمول های هر یک از شاخص ها برای هر شرکت یک عدد محاسبه می گردد .سپس میانه تمام شرکت
ها را محاسبه کرده و شرکت هایی که باالتر از میانه هر یک از شاخص ها باشند دارای محدودیت مالی و شرکت هایی که پایینتر
از میانه شاخصهای فوق باشند جزء شرکت های بدون محدودیت تلقی خواهند شد.
 :KZمعیار محدودیت مالی است که در سال  1338توسط کاپالن و زینگالس ارائه شده است و به صورت زیر قابل محاسبه
است.
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راعی و حصارزاده در سال  1388مدل کاپالن و زینگالس را با توجه به مختصات ایران ارائه نمودندکه به صورت زیر می باشد.

 : WWمعیار محدودیت مالی است که در سال  2116توسط وایتد وو ارائه شده است و به صورت زیر قابل محاسبه می باشد.

کیفیت گزارشگری مالی (| :)|DACما از مدل تعهدات احتیاطی سازگار با عملکرد ( )DACکه توسط کوتاری و همکاران
تهیه شده است ،استفاده می کنیم .برای برآورد  DACاز مدل جونز اصالح شده مقطعی استفاده می کنیم و عملکرد شرکت را
کنترل می کنیم (دیچو و همکاران1331 ،1؛ کوتاری و همکاران .)2111 ،2ما مدل زیر را برای همه شرکت های با صنعت مشابه
(با استفاده از کد صنعتی دو رقمی  ،)SICبا حداقل هشت مشاهده در صنعت در یک سال خاص ،تخمین می زنیم:
⁄
) 𝐴𝐶𝐶𝑡 𝑇𝐴𝑡−1 = 𝑦0 (1⁄𝑇𝐴𝑡−1 ) + 𝑦1 [(∆𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑡 − ∆𝑅𝐸𝐶𝐸𝐼𝑉𝐴𝐵𝐿𝐸𝑡 )⁄𝑇𝐴𝑡−1 ] + 𝑦2 (𝑃𝑃𝐸𝑡 ⁄𝑇𝐴𝑡−1
)+ 𝑦3 (𝑅𝑂𝐴𝑡−1 ) + 𝜀𝑡 … … … … … … … … … . . (8

1 . Dechow
2 . Kothari
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که در آن  ACCمجموع اعتبارات محاسبه شده به عنوان درآمد قبل از اقالم فوق العاده است و فعالیت های متوقف منهای
جریان های نقدی عملیاتی می شود؛  TAدارایی های کل در سال  t-1است؛  ΔSALESتغییر در فروش از سال  t-1تا سال t
است؛  ΔRECEIVABLEتغییر در حسابهای دریافتی از سال  t-1تا سال  tاست؛  PPEکارخانه و تجهیزات امالک است؛
 ROAبازده دارایی سال گذشته است که به عنوان درآمد قبل از اقالم فوق العاده و عملیات متوقف شده تقسیم بر دارایی های
کل برای سال قبل ،اندازه گیری شد .ضرایب برآورد شده از معادله ( )2برای ارزیابی جزء غیر احتیاطی مجموع تعهدات ()NDAC
برای شرکت های نمونه ما استفاده می شود .سپس ،تعهدات احتیاطی باقی مانده از معادله ی ( ،)3یعنی DAC = ACC-
 NDACاست.
 :CG_INSTدرصد سهامی که توسط موسسات نگهداری می شود.

متغیرهای کنترل
 :SIZEاندازه شرکت که توسط لگاریتم طبیعی دارایی های کل اندازه گیری می شود.
 :NWCسرمایه در گردش خالص که به صورت سرمایه ی در گردش ( )WCAPمنهای اوراق بهادار نقدی و قابل پرداخت
( )CHEمحاسبه شده ،که توسط دارایی های کل ( )ATدرجه بندی می شود.
 :MBنسبت ارزش بازار به ارزش دفتری می باشد و به صورت ارزش بازار دارایی ها ( )PRCC_F * CSHOتقسیم بر ارزش
دفتری دارایی ها ( )ATمحاسبه می شود.
 :CAPXهزینه های سرمایه ( )CAPXبر دارایی های خالص تقسیم می شود (.)AT - CHE
 :LEVاهرمی است که به صورت نسبت کل بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت ( )DLC + DLTTدر مجموع ارزش بازار
سهام و بدهی های کل (( )PRCC_F * CSHO) + DLC + (DLTTاندازه گیری می شود.
 :R&Dتحقیق و توسعه ( )XRDبیش از فروش (فروش) است .ما تحقیق و توسعه را با صفر جایگزین می کنیم.
 :DIVسود سهام  DIVکه با درآمد قبل از اقالم فوق العاده ) (DVC / IBدرجه بندی میشود .جریان های نقدی عملیاتی
که با دارایی های کل ) (ATکاهش می یابند .جریان نقدی عملیاتی به صورت درآمد قبل از اقالم فوق العاده ) (IBمنهای سود
سهام به سهامداران معمول ) (DVCاندازه گیری می شود.
 :SIGMAانحراف استاندارد رولینگ  CFOدر طی  3سال گذشته برای شرکت های مشابه در صنعت ،که توسط  SICدو
رقمی تعریف شده است.
 :CCCچرخه تبدیل نقدی ،که به صورت دوره ی جمع آوری قابل وصول [ + ]RECT/SALE]*365دوره ی تبدیل
موجودی ([ – ]INVT/COGS]*365دورهی تعویق قابل پرداخت [( ]AP/COGS)*365اندازه گیری می شود.

گردآوری دادهها
در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطالعات مورد نیاز ،ابتدا از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی استفاده شده که
بر این اساس ،مبانی نظری و ادبیات پژوهش از کتب و مجالت تخصصی التین و فارسی گردآوری می گردد .سپس داده های الزم
برای آزمون فرضیه های تحقیق ازطریق مراجعه به صورت های مالی و یادداشت های توضیحی شرکت های منتخب ،لوح های
فشرده آرشیو تصویری و آماری سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار و دیگر پایگاه های مرتبط و
نیز از نرم افزار تدبیرپرداز و رهآورد نوین استخراج می شود.
در این ارتباط میانگین ،اصلیترین نگهداشت وجه نقد مرکزی بوده و متوسط دادهها را نشان میدهد .انحراف معیار از
پارامترهای پراکندگی بوده و میزان پراکندگی دادهها را نشان میدهد .خالصه ویژگی های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در
این تحقیق در قالب آماره های توصیفی در جدول شماره  1-2ارائه شده است.
همانطور که در جدول  2مشاهده میشود میانگین متغیر نگهداشت وجه نقد برابر  10163و میانه آن  10132و انحراف معیار
آن  10121می باشد .همچنین بیشترین و کمترین مقدار نگهداشت وجه نقددر میان نمونه تحقیق ،نشاندهنده دامنه تغییرات
باالی داده های مربوط به این متغیر میباشد .برای متغیر قابلیت مقایسه میانگین برابر  ،-10113میانه برابر  -10112است .بیشترین
مقدار برابر  -10111112است که به دلیل رند کردن اعداد جدول تا سه رقم اعشار عدد صفر درج شده است .همچنین کمترین
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مقدار این متغیر برابر  -10112است .میانگین متغیر محدودیت مالی برابر  120822است و میانه آن برابر  120113است .کمترین
مقدار متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری برابر  -20316است که مربوط به شرکتهایی است که جمع حقوق صاحبان سهام
آنها (به دلیل زیان انباشته) منفی بوده است؛ این موضوع همچنین باعث بیشتر از یک شدن مقدار اهرم مالی در برخی از شرکتها
شده است .برای متغیر مخارج تحقیق و توسعه نیز میانگین برابر  10111121بوده است .برای شرکتهایی که مخارج تحقیق و
توسعه ارائه نکردهاند عدد صفر درج شده است (تعداد کمی از شرکتها مخارج تحقیق و توسعه افشا میکنند).
جدول-2آماره توصیفی
متغیرها

میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

انحراف معیار

نگهداشت وجه نقد

10163

10132

10313

10111

10121

قابلیت مقایسه

10113-

10112-

1011111213-

10112-

10111

محدودیت مالی

120822

120113

230226

60882-

10228

کیفیت گزارشگری مالی

10183

10162

10121

101111

10181

حاکمیت شرکتی

10233

10111

10361

10122

10133

اندازه شرکت

120111

130881

180262

110322

10131

سرمایه در گردش خالص

10121

10121

10622

10132-

10213

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

20361

20311

160161

20316-

20836

مخارج سرمایهای

10111

10112

10132

10113-

10166

اهرم مالی

10136

10613

10123

10122

10211

مخارج تحقیق و توسعه

101111213

10111

10113

10111

101112

سود تقسیمی

10232

10111

10111

10111

10212

انحراف استاندارد جریان وجه نقد

10168

10118

10212

10113

10122

چرخه تبدیل نقدی

2210321

1360821

3230813

820183-

1810181

آزمون فرضیه اصلی
فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر نگهداشت وجه نقد شرکت تاثیر میگذارد.
مدل رگرسیون برای آزمون فرضیه اصلی به صورت زیر است:
رابطه  :7مدل آزمون فرضیه اول

𝑡𝑖𝐷&𝑅 𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖𝑡 = ∝ + 𝛽1 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑀𝐵𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐶𝐴𝑃𝑋𝑖𝑡 + 𝛽5 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛽6
𝑡𝑖𝐶𝐴𝐷 + 𝛽7 𝐷𝐼𝑉𝐷 𝑖𝑡 + 𝛽8 𝑁𝑊𝐶𝑖𝑡 + 𝛽9 𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 + 𝛽10 𝑆𝐼𝐺𝑀𝐴𝑖𝑡 + 𝛽11
𝑡𝑖+ 𝛽12 𝐶𝐶𝐶𝑖𝑡 + 𝐹𝑖𝑟𝑚𝐹𝐸 + 𝑌𝑒𝑎𝑟𝐹𝐸 + ℇ
همانطور که در جدول مشاهده میشود ضریب متغیر قابلیت مقایسه برابر  -10311و احتمال آن برابر  10111است که
نشاندهنده رابطه منفی و معنادار این متغیر و نگهداشت وجه نقد است .بنابراین فرضیه اصلی تحقیق در سطح معناداری  11درصد
پذیرفته میشود.
متغیرهای اندازه شرکت ،سرمایه در گردش خالص ،مخارج سرمایه ای و اهرم مالیبا متغیر نگهداشت وجه نقد رابطه منفی و
معنادار دارند .متغیرهای سود تقسیمی ،انحراف استاندارد جریان وجه نقدو کیفیت گزارشگری مالی با متغیر نگهداشت وجه نقد
رابطه مثبت و معنادار دارند میان اهرم مالی و نگهداشت وجه نقد رابطه معناداری مشاهده نشده است .برای آزمون خودهمبستگی
سریالی از آماره دوربین واتسون استفاده شده است .آماره دوربین واتسون برابر  10126است .به دلیل اینکه مقدار آماره دوربین
واتسون در بازه  101تا  201قرار دارد بنابراین خودهمبستگی سریالی میان باقیماندهها وجود ندارد .ضریب تعیین تعدیل شده برابر
 10112است که نشان میدهد حدود  11درصد از نوسانهای نگهداشت وجه نقد توسط متغیرهای مستقل موجود در مدل تبیین
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میشود .عالوه بر این با توجه به اینکه احتمال آمارۀ فیشر این مدل ( )1/111میباشد ،میتوان گفت که در سطح اطمینان 33
درصد این مدل معنادار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است.
جدول شماره ( :)9نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول تحقیق
متغیرها

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

احتمال()prob

قابلیت مقایسه

1031122-

1011621

1031632-

1011121

اندازه شرکت

1011222-

1011261

6011312-

1011111

سرمایه در گردش خالص

1011326-

1012222

1013216-

1011111

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

1011111

1011113

1033122

1031211

مخارج سرمایهای

1012323-

1011168

2026361-

1011111

اهرم مالی

1011122-

1012638

1031222-

1011111

مخارج تحقیق و توسعه

2033632

1022113

1011132

1013111

سود تقسیمی

1011321

1011111

3028131

1011111

انحراف استاندارد جریان وجه نقد

1018822

1012332

3026811

1011121

کیفیت گزارشگری مالی

1013282

1012232

2038122

1011111

چرخه تبدیل نقدی

1011113-

1011112

1032283-

1012121

C
ضریب تعیین تعدیل شده

1038381

1012112

3026223

1011111

10112

آماره دوربین-واتسون

10126

آماره فیشر
احتمال آماره فیشر

20361
10111

متغیر وابسته :نگهداشت وجه نقد

 -2-5-4آزمون فرضیههای فرعی
فرضیههای فرعی به صورت زیر بیان شده اند:
 .1محدودیت های مالی بر تاثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر نگهداشت وجه نقد در شرکت ،نقش میانجیگری دارد.
 .2کیفیت گزارشگری مالی بر تاثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر نگهداشت وجه نقد در شرکت ،نقش میانجیگری دارد.
 .3حاکمیت شرکتی به عنوان نماینده ای از مالکیت نهادی ،بر تاثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر نگهداشت وجه نقد در
شرکت ،نقش میانجیگری دارد.
مدلهای رگرسیون برای آزمون فرضیههای فرعی و تفکیک اثر مستقیم و غیر مستقیم قابلیت مقایسه صورتهای مالی
بر نگهداشت وجه نقد به صورت زیر است2:
رابطه  :2مدل دوم
𝑡𝑖𝜀 +

𝑆𝑀𝑅𝐼𝐹 ∑ +

𝑅𝐴𝐸𝑌 ∑ 𝐶𝐴𝑆𝐻𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑀𝑉𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐶𝑂𝑀𝑖𝑡 + ∑ 𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿𝑆𝑖𝑡 +
رابطه  :9مدل سوم

𝑡𝑖𝜀 +

𝑆𝑀𝑅𝐼𝐹 ∑ +

𝑅𝐴𝐸𝑌 ∑ 𝑀𝑉𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐶𝑂𝑀𝑖𝑡 + ∑ 𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿𝑆𝑖𝑡 +

برای هر فرضیه ابتدا تاثیر قابلیت مقایسه بر متغیرهای میانجی سنجیده میشود و سپس تاثیر همزمان قابلیت مقایسه و
متغیر میانجی بر نگهداشت وجه نقد برآورد میشود.

بخش اول :اثر میانجیگری محدودیت مالی
محدودیت های مالی بر تاثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر نگهداشت وجه نقد در شرکت ،نقش میانجیگری دارد.
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همانطور که در جدول مشاهده میشود ضریب متغیر قابلیت مقایسه برابر  30622و احتمال آن برابر  10113است که نشاندهنده
تاثیر مثبت و معنادار قابلیت مقایسه بر نگهداشت وجه نقد است .متغیرهای اندازه شرکت ،سرمایه در گردش خالص ،مخارج
سرمایه ای و اهرم مالی با متغیر محدودیت مالی رابطه مثبت و معنادار دارند .متغیرهای سود تقسیمی و انحراف استاندارد جریان
وجه نقد با متغیر محدودیت مالی رابطه منفی و معنادار دارند.
آماره دوربین واتسون برابر  10131است بنابراین خودهمبستگی سریالی میان باقیماندهها وجود ندارد .ضریب تعیین تعدیل
شده برابر  10822است که نشان میدهد حدود  62درصد از نوسانهای محدودیت مالی توسط متغیرهای مستقل موجود در مدل
تبیین میشود .عالوه بر این با توجه به اینکه احتمال آمارۀ فیشر این مدل ( )1/111میباشد ،میتوان گفت که در سطح اطمینان
 33درصد این مدل معنادار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است.
جدول شماره ( : )4نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق
متغیرها

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

احتمال()prob

قابلیت مقایسه

30622

10111

10831

10113

اندازه شرکت

10612

10112

10116

10111

سرمایه در گردش خالص

60111

10161

10212

10111

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

10232-

10132

210211-

10111

مخارج سرمایهای

10322

10333

20328

10111

اهرم مالی

30333

10132

30622

10111

مخارج تحقیق و توسعه

3120262-

1320333

10162-

10118

سود تقسیمی

10221-

10211

30116-

10111

انحراف استاندارد جریان وجه نقد

20221-

10113

20622-

10111

چرخه تبدیل نقدی

10111

10111

10323

10182

20388

10216

20112

10121

C
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره دوربین-واتسون

10822
10131

آماره فیشر
احتمال آماره فیشر

210281
10111

متغیر وابسته :نگهداشت وجه نقد

همانطور که در جدول مشاهده میشود ضریب متغیر محدودیت مالی برابر  -10121و احتمال آن برابر  10111است که
نشاندهنده تاثیر معنادار این متغیر بر نگهداشت وجه نقد است .همچنین ضریب و احتمال متغیر قابلیت مقایسه به ترتیب برابر
 -10163و  10161است .با توجه به تاثیر معنادار متغیر قابلیت مقایسه بر محدودیت مالی و همچنین کاهش ضریب متغیر قابلیت
مقایسه با اضافه شدن متغیر میانجی به رابطه  ،2-2فرضیه فرعی اول تحقیق پذیرفته میشود .متغیرهای انحراف استاندارد جریان
وجه نقد و اهرم مالی با متغیر نگهداشت وجه نقد رابطه مثبت و معنادار دارند .متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری با متغیر
نگهداشت وجه نقد رابطه منفی و معنادار دارد .برای آزمون خودهمبستگی سریالی از آماره دوربین واتسون استفاده شده است.
آماره دوربین واتسون برابر  10332است .به دلیل اینکه مقدار آماره دوربین واتسون در بازه  101تا  201قرار دارد بنابراین
خودهمبستگی سریالی میان باقیماندهها وجود ندارد.
ضریب تعیین تعدیل شده برابر  10322است که نشان میدهد حدود  32درصد از نوسانهای نگهداشت وجه نقد توسط
متغیرهای مستقل موجود در مدل تبیین می شود .عالوه بر این با توجه به اینکه احتمال آمارۀ فیشر این مدل ( )1/111میباشد،
میتوان گفت که در سطح اطمینان  33درصد این مدل معنادار بوده و از اعتبار باالیی برخوردار است.
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جدول ( :)5نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول تحقیق
متغیرها

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

احتمال()prob

محدودیت مالی

1012111-

1011133

22012222-

1011111

قابلیت مقایسه

1016321-

1013218

1082321-

1016121

اندازه شرکت

1011116-

1011121

1033221-

1016211

سرمایه در گردش خالص

1011632-

1011221

1032283-

1012321

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

1013632-

1011112

62021181-

1011111

مخارج سرمایهای

1011211-

1011222

1021168-

1061161

اهرم مالی

1018363

1011182

12031113

1011111

مخارج تحقیق و توسعه

1031823-

1021162

1021221-

1022361

سود تقسیمی

1011113-

1011212

1011633-

1038211

انحراف استاندارد جریان وجه نقد

1012223

1011323

1063211

1013111

چرخه تبدیل نقدی

1011111

1011111

1062622

1011831

1022281

1011681

61088226

1011111

C
ضریب تعیین تعدیل شده

10322

آماره فیشر

آماره دوربین-واتسون

10332

احتمال آماره فیشر

12310662
10111

متغیر وابسته :نگهداشت وجه نقد

بخش دوم :اثر میانجیگری کیفیت گزارشگری مالی
کیفیت گزارشگری مالی بر تاثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر نگهداشت وجه نقد در شرکت ،نقش میانجیگری دارد.
همانطور که در جدول مشاهده میشود ضریب متغیر قابلیت مقایسه برابر  10233و احتمال آن برابر  10111است که نشاندهنده
تاثیر مثبت و معنادار این متغیر بر کیفیت گزارشگری مالی است .آماره دوربین واتسون برابر  10816است .به دلیل اینکه مقدار
آماره دوربین واتسون در بازه  101تا  201قرار دارد بنابراین خودهمبستگی سریالی میان باقیماندهها وجود ندارد.
ضریب تعیین تعدیل شده برابر  10126است که نشان میدهد حدود  12درصد از نوسانهای کیفیت گزارشگری مالی توسط
متغیرهای مستقل موجود در مدل تبیین میشود .عالوه بر این با توجه به اینکه احتمال آمارۀ فیشر این مدل ( )1/111میباشد،
میتوان گفت که در سطح اطمینان  33درصد این مدل معناداربوده و از اعتبار باالیی برخوردار است.
جدول شماره ( :)6نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق
انحراف معیار

آماره t
20831

10111

10828-

10381
10116

متغیرها

ضرایب

قابلیت مقایسه

10233

10111

اندازه شرکت

10111-

10111

سرمایه در گردش خالص

10136

10113

20232

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

10111

10111

10122

10232

مخارج سرمایهای

10128

10113

20186

10111

اهرم مالی

10168

10121

20231

10116

مخارج تحقیق و توسعه

30811

30832

20121

10112

سود تقسیمی

10112-

10112

10322-

10222

انحراف استاندارد جریان وجه نقد

10131

10122

80162

10111

چرخه تبدیل نقدی

10111

10111

10382

10633

10116

10121

10662

10111

C
ضریب تعیین تعدیل شده

10126

آماره فیشر

130816

آماره دوربین-واتسون

10816

احتمال آماره فیشر

10111

متغیر وابسته :نگهداشت وجه نقد

22

احتمال()prob

سـال دوم ،شمـاره سه(پیاپی :چهار) ،پاییز  ،7931جلد یک

همانطور که در جدول مشاهده میشود ضریب متغیر کیفیت گزارشگری مالی برابر 10121و احتمال آن برابر  10111است که
نشاندهنده تاثیر مثبت و معنادار این متغیر بر نگهداشت وجه نقد است .همچینین ضریب و احتمال متغیر قابلیت مقایسه به ترتیب
برابر  -101231و  10381است .با توجه به تاثیر معنادار متغیر قابلیت مقایسه بر کیفیت گزارشگری مالی و همچنین کاهش ضریب
متغیر قابلیت مقایسه با اضافه شدن متغیر میانجی به رابطه  ،2-2فرضیه فرعی دوم تحقیق نیز پذیرفته میشود .به دلیل اینکه
مقدار آماره دوربین واتسون در بازه  101تا  201قرار دارد بنابراین خودهمبستگی سریالی میان باقیماندهها وجود ندارد .حدود 61
درصد از نوسان های نگهداشت وجه نقد توسط متغیرهای مستقل موجود در مدل تبیین میشود .عالوه بر این با توجه به اینکه
احتمال آمارۀ فیشر این مدل ( )1/111میباشد ،میتوان گفت که در سطح اطمینان  33درصد این مدل معنادار بوده و از اعتبار
باالیی برخوردار است.
جدول شماره ( :)1نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم تحقیق
متغیرها

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

احتمال()prob

کیفیت گزارشگری مالی

10121

10118

10312

10111

قابلیت مقایسه

10123-

10182

10826-

10381

اندازه شرکت

10112-

10112

20811-

10111

سرمایه در گردش خالص

10122-

10118

30121-

10111

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

10111

10111

30623

10111

مخارج سرمایهای

10122-

10111

20812-

10111

اهرم مالی

10188-

10111

30182-

10111

مخارج تحقیق و توسعه

30211

20222

10361

10123

سود تقسیمی

10118

10112

30122

10112

انحراف استاندارد جریان وجه نقد

10131

10121

20333

10111

چرخه تبدیل نقدی

10111

10111

20111-

10111

10313

10128

110332

10111

C
ضریب تعیین تعدیل شده

10611

آماره فیشر

30611

آماره دوربین-واتسون

10812

احتمال آماره فیشر

10111

متغیر وابسته :نگهداشت وجه نقد

بخش سوم :اثر میانجیگری حاکمیت شرکتی
مالکیت نهادی به عنوان نماینده ای از حاکمیت شرکتی ،بر تاثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر نگهداشت وجه نقد در
شرکت ،نقش میانجیگری دارد2.
همانطور که در جدول مشاهده میشود ضریب متغیر قابلیت مقایسه برابر  -10122و احتمال آن برابر  10123است که
نشاندهنده تاثیرمنفی و معنادار این متغیر برحاکمیت شرکتی است .آماره دوربین واتسون برابر  10122است .به دلیل اینکه مقدار
آماره دوربین واتسون در بازه  101تا  201قرار دارد بنابراین خودهمبستگی سریالی میان باقیماندهها وجود ندارد .ضریب تعیین
تعدیل شده برابر  10338است .احتمال آمارۀ فیشر این مدل ( )1/111میباشد ،میتوان گفت که در سطح اطمینان  33درصد این
مدل معنادار بوده و از اعتبار باالیی برخورداراست.
جدول شماره ( :)8نتایج مربوط به آزمون فرضیه سوم تحقیق
متغیرها

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

احتمال()prob

قابلیت مقایسه

10122183-

10113218

10233228-

10123311

اندازه شرکت

10112212

10111212

110311211

10111111

سرمایه در گردش خالص

10113613

10112386

10116331

10123211

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

10111211

10111111

10631823

10131311

مخارج سرمایهای

10111326

10111126

10312811

10262111
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متغیرها

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

احتمال()prob

اهرم مالی

10112282

10111321

10126223

10233311

مخارج تحقیق و توسعه

110226831

20122333

20223321

10111111

سود تقسیمی

10112122

10111216

30628162

10111311

انحراف استاندارد جریان وجه نقد

10118213

10111113

30122261

10111211

چرخه تبدیل نقدی

10111112-

10111113

10222112-

10112811

10212281

10113221

1210233611

10111111

C
ضریب تعیین تعدیل شده

10318

آماره فیشر

آماره دوربین-واتسون

10122

احتمال آماره فیشر

11120812
10111

متغیر وابسته :نگهداشت وجه نقد

همانطور که در جدول مشاهده میشود ضریب متغیر حاکمیت شرکتی برابر  10112و احتمال آن برابر  10121است که
نشاندهنده عدم وجود تاثیر معنادار این متغیر بر نگهداشت وجه نقد است .بنابراین فرضیه فرعی سوم تحقیق رد میشود .آماره
دوربین واتسون برابر  10813است .به دلیل اینکه مقدار آماره دوربین واتسون در بازه  101تا  201قرار دارد بنابراین خودهمبستگی
سریالی میان باقیماندهها وجود ندارد .ضریب تعیین تعدیل شده برابر  10131است که نشان میدهد حدود  13درصد از نوسانهای
نگهداشت وجه نقد توسط متغیرهای مستقل موجود در مدل تبیین میشود .عالوه بر این با توجه به اینکه احتمال آمارۀ فیشر این
مدل ( )1/111میباشد ،میتوان گفت که در سطح اطمینان  33درصد این مدل معناداربوده و از اعتبار باالیی برخوردار است.
جدول شماره ( :)3نتایج مربوط به آزمون فرضیه سوم تحقیق
متغیرها

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

احتمال()prob

حاکمیت شرکتی

10116686

10111232

10213321

10122311

قابلیت مقایسه

10121161-

10121313

10286131-

10222611

اندازه شرکت

10112333-

10112662

10611218-

10111111

سرمایه در گردش خالص

10122832-

10118223

80313123-

10111111

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

10111316

10111322

20612336

10113311

مخارج سرمایهای

10121361-

10111382

20128612-

10111111

اهرم مالی

10188223-

10111111

20312282-

10111111

مخارج تحقیق و توسعه

30213282

20321232

10128122

10281211

سود تقسیمی

10116833

10112132

30111836

10111311

انحراف استاندارد جریان وجه نقد

10112131

10122612

20132236

10111111

چرخه تبدیل نقدی

10111112-

10111116

20231222-

10121311

10311382

10122133

20118131

10111111

C
ضریب تعیین تعدیل شده

10131

آماره فیشر

آماره دوربین-واتسون

10813

احتمال آماره فیشر

30132
10111

متغیر وابسته :نگهداشت وجه نقد

نتیجه گیری
قابلیت مقایسه یک ویژگی کیفی مهم اطالعات مالی است که استفادهکنندگان را قادر به شناسایی تشابهات و تفاوتهای
عملکرد مالی شرکتها میکند .استانداردهای حسابداری به تنهایی و بهطور کامل پیامدهای گزارشگری مالی را مشخص نمیکنند،
بلکه سایر ویژگیهای شرکت نیز نقش مهمی در تعیین میزان قابلیت مقایسۀ صورتهای مالی ایفا مینمایند .هدف این پژوهش
بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
است .فرضیه اصلی تحقیق به اثر قابلیت مقایسه بر نگهداشت وجه نقد میپردازد .برای تفکیک اثر مستقیم و غیرمستقیم قابلیت
مقایسه بر نگهداشت وجه نقد ،در فرضیههای فرعی اثر میانجی متغیرهای محدودیت مالی ،کیفیت گزارشگری مالی و حاکمیت
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شرکتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه و نگهداشت وجه نقد سنجیده میشود .همانطور که در فصل چهارم مشاهده شد ،ضریب
متغیر قابلیت مقایسه برابر  -10311و احتمال آن برابر  10111است که نشاندهنده رابطه منفی و معنادار این متغیر و نگهداشت
وجه نقد است .بنابراین فرضیه اصلی تحقیق در سطح معناداری  11درصد پذیرفته میشود.
فرضیه فرعی اول به صورت زیر بیان شده است :محدودیت های مالی بر تاثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر نگهداشت
وجه نقد در شرکت ،نقش میانجیگری دارد.
با توجه به تاثیر معنادار متغیر قابلیت مقایسه بر محدودیت مالی و همچنین کاهش ضریب متغیر قابلیت مقایسه با اضافه
شدن متغیر میانجی به مدل ،فرضیه فرعی اول تحقیق پذیرفته شده است .متغیرهای انحراف استاندارد جریان وجه نقد و اهرم
مالی با متغیر نگهداشت وجه نقد رابطه مثبت و معنادار دارند .متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری با متغیر نگهداشت وجه
نقد رابطه منفی و معنادار دارد.
فرضیه دوم نیز به صورت زیر بیان گردیده است :کیفیت گزارشگری مالی بر تاثیر قابلیت مقایسه صورتهای مالی بر نگهداشت
وجه نقد در شرکت ،نقش میانجیگری دارد.
همانطور که در فصل چهارم بیان شد ضریب متغیر کیفیت گزارشگری مالی برابر 10121و احتمال آن برابر  10111است که
نشاندهنده تاثیر مثبت و معنادار این متغیر بر نگهداشت وجه نقد است .همچینین ضریب و احتمال متغیر قابلیت مقایسه به ترتیب
برابر  -101231و  10381است .با توجه به تاثیر معنادار متغیر قابلیت مقایسه بر کیفیت گزارشگری مالی و همچنین کاهش ضریب
متغیر قابلیت مقایسه با اضافه شدن متغیر میانجی به مدل مربوطه ،فرضیه فرعی دوم تحقیق نیز پذیرفته میشود.
در فرضیه سوم که به صورت زیر تعریف شده است :مالکیت نهادی به عنوان نماینده ای از حاکمیت شرکتی ،بر تاثیر قابلیت
مقایسه صورتهای مالی بر نگهداشت وجه نقد در شرکت ،نقش میانجیگری دارد؛ ضریب متغیر حاکمیت شرکتی برابر  10112و
احتمال آن برابر  10121است که نشاندهنده عدم وجود تاثیر معنادار این متغیر برنگهداشت وجه نقد است .بنابراین فرضیه فرعی
سوم تحقیق رد میشود.
متناسب با پژوهش مورد نظر ،زینالی و همکاران در سال  1336به بررسی بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر
قابلیت مقایسه صورتهای مالی با تاکید بر مراحل چرخه عمر شرکت پرداختند .آنها دریافتند که مکانیزم های حاکمیت شرکتی
هیچگونه تاثیری بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی ندارند .همچنین ،مکانیزم های حاکمیت شرکتی در مرحله افول تاثیر مثبت
(مستقیم) و معنی داری بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی دارند و در سایر مراحل تاثیری مشاهده نگردید .که همسو با نتایج این
پژوهش می باشد .همچنین؛ کردستانی و همکاران در سال  1388به بررسی تاثیر متغیر میانجی کیفیت گزارشگری مالی بر قابلیت
مقایسه صورت های مالی پرداختند .و آنها دریافتند که بین این دو متغیر رابطه معناداری مشاهده نگردید که مغایر با نتایج این
پژوهش می باشد .زلقی و همکاران در سال  1336به بررسی عوامل موثر بر قابلیت مقایسه صورت های مالی پرداختند .آنها پی
بردند که محدودیت های مالی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی موثر می باشد .که نتایج این پژوهش با پژوهش مورد نظر در
یک راستا می باشد.

پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش
در طول انجام پژوهش ،موضوع های گوناگون مورد شناسایی قرار گرفت که هرکدام می تواند تحقیق اضافه ای را در محدوده
این پژوهش فراهم آورد .از این رو به محققینی که عالقه مند به کار و مطالعه در مورد این موضوع هستند می توانند از این
پیشنهادات استفاده کنند .با توجه به نتایج فرضیات ،پژوهش حاضر نشان داد که عالوه بر استانداردهای حسابداری ،سایر عوامل
نیز نقش مهمی بر سطح قابلیت مقایسه صورتهای مالی دارند .با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده و تعیین تأثیرگذاری عواملی
چون محدودیت مالی ،و کیفیت گزارشگری مالی بر قابلیت مقایسه صورتهای مالی ،توصیه میشود این موضوع از طرف شرکتها و
نیز تدوینکنندگان مقررات مورد توجه قرار گرفته تا در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی مؤثر باشد .با توجه به اهمیت قابلیت
مقایسه صورت های مالی در افزایش قابلیت اتکای گزارشات مالی شرکتها و کاهش عدم اطمینان نسبت به شرکتها به حسابرسان
پیشنهاد می شود که در بهبود کیفیت آن تالش جدی به عمل آورند ،از سوی دیگر به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود که از
قابلیت مقایسه صورت های مالی به عنوان یکی از مؤلفه های تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری استفاده کنند.

پیشنهادهای تحقیقات آتی
 -1با توجه به شرایط خاص حاکم بر برخی صنایع ،بررسی پدیده نگهداشت وجه نقد با لحاظ کردن ویژگی های صنعت،
مناسب به نظر می رسد.

21

فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی

بررسی عوامل موثر بر قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری.
مقایسه قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری شرکتها در بازار اوراق بهادار ایران با بازارهای نوظهور ،منطقه و کشورهای
توسعه یافته.
بررسی مقایسهای ارتباط بین قابلیت مقایسه اطالعات حسابداری و نگهداشت وجه نقد شرکتهای ایرانی با سایر کشورها.
بررسی تاثیر مکانیزمهای راهبری شرکتی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و مدیریت سود.
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Investigating the relationship between Financial statement
comparability and corporate cash holdings in Tehran Stock Exchange
Mohammad Hamed Khanmohammadi, Majid Moradi, Mohammad Khodaee
Abstract
Recent studies on comparability indicate that the ability to compare a company's financial
report can reduce the costs for users to acquire and process, and increase the quality of
financial information. The purpose of this study is to investigate the relationship between the
ability to compare financial statements and cash holdings in companies admitted to Tehran
Stock Exchange. The statistical population of this research includes all listed companies in
Tehran Stock Exchange. A systematic deletion method has been used to select the sample.
Finally, due to limitations, 147 companies were selected during the 1390-1395 period. The
results of statistical analysis show that the ability to compare financial statements with the
company's cash holdings is affected.
Key words: ability to compare financial statements, cash holdings, corporate governance,
financial reporting quality, financial constraints.

28

سـال دوم ،شمـاره سه(پیاپی :چهار) ،پاییز  ،7931جلد یک

اندازه گیری و رتبه بندی کارایی شرکتهای داروسازی پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تاپسیس و تحلیل پوششی
دادهها
*2

علیرضا ناصر صدرآبادی ، 7مریم دهقانی فیروزآبادی

-1عضو هیأت علمی دانشگاه یزد ،ایران
(-2نویسنده مسئول) دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری ،مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد ،ایران
(E-mail:)maryamdehghani_maybod@yahoo.com

چکیده
با توجه به اهمیت صنعت دارو در سالمت ملی ،بدون شک شرکت های داروسازی در کشورهای فقیر و ثروتمند،
ت حت فشار تقاضای جامعه جهت توسعه تولید و فروش داروهای مورد نیاز آنها با یک قیمت مقرون به صرفه قرار
خواهند گرفت .به همین دلیل شرکت ها به دنبال راه حلهایی هستند تا بتوانند از یک طرف این خواسته را پوشش
دهند و از طرف دیگر بتوانند در سودآوری کسب و کار خود نیز موفق شوند هدف از این تحقیق اندازه گیری و
رتبه بندی  23شرکت داروسازی پذیرفته شده در بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در بازه زمانی
1331-1331می باشد .در این تحقیق ابتدا با استفاده از تاپسیس متغیرهای ورودی و خروجی وزن دهی شدند و
سپس میزان کارایی شرکت های داروسازی فعال در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده تحلیل پوششی داده ها
اندازه گیری و سپس با استفاده از روش تاپسیس رتبه بندی شدند .شاخص های کارایی که شامل  3ورودی و 3
خروجی می باشند ،محور تکنیک مذکور را تشکیل داده اند .نتایج بیانگر آن است که امتیاز کارایی شرکت های
پذیرفته شده در بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها برای دوره مورد بررسی جداگانه محاسبه شده،
بدین صورت شرکت هایی که در هر دوره مورد بررسی دارای امتیاز کارایی یک بوده به عنوان شرکت های کارا و
مابقی شرکت های دارای امتیاز کمتر از یک ،به عنو ان شرکت های ناکارا می باشند و نیز در رتبه بندی نهایی با
استفاده از روش تاپسیس نتایج به دست آمده نشان داد شرکت مواد داروپخش رتبه اول ،شرکت داروسازی کوثر
رتبه دوم و شرکت پارس دارو رتبه سوم را کسب نمودند .نتایج تحقیق حاکی از توانایی باالی مدل ریاضی تحلیل
پوششی داده ها در تعیین شرکت های کارا می باشد.
کلمات کلیدی :کارایی ،رتبه بندی ،شرکت های داروسازی ،تحلیل پوششی داده ها ،تاپسیس

مقدمه
در اقتصاد ،کارایی به معنی تولید حداکثر ستانده ممکن با استفاده از میزان معینی نهاده می باشد .از طرفی دیگر امروزه
کارایی شرکت ها از فاکتورهای مهم و مؤثر در تصمیمگیری مدیران ارشد در برنامهریزی های استراتژیک میباشد .بهره وری یکی
دیگر از مفاهیم مهم در اقتصاد و مدیریت به شمار می آید و چگونگی استفاده از عوامل تولید را در فرایند تولید محصول نشان
می دهد .در مفهوم کلی ،بهره وری عبارت است از :نسبت ستاده ها به نهاده ها .ارتقای بهره وری به عنوان یکی از منابع مهم
تأمین رشد اقتصادی کشورها مورد توجه است .به گونه ای که کشورهای پیشرفته و در حال توسعه موفق ،بخش قابل مالحظه ای
از رشد اقتصادی خود را از این طریق بدست آورده اند .با توجه به این موضوع ،توسعه اقتصادی مؤثر تا حد زیادی به ارتقاء بهره
وری و کارایی در بخش های مختلف اقتصادی وابسته است که باید سیاست گذاران و برنامه ریزان اقتصادی به آن توجه ویژه کنند.
در سطح خرد نیز کارایی و بهرهوری یک بنگاه اقتصادی ،محور اصلی رقابت پذیری برای آن به شمار می آید .بنگاه ها با ارتقاء
سطح کارایی و بهره وری می توانند هزینه های خود را کاهش و از این طریق توان رقابتی خویش را در عرصه بازارهای داخلی و
خارجی باال ببرند (موالیی و همکاران .)2111 ،تنوع وظایف سازمانی اعم از وظایف عمومی و اختصاصی موجب پیچیده تر شدن
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ارزیابی عملکرد سازمان ها می شود و استفاده از ابزارهای کارآمد علمی را برای انجام یک ارزیابی واقعی از هر دو بعد عملکردی و
سیاستگذاری اجتناب ناپذیر میکند (محمدی و دستیار.)1333 ،
لذا در دنیای امروز سازمان ها نیازمند نظام ارزیابی عملکرد هستند تا از این طریق کارایی سازمان خود را سنجیده و برای
آینده برنامه ریزی کنند .بنابراین نیازمند روش هایی هستند که بر خالف روش های سنتی ابعاد مختلف سازمان را مدنظر قرار
دهند .به همین دلیل در سال های اخیر روش های مختلفی جهت ارزیابی عملکرد معرفی شده اند که قادرند ابعاد دیگر سازمان
عالوه بر بعد مالی را مورد توجه قرار دهند) .فرقدانی چهارسوقی و شیرویه زاده .)1332 ،تحلیل پوششی داده ها یکی از تکنیک
های قدرتمند مدیریتی است که ابزاری دراختیار مدیران قرارمی دهد تا بتوانند به وسیله آن عملکرد شرکت خود را در قبال سایر
رقبا محک زنند و بر اساس نتایج آن برای آینده ای بهتر تصمیم گیری کنند )حاجیها و قیالوی.)1331 ،
از آنجا که ابزار تحلیل پوششی داده ها توانمندی خود را در ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری و احتساب کارایی نسبی
آن ها در عرصه هایی مانند بیمارستان ها ،دانشگاه ها ،بنگاه های تولیدی و جز آن نشان داده است ،اهمیت این روش در ارزیابی
اثبات شده است (نجفی )1331 ،و در چند دهه ی گذشته با عنوان یک روش مهم برای سنجش کارایی مطرح شده است (زارعی
محمودآبادی و همکاران .)1333 ،صنعت داروسازی و غذایی به عنوان یکی از اصلی ترین و عظیم ترین صنایع جهان مطرح است.
در اختیار داشتن چنین صنعتی به منزله یکی از معیارهای مهم توسعه یافتگی کشورها شناخته می شود .این صنایع به عنوان
یکی از صنایع راهبردی که نقش مهمی در سالمت و امنیت جامعه ایفاء می کند ،همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران
بوده است .صنعت داروسازی و غذایی در ایران در طی چند دهه گذشته شرایط مختلف و پرنوسانی را طی کرده است (نمازی و
شکراللهی .)2112 ،اگر در کشور به این صنایع به عنوان یک صنعت راهبردی نگاه شود ،می تواند آورده های مناسبی را برای
اقتصاد ملی داشته باشد .بنابراین ،با توجه به این که دارو و غذا از مهم ترین کاالها در تجارت امروزی به لحاظ اثرگذاری آن بر
سالمت انسان است (وکیلی فرد و فیض آبادی ،)1332 ،در جوامع امروزی صنعت داروسازی نقش عمده ای دارد .از یک طرف
صنعتی است که نتایج آن تأثیر محسوسی بر تولید ناخالص ملی ( ) GDPمی گذارد از طرف دیگر با عمده ترین خروجی خود
(دارو) ،در مرکز نظام سالمت جامعه ایفای نقش می کند .این صنعت در طول قرن اخیر ،یکی از عوامل کلیدی در افزایش طول
عمر انسان ها بوده است و کشورهای فقیر و غنی در دستیابی به سالمت عمومی و بهبودی و توسعه ی آن ،از این صنعت فراگیر
بهره مند گردیده اند.
با توجه به اهمیت صنعت دارو در سالمت ملی ،بدون شک شرکت های داروسازی در کشورهای فقیر و ثروتمند ،تحت فشار
تقاضای جامعه جهت توسعه تولید و فروش داروهای مورد نیاز آن ها با یک قیمت مقرون به صرفه قرار خواهند گرفت .به همین
دلیل شرکت ها به دنبال راه حل هایی هستند تا بتوانند از یک طرف این خواسته را پوشش دهند و از طرف دیگر بتوانند در
سودآوری کسب و کار خود نیز موفق شوند .پرداخت جامع و واقع بینانه به روش های ارزیابی عملکرد این بخش از صنعت ،سبب
هدایت توان آن به صورتی بهینه شده و در شناسایی نقاط قوت و ضعف آن مؤثر خواهد بود (حبیبی ماهانی.)1331 ،
با عنایت به نقش مهم صنعت داروسازی در سالمت جامعه ،این تحقیق به بررسی کارایی و رتبه بندی شرکت های داروسازی
می پردازد .در این پژوهش محقق در تالش است با شناسایی و تحلیل معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت های داروسازی مدل
مناسبی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها یافته ،آنگاه به ارزیابی و مقایسه ی عملکرد آن ها و تعیین شرکت های کارا و ناکارا
بر اساس ورودی و خروجی های در نظر گرفته شده و ارائه راهکار به شرکت های ناکارا به منظور تبدیل شدن به شرکت های کارا
و همچنین رتبهبندی آنها میپردازد که این رتبه بندی عالوه بر آگاهی دادن به ذی نفعان ،باعث افزایش رقابت ،پویایی صنعت
و توسعه ی جامعه می-گردد .که مهمترین اهداف کاربردی رتبه بندی کارایی شرکت ها عبارتنداز:
 امکان مقایسه شرکت ها با رقبایشان
 تعیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و تهدید های محیطی جهت کمک به تدوین استراتژی های مناسب با محیط
و توانمندی های شرکت
 کمک به سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در انتخاب شرکت های کارا جهت سرمایه گذاری
 کمک به اعتبار دهندگان در انتخاب بهترین شرکت ها در اعطای اعتبارات آتی
نتایج حاصل از این پژوهش نه تنها به مدیران این شرکت ها به منظور بهبود و افزایش کارایی عملیاتشان ،بلکه مسئولین
اقتصادی کشور و همچنین سرمایه گذاران ،در شناسایی شرکت های کارا و ناکارا کمک خواهد کرد .همچنین با توجه به تجزیه و
تحلیل های انجام شده در این زمینه چگونگی دستیابی شرکت های ناکارا به سطح کارایی مشخص شده است.
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روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود؛ زیرا یافته های این تحقیق را می توان مورد استفاده
عملی قرار داد .هدف تحقیقات کاربردی ،توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است؛ به عبارت دیگر ،تحقیقات کاربردی به
سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود (مخاطب رفیعی و عباس آبادی ،)1331 ،از نظر ماهیت و روش تحقیق ،توصیفی و
مقایسه ای بوده و بر اساس تحلیل های منطقی و ریاضی انجام می پذیرد .در این پژوهش ،ابتدا میزان کارایی شرکت ها را با
استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری نموده و سپس با توجه به این معیار به رتبه بندی شرکت های فوق با استفاده
از روش تاپسیس می پردازیم .همچنین شرکتها را از حیث کارایی به کارا و ناکارا طبقهبندی کرده و برای شرکتهای ناکارا الگو
و مرجع مشخص خواهیم کرد.

اطالعات و دادهها
با استفاده از مدل  ،DEAیک مرز یا الگو (مبنای مقایسه) از واحدهای تصمیم گیری ساخته می شوند که دارای بهترین
عملکرد هستند .سپس کارایی واحدهای موردنظر نسبت به آن سنجیده می شود .برای تشریح چگونگی کارکرد  ،DEAفرض
کنید که یک فرآیند تولید دارای یک داده و یک ستاده است و اطالعات آماری درباره آن وجود دارد.
نمودار ( ،)1-2وضعیت تولیدکنندگان گوناگونی که از این فرآیند تولیدی استفاده می کنند را نشان می دهد .هرنقطه نشانگر
یک تولید کننده یا همان  DMUاست و جایگاه آن در نمودار ،میزان داده های مصرفی و ستاده های تولیدی آن را مشخص می
کند .طبق نمودار ( )1-2با  ،DEAمرزی از تولیدکنندگان برتر ساخته شده است .تولید کننده ای که روی این مرز (خط شکسته)
قرار دارد بیشترین ستاده را از داده موجود تولید می کند و یا برای تولید ستاده ی معین ،کمترین داده ها (منابع) را مصرف
میکند .کارایی تولیدکنندگان روی خط شکسته معادل  )%111( 1است و کارایی دیگر تولید کنندگان کمتر از یک است (شفنیت،
 .)1332نمودار( .)1-2مرز کارایی نسبی( ،شفنیت)1332 ،
تولیدکنندگانی که در زیر این خط شکسته مرزی قرار می گیرند ناکارآمد محسوب می– شوند .آن ها می توانند تولید خود
را با داده ی کمتر انجام دهند یا ستاده ی بیشتری را با همین داده تولید کنند .مبنای ( )DEAبر این فرض استوار است که اگر
واحد  Aبتواند خروجی بیشتری نسبت به واحد  Bولی با همان میزان ورودی ارائه کند واحد  Aاز واحد  Bکاراتر است.
در صورتی که واحد Aبتواند با میزان مشخص ورودی ،میزان مشخصی خروجی ارائه کند باید سایر واحدهای مشابه نیز
بتوانند این کار را انجام دهند .در صورتی که واحد  Bبتواند با میزان مشخصی ورودی میزان مشخصی خروجی ارائه کند باید سایر
واحدهای مشابه نیز بتوانند این کار را انجام دهند (ساهو و همکاران .)2112 ،
دو مشخصه اساسی برای الگوی DEA
مدل های اساسی  ،DEAبراساس ماهیت (ورودی محور ،خروجی محور) یا بر اساس بازدهی نسبت به مقیاس ( بازدهی ثابت
به مقیاس  CRSو بازدهی متغیر به مقیاس  )VRSطبقه بندی می شوند (سجادی فر و همکاران.)1332 ،
در نتیجه رویکرد تحلیل پوششی داده ها ،جهت ارزیابی نسبی واحدها ،نیازمند تعیین دو مشخصه اساسی یعنی بازده به
مقیاس الگو و ماهیت الگو می باشد (یوسفی زنوز و راجی.)1332 ،
بازده به مقیاس الگوی مورد استفاده
ابن مشخصه بیانگر پیوند بین تغییرات ورودی ها و خروجی های یک سیستم می باشد .یکی از توانایی های روش، DEA
کاربرد الگوهای مختلف متناظر با بازده به مقیاس های متفاوت و همچنین اندازه گیری بازده به مقیاس واحدهاست.

الف) بازده به مقیاس ثابت :بازده به مقیاس ثابت یعنی هر مضربی از ورودی ها همان مضرب از خروجی ها را تولید
می کند .الگوی  CCRبازده به مقیاس واحد ها را ثابت فرض می کند.
ب) بازده به مقیاس متغیر :بازده به مقیاس متغیر یعنی هر مضربی از ورودی ها ،می تواند همان مضرب ار خروجی
ها یا کمتر و یا بیشتر از آن را تولید می کند .الگوی BCCبازده به مقیاس را متغیر فرض می کند.
ماهیت الگوی مورد استفاده
الف) ماهیت ورودی :در صورتیکه در فرایند ارزیابی با ثابت نگه داشتن سطح خروجی ها ،سعی در حداقل سازی ورودی ها
داشته باشیم ،ماهیت الگوی مورد استفاده ورودی است.
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ب) ماهیت خروجی :در صورتی که در فرایند ارزیابی با ثابت نگه داشتن سطح ورودی ها ،سعی در افزایش سطح خروجی
داشته باشیم ،ماهیت الگوی مورد استفاده خروجی است.
در الگوی  DEAبا دیدگاه ورودی به دنبال به دست آوردن ناکارایی فنی به عنوان نسبتی می باشیم که بایستی در ورودی ها
کاهش داده شود تا خروجی بدون تغییر بماند و واحد در مرز کارایی قرار گیرد .در دیدگاه خروجی به دنبال نسبتی هستیم که
باید خروجی ها افزایش یابند ،بدون آنکه تغییر در ورودی ها به وجود آید تا واحد مورد نظر به مرز کارایی برسد.
در الگوی  CCRمقادیر به دست آمده برای کارایی در دو دیدگاه مساوی هستند .ولی در مدل  BCCاین مقادیر متفاوت
هستند .علت انتخاب دیدگاه برای یک الگو  DEAدر ارزیابی نسبی عملکرد واحدها این است که در بعضی موارد مدیریت واحد
هیچ کنترلی بر میزان خروجی ندارد و مقدار آن از قبل مشخص و ثابت است .مانند نیروگاه برق در این موارد میزان ورودی ها
بعنوان متغیر تصمیم می باشد ،بنابراین دیدگاه ورودی مورد استفاده قرار می گیرد .و برعکس در بعضی از موارد میزان ورودی
ثابت و مشخص است و میزان تولید (خروجی) متغیر تصمیم است و درچنین شرایطی دیدگاه خروجی مناسب می باشد .در نهایت
ماهیت ورودی و خروجی بر اساس میزان کنترل مدیر بر هر یک از ورودی ها و خروجی ها تعیین می گردد (دشتی نژاد.)1331 ،

اندازه گیری کارآیی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها
با فرض اینکه  nواحد تصمیمگیری با  mورودی و  sخروجی وجود داشته باشد ،کارآیی نسبی هر یک از واحدهای تصمیمگیری
با حل مدل برنامهریزی کسری زیر بدست میآید:

j = 1, 2, … , n
r = 1, 2, … , s
i = 1, 2, … , m

∑sr=1 ur yr0
Max z = m
∑i=1 vi xi0
∑sr=1 ur yrj
≤1
∑m
i=1 vi xij
ur ≥ 0,
vi ≥ 0,

که در مدل باال  Yrjمقدار خروجی rام برای واحد تصمیمگیری jام Xij ،مقدار ورودی iام برای واحد تصمیمگیری jام ur ،وزن
تخصیص داده شده به خروجی  rام؛  Viوزن تخصیص داده شده به ورودی iام و  zبه عنوان امتیاز کارآیی واحد تحت ارزیابی
می باشد .در مدل فوق امتیاز کارآیی هر واحد تحت بررسی از تقسیم مجموع موزون خروجیها به مجموع موزون ورودیها به
دست میآید که این امتیاز کمتر یا مساوی با عدد یک می باشد .در صورتی که این امتیاز برابر با یک شود آن واحد را کارآ و در
صورتی که کمتر از یک باشد ،آن واحد ناکارا تلقی میشود .هرچند روز به روز بر تعداد مدلهای تحلیل فراگیر دادهها افزوده شده
و هر یک جنبه تخصصی پیدا میکند ،ولی مبنای همه آن ها تعدادی مدل اصلی است که بنیانگذاران این روش یعنی چارنز،
کوپر و رودز طراحی کردهاند .از جمله این مدل ها می توان به مدل «چارنز ،کوپر و رودز» ( )1328با عنوان  CCRاشاره کرد که
فرض بازدهی ثابت به مقیاس ( )CRS7در تحلیل استفاده شده است .شکل ریاضی این مدل به صورت زیر تعریف می شود (بال و
همکاران:)2111،
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ورودی محور

خروجی محور

𝑠

𝑚

𝑜𝑟𝑦 𝑟𝑢 ∑ = 𝑥𝑎𝑀

𝑜𝑖𝑥 𝑖𝑣 ∑ = 𝑛𝑖𝑀

𝑟=1

𝑖=1

𝑠𝑡:

𝑚

∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑜 = 1

𝑚

∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑜 = 1

𝑖=1

𝑚

𝑠𝑡:

𝑠

𝑖=1

𝑚

𝑠

∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑗 − ∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑗 ≤ 0,

∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑗 − ∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑗 ≤ 0,

𝑟=1

𝑟=1

𝑖=1

𝑠 𝑟 = 1, 2, … ,
𝑚 𝑖 = 1, 2, … ,

𝑖=1

𝑢𝑟 ≥ 0 ,
𝑣𝑖 ≥ 0 ,

𝑢𝑟 ≥ 0 ,
𝑣𝑖 ≥ 0 ,

𝑠 𝑟 = 1, 2, … ,
𝑚 𝑖 = 1, 2, … ,

همچنین مدل دیگر ،مدل ارائه شده توسط «بنکر ،چارنز و کوپر» BCC ،می باشد که با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس
( )VRS1طراحی شده است که این مدل به صورت زیر تعریف می شود (بال و همکاران:)2111،
ورودی محور

خروجی محور

𝑠

𝑚

𝑤 𝑀𝑎𝑥 = ∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑜 +

𝑤 𝑀𝑖𝑛 = ∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑜 +

𝑟=1

𝑖=1

𝑠𝑡:

𝑚

∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑜 = 1
𝑚

𝑖=1

𝑚

∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑜 = 1
𝑠

− ∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑗 + ∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑗 + 𝑤 ≥ 0,
𝑖=1

𝑠𝑡:

𝑟=1

𝑢𝑟 ≥ 0 ,
𝑠 𝑟 = 1, 2, … ,
𝑣𝑖 ≥ 0 ,
𝑚 𝑖 = 1, 2, … ,
𝑛𝑔𝑖𝑠 𝑛𝑖 𝑒𝑒𝑟𝑓 𝑤

𝑚

𝑖=1

𝑠

∑ 𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑗 − ∑ 𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑗 + 𝑤 ≤ 0,
𝑖=1

𝑟=1

𝑢𝑟 ≥ 0 ,
𝑠 𝑟 = 1, 2, … ,
𝑣𝑖 ≥ 0 ,
𝑚 𝑖 = 1, 2, … ,
𝑛𝑔𝑖𝑠 𝑛𝑖 𝑒𝑒𝑟𝑓 𝑤

البته مدل های پایه تحلیل فراگیر داده ها بر اساس ماهیت مورد استفاده به دو دسته مدل های با ماهیت ورودی گرا و مدل
ها با ماهیت خروجی گرا تقسیم می شوند .در صورتی که در فرآیند ارزیابی ،با ثابت نگه داشتن سطح خروجیها ،سعی در حداقل
سازی ورودیها داشته باشی م ،ماهیت الگوی مورد استفاده ،ورودی محور است .همچنین در صورتی که در فرآیند ارزیابی ،با ثابت
نگه داشتن سطح ورودیها ،سعی در افزایش سطح خروجیها داشته باشیم ،ماهیت الگوی مورد استفاده ،خروجی محور است
(مهرگان .)1381 ،به عبارت دیگر منظور از مدل ورودی محور این است که به چه میزان باید ورودی ها را با ثابت نگهداشتن
میزان خروجی ها ،کاهش داد تا واحد مورد نظر به مرز کارایی بهینه برسد .در اندازه گیری های خروجی محور سعی بر آن است
که با ثابت نگهداشتن میزان ورودی به حداکثر میزان خروجی دست یافته و واحد به مرز کارایی بهینه برسد (الهامی و همکاران،
.)1331
تفاوت این دو مدل در نوع بازده به مقیاس آن ها است .مدل  CCRدارای بازده به مقیاس ثابت و مدل  BCCدارای بازده به
مقیاس متغیراست .نتایج برخی پژوهش ها نشان دهنده آن است که مدل های تحلیل پوششی داده ها ،مدل های مناسبی برای
رتبه بندی و ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری است .همچنین ،مدل چارنز و همکاران ) (CCRنسبت به مدل بانکر و
همکاران ) (BCCاز نظر فنی کاراتر است .لذا با توجه به تفاوتهای ذکر شده ،در این پژوهش مدل  CCRجهت انجام این تحقیق
استفاده شد .ماهیت مدل خروجی محور انتخاب گردید ،زیرا هدف مدلهای با ماهیت ورودی ،ارائه مسیر بهبود با کاهش ورودیها
و هدف مدلهای با ماهیت خروجی ،طراحی مسیر بهبود با افزایش خروجیها است و از آنجا که متغیرهای خروجی الگوی متناسب
با میزان کارایی شرکت ها هستند؛ ماهیت مدل ،خروجی محور انتخاب شده است و سعی در ماکریمم سازی خروجی دارد در
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حالیکه از هیچ ورودی ،بیش از مقدار مشاهده شده استفاده نمی کند .دلیل دیگر انتخاب خروجی محور آن است که شرکتها
دارای میزان ثابتی از منابع میباشند ولی خروجی حداکثر از آنها خواسته میشود .بنابراین خروجیهایشان به فعالیتها و نحوهی
تخصیص منابع به بخشهای مختلف بستگی دارد.

وزن دهی متغیرها
به منظور تعیین اولویت و وزن هریک از متغیرهای ورودی و خروجی از روش تاپسیس استفاده شد.
1

تکنیک  TOPSISبا روش های ترجیح بر اساس مشابهت به راه حل ایده آل ،که نخستین بار به وسیله ی هوانگ و یون
( ) 1381معرفی شد ،یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره است .این فن را می توان برای رتبه بندی و مقایسه ی گزینه
های مختلف و انتخاب بهترین گزینه و تعیین فواصل بین گزینه ها و گروه بندی آن ها به کار گرفت .از جمله مزیت های این
روش آن است که که معیارها یا شاخص های به کار گرفته شده برای مقایسه می توانند واحدهای سنجش متفاوتی داشته و
طبیعت منفی و مثبت داشته باشند .به عبارت دیگر می توان از شاخص های منفی و مثبت به شکل ترکیبی در این تکنیک
استفاده نمود (مؤمنی.)1381 ،
بر اساس این روش ،بهترین گزینه یا راه حل ،نزدیک ترین راه حل به راه حل یا گزینه ایده آل و دورترین از راه حل غیر ایده
آل است .راه حل ایده آل ،راه حلی است که بیشترین سود و کمترین هزینه را داشته باشد و به طور خالصه ،از مجموع مقادیر
حداکثر هریک از معیارها حاصل شود .حل مسئله با این روش ،مستلزم طی شش گام ذیل است:
-1کمی کردن و بی مقیاس سازی ماتریس تصمیم شامل  mگزینه و  nمعیار ( :)Nبرای بی– مقیاس سازی ،بی مقیاس سازی
نورم به کار گرفته می شود.
-2به دست آوردن ماتریس بی مقیاس موزون ( :)Vماتریس بی مقیاس شده ( )Nدر ماتریس قطری وزن ها ) )Wnxnضرب
می شود ،یعنی:
Wnxn V= N x Wnxn
-3تعیین راه حل ایده آل مثبت (+

) و راه حل ایده آل منفی (–

):

-2به دست آوردن میزان فاصله ای هر گزینه تا ایده آل های مثبت و منفی:
الف) :فاصله ی اقلیدسی هر گزیته تا ایده آل مثبت
di+ =√∑nj=1(vij − (vj +))^2

, i=2,1,…,m

ب) :فاصله ی اقلیدسی هر گزیته تا ایده آل منفی
di- = √∑nj=1(vij − (vj −))^2

, i=2,1,…,m

-1تعیین نزدیکی نسبی (* )CLیک گزینه به راه حل ایده آل
di−
)(di+

CLi*= (di−)+

-6رتبه بندی گزینه ها :هر گزینه ای که * CLآن بزرگ تر باشد ،بهتر است (شنگ-شینگ.)2112 ،2

انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی پژوهش
اولین گام برای ارزیابی کارایی نسبی با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها ،شناسایی متغیرهای نهاده و ستانده مدل
می باشند .نهاده؛ عبارتست ازعاملی که با افزودن یک واحد از آن به سیستم و با ثابت فرض کردن سایر شرایط ،کارایی کاهش می
یابد .ستانده؛ عاملی است که با افزودن یک واحد از آن به سیستم و با ثابت فرض کردن سایر شرایط ،کارایی افزایش می یابد
(سیرپولوس و تزیوکدیس .) 2111 ،انتخاب مناسب ترین مجموعه ای از متغیرهای ورودی و خروجی مرحله حساس در هر مطالعه
. Huang and Yun
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ارزیابی عملکرد است (ملک اخالق و همکاران .)1331 ،از آن جایی که در تحقیقاتی که با استفاده از مدل ریاضی  DEAمورد
بررسی قرار می گیرند ،برای به دست آوردن تعداد شاخص ها باید رابطه زیر بین ورودی ها و خروجی ها با تعداد واحدهای تصمیم
گیری برقرار باشد:
( ×3تعداد ورودی ها  +تعداد خروجی ها) < تعداد DMU
(رابطه )8-2
لذا در صورت تعیین تعداد زیاد شاخص به عنوان ورودی ها و خروجی ها جهت ارزیابی و تعیین کارایی با مشکل کمبود واحد
تصمیم گیری مواجه خواهیم شد .بنابراین ،برای استفاده بهینه از داده های گردآوری شده ،باید شاخص هایی را به عنوان ورودی
و خروجی در نظر بگیریم که بیشترین اثر را در تعیین کارایی این شرکت ها دارند (افشار کاظمی و همکاران ..)31 ،بنابراین ابتدا
با استفاده از ادبیات تحقیق و بر اساس نظر خبرگان (12نفر از اساتید با درجه ی دکتری در رشته –های مدیریت و حسابداری)
متغیرهای مؤثر برکارایی انتخاب شد که مستندات آن ارائه شده است .مطابق جدول ()2-1
جدول ( .)2-7متغیرهای ورودی /خروجی پژوهش
متغیرها

نوع متغیر

منبع

دارایی ها

ورودی

1و8و22

بدهی ها

ورودی

1و22

حقوق صاحبان سهام

ورودی

1و8و22

هزینه ها

ورودی

1و22

تعداد کارکنان

ورودی

8و2و62و22

خالص جریان وجوه نقد

ورودی

*

نرخ بازده داریی ها

خروجی

36و12و13و22

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

خروجی

23و13و61

نسبت قیمت به درآمد

خروجی

36و61و22

سود هر سهم

خروجی

12

ارزش افزوده اقتصادی

خروجی

23و118

ارزش افزوده نقدی

خروجی

*

ارزش افزوده بازار

خروجی

23

درآمد

خروجی

8و23

متغیرهای پژوهش پس از پاالیش
نتیجه ای که از خروجی نرم افزار به دست آمده نشان میدهد که از  12شاخصی که از ادبیات تحقیق استخراج شده  3شاخص
ورودی و  3شاخص خروجی دارای بیشترین تأثیر بر محاسبه ی میزان کارایی شرکت های داروسازی در ایران است که به صورت
زیر معرفی می گردند.

متغیرهای ورودی:
 -1هزینه ها :دارایی مصرف شده برای کسب درآمد (تعریف درآمد و هزینه.)1332 ،
 -2حقوق صاحبان سهام :باقیمانده منافع مالکین شرکت را در دارایی های شرکت ،که پس از کسر بدهی های آن شرکت،
بدست آمده است ،نشان میدهد.
 -3دارایی ها :منابعی که دارای ارزش اقتصادی هستند و افراد ،شرکتها یا دولتها مالکیت آن را در اختیار میگیرند و انتظار
دارند آن منابع در آینده منافعی را برای آنها ایجاد کنند( .تحلیل صورت های مالی شرکت ها.)2116 ،

متغیرهای خروجی:
 .7نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ( :(ROEنرخ بازده حقوق صاحبان سهام ازطریق تقسیم سود خالص متعلق به سهامداران
عادی به حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.
 = ROEحقوق صاحبان سهام  /سود خالص متعلق به سهامداران عادی
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این نسبت مشخص می کند که به ازای هر واحد حقوق صاحبان سهام چه مقدار سود طی یک سال حاصل شده است .درواقع
ROEیک نسبت سودآوری برای شرکت را بیان می کند (خواجوی و همکاران.)1332 ،
 .2ارزش اقزوده اقتصادی ( EVA :)EVAعالمت تجاری ثبت شده توسط شرکت استرن استوارت است .اولین بار در دهه
 1381توسط استرن استوارت مطرح شد و یکی از شاخص های سود باقی مانده است .ارزش افزوده اقتصادی ،سود پس از کسر
همه هزینه ها از جمله هزینه بدهی و هزینه سرمایه است (بیدل و همکاران .)1332 ،استوارت بیان می کند اگر سودآوری عملیاتی
را بتوان بدون سرمایه اضافی افزایش داد یا در پروژهایی که سود کل بیشتری نسبت به کل هزینه سرمایه دارد ،سرمایه گذاری
کرد  EVAافزایش می یابد.
 EVAبه دو روش محاسبه می شود:
روش اول:
)EVAt = NOPATt – (WACCt × Capitalt-1
 :EVAtارزش افزوده اقتصادی در دوره t

 :WACCtمیانگین موزون هزینه ی سرمایه در پایان دوره
 :Capitalt-1سرمایه به کار گرفته شده در اول دوره
سرمایه به کار گرفته شده از طریق معادله زیر محاسبه می شود:
سرمایه به کار گرفته شده = تعدیالت دارایی  +تعدیالت بدهی  +تعدیالت حقوق صاحبان سهام  +حقوق صاحبان سهام +
بدهی های بهره دار +سایر بدهی های بلندمدت
 :NOPATtسود عملیاتی پس از مالیات که در محاسبه آن اثر مبادالت غیر نقدی حذف و صرفه جویی مالیاتی ناشی از هزینه
تأمین مالی از سود کسر شده است؛ و از طریق معادله روبرو محاسبه می شود :تعدیالت درآمد  +تعدیالت هزینه  +صرفه جویی
مالیاتی بهره  -هزینه بهره  +سود پس از مالیات
روش دوم:
)EVA = Capitalt-1 (ROAt – WACCt
 .9ارزش افزوده نقدی ( :(CVAارزش افزوده نقدی به مازاد وجه نقدی گفته می شود که پس از کسر هزینه سرمایه نقدی
از سود نقدی عملیاتی بدست می آید .به این مازاد وجه نقد گاهی سود نقدی مازاد نیز گفته می شود.
هزینه سرمایه  -سود نقدی عملیاتی پس از کسر مالیات = ارزش افزوده نقدی
مالیات پرداختی  -وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی = سود نقدی عملیاتی پس از
کسر مالیات
سود سهام پرداختی  +بهره پرداختی = هزینه سرمایه نقدی
منظور از سود نقدی عملیاتی وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی موجود در صورت جریان وجه نقد تهیه شده طبق
استاندارد شماره  2از استانداردهای حسابداری ایران می باشد.
ارزش افزوده نقدی نیز مانند ارزش افزوده اقتصادی به دنبال دو هدف اساسی است:
الف :ارزیابی عملکرد مدیریت در قبال ارزشی که برای سهامداران ایجاد کرده است.
ب :ارائه ی اطالعاتی سودمند به سرمایه گذاران در جهت انتخاب سهام پر بازده (نوروش وحیدری.)1383 ،
ارزش افزوده نقدی ،ارزش ایجاد شده از دیدگاه سهامداران را بررسی می کند و چارچوبی جدید برای تعیین ارزش بر مبنای
یکپارچگی سرمایه عملیاتی ،مدیریت ریسک هزینه سرمایه و برنامه عملیات سرمایه گذاری است .این معیار برخالف معیارهای
سنتی ،از داده های صورت جریان جریان وجه نقد ،که بر مبنای حسابداری نقدی تهیه شده است ،استفاده می کند CVA .مدل
خالص ارزش فعلی است و سرمایه گذاری ها را به دو دسته استراتژیک و غیر استراتژیک طبقه –بندی می کند .سرمایه گذاری
استراتژیک به منظور ایجاد ارزش جدید برای سهامداران انجام می –شود و سرمایه گذاری غیر استراتژیک هزینه ای است برای
نگهداری ارزش ایجاد شده توسط سرمایه گذاری استراتژیک) لو و همکاران.)2112 ،
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مدل مفهومی پژوهش
پس از شناسائی متغیرها با روش تاپسیس ،متغیرها وزن دهی و با روش تحلیل پوششی داده ها کارایی شرکت ها اندازه
گیری شد و در پایان رتبه بندی نهایی شدند .مطابق نمودار ()2-2

نمودار( .)2-2مدل مفهومی پژوهش

ترکیب نتایج کارایی به دست آمده از روش تحلیل پوششی داده ها
مدل های اصلی  DEAبه دلیل عدم رتبه بندی کامل بین واحدهای کارا ،امکان مقایسه واحدهای کارا با یکدیگر را فراهم
نمی آورند .بنابراین نیاز به رتبه بندی بین واحدهای کارا و حفظ میزان عدم کارایی اهمیتی اجتناب ناپذیر دارد و همان طور که
مشاهده شد د ر این پژوهش با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در سال های متفاوت به نتایج متفاوتی رسیده ایم به همین
دلیل برای تجمیع نتایج با استفاده از روش تاپسیس شرکت ها رتبه بندی نهایی شدند که به صورت زیر می باشد .ماتریس تصمیم
گیری نرمال شده به شرح زیر می باشد:
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جدول ماتریس نرمال شده
7935

7934

7939

7932

7937

10126131188

10113281128

10122313821

10131111633

10121131212

البرز

10328363322

10282111183

10332331331

10122311113

10112612128

ایران

10321283161

10282111183

10332331331

10162228162

10123331233

جام

10111683826

10116381328

1012112113

10113611631

10262163236

ابوریحان

10126231132

10161311212

10112111382

10132216223

10136212222

سینا

10162322113

10231313313

10123131221

1012221332

10121111111

اسوه

10133816261

10113262328

10112211231

10128313221

10226322222

اکسیر

10112383226

10282111183

10112321122

10231622223

10182861311

امین

10111162313

10122122213

10332331331

10183318221

10133633313

جابربن حیان

10123132112

10112631238

10332213113

10331231382

10113181131

زاگرس فارمد پارس

10328363322

10112318331

10222221121

10112213226

10112381112

زهراوی

10328363322

10282111183

10168211123

1032212363

10112211181

فارابی

10328363322

10213213286

10183112211

10331231382

10262163236

کوثر

10121166326

1011112113

10332331331

10162226122

10232132122

لقمان

10133122213

10181113221

10111331122

10281122223

1011133122

شیمی دارو

10118612638

10282111183

10122311232

10112323263

10111866132

کارخانجات داروپخش

10131231611

10282111183

10231233221

10111288211

10111112318

کیمیدارو

10328363322

10282111183

10332331331

10331231382

10122226122

روزدارو

10121113221

10282111183

10133322213

10331231382

10122222332

رازک

10328363322

10282111183

10111162826

10331231382

10122232223

پارس دارو

10328363322

10282111183

10332331331

10331231382

10262163236

مواد داروپخش

10128318222

10112221222

10118132381

10111131182

10122812188

سینادارو

10328363322

10218311233

10112612813

10126231112

10132816618

فراورده های تزریقی

مرحله دوم :ماتریس بی مقیاس موزون به شرح جدول ( )2می باشد:
جدول( :)24-4ماتریس بی مقیاس موزون
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7935

7934

7939

7932

7937

10126131188

10113281128

10122313821

10131111633

10121131212

10328363322

10282111183

10332331331

10122311113

10112612128

ایران

10321283161

10282111183

10332331331

10162228162

10123331233

جام

10111683826

10116381328

1012112113

10113611631

10262163236

ابوریحان

10126231132

10161311212

10112111382

10132216223

10136212222

سینا

10162322113

10231313313

10123131221

1012221332

10121111111

اسوه

10133816261

10113262328

10112211231

10128313221

10226322222

اکسیر

البرز

10112383226

10282111183

10112321122

10231622223

10182861311

امین

10111162313

10122122213

10332331331

10183318221

10133633313

جابربن حیان

10123132112

10112631238

10332213113

10331231382

10113181131

زاگرس فارمد پارس

10328363322

10112318331

10222221121

10112213226

10112381112

زهراوی

10328363322

10282111183

10168211123

1032212363

10112211181

فارابی

10328363322

10213213286

10183112211

10331231382

10262163236

کوثر

10121166326

1011112113

10332331331

10162226122

10232132122

لقمان

10133122213

10181113221

10111331122

10281122223

1011133122

شیمی دارو
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10118612638

10282111183

10122311232

10112323263

10111866132

کارخانجات داروپخش

10131231611

10282111183

10231233221

10111288211

10111112318

کیمیدارو

10328363322

10282111183

10332331331

10331231382

10122226122

روزدارو

10121113221

10282111183

10133322213

10331231382

10122222332

رازک

10328363322

10282111183

10111162826

10331231382

10122232223

پارس دارو

10328363322

10282111183

10332331331

10331231382

10262163236

مواد داروپخش

10128318222

10112221222

10118132381

10111131182

10122812188

سینادارو

10328363322

10218311233

10112612813

10126231112

10132816618

فراورده های تزریقی

مرحله سوم :گزینه های ایده آل مثبت و منفی به شرح جدول ( )21-2می باشد:
جدول ( :)25-4گزینه های ایده آل مثبت و منفی
1032832

10282111

10332332

10331231

1026212

ایده آل مثبت

10112383

10112221

10111331

10112213

10111866

ایده آل منفی

مرحله چهارم .:نتایج محاسبه فاصله گزینه  Iتا ایدهآل مثبت را با نماد  di+و تا ایدهآل منفی را با نماد  di-به شرح جدول
( )26-2می باشد:
جدول ( :)26-4فاصله گزینه ها تا ایده آل مثبت و منفی
di10118121212

di+
10613111181

10122211816

10123222122

10122633128

10233112312

10268631683

10123383822

10218112132

10638118638

10223288213

10623223332

10222112363

10612113823

10233383123

10132113222

103812113

10132238622

10221162183

10121662312

10333223626

10632238122

10112121166

10281161811

10222132811

10113116111

10223231832

10283231261

10286183216

10621211212

10312222311

1061622322

1036218682

10638331166

10632263831

10221123212

10231312616

1013113126

10182118228

10321118821

10283223112

1

10111311881

10212832122

10383226616

10611211113

مرحله پنجم :نتایج حاصل از وزن و رتبه شرکت هاب داروسازی به شرح جدول ( )22-2نمایش گردیده است:
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جدول( :)21-4وزن و رتبه شرکت های داروسازی
رتبه

وزن

شرکت ها

1

1

مواد داروپخش

2

10821261318

کوثر

3

10631283631

پارس دارو

2

10183181283

روزدارو

1

10132121222

فارابی

6

10121188232

جام

2

10233211228

ایران

8

10263123626

لقمان

3

10213313136

زاگرس فارمد پارس

11

10211112231

امین

11

1022633832

ابوریحان

12

10222122322

رازک

13

10213361832

اکسیر

12

10332122162

جابربن حیان

11

1033321121

فراورده های تزریقی

16

10381113111

زهراوی

12

10361631283

کیمیدارو

18

10316831332

کارخانجات داروپخش

13

10232832882

شیمی دارو

21

10222621622

اسوه

21

10221331128

سینا

22

10131221126

البرز

23

10123211228

سینادارو

با توجه به نتایج وزن دهی شرکت های داروسازی ،شرکت مواد داروپخش رتبه اول ،شرکت داروسازی کوثر رتبه دوم و شرکت
پارس دارو رتبه سوم را دارند.

نتیجه گیری
تعیین سطح کارایی شرکت های بورسی و رتبه بندی آن ها بر مبنای کارایی عملکردشان ،سبب می شود تا شرکت های
ضعیف صنعت ،فاصله خود را با برترین تشخیص داده و راهبرد مناسب برای رسیدن به آن ها تدوین کنند .هم چنین ،شرکت های
برتر با تعریف برنامه ها و راهبردهای بهینه ،در پی حفظ برتری خود برآیند .در کنار این موارد ،ارائه اطالعاتی درباره کارایی شرکت
ها ،فرصتی برای سرمایه گذاران به منظور اتخاذ تصمیم های درست اقتصادی و انجام سرمایه گذاری مناسب فراهم می کند
(داداشی و همکاران .)1332 ،رتبه بندی ارائه شده در صنعت داروسازی افزون بر اینکه برترین ها را در این صنعت مشخص می
کند برای شرکت های داروسازی که در رتبه های پایین تری قرار دارند هشداری جدی در زمینه کاهش سهم بازار را بیان می
کند و نیز چند قهرمان یا برگزیده را مشخص می کند و این شرکت ها می توانند با الگو برداری و الگو قراردادن این شرکت های
قهرمان سعی بر بهبود شاخص ها و سطح کیفی فعلی خود داشته و هم چنین از روش ها و راهبردهای سازمان های برتر به منظور
ارتقا خود استفاده کنند .هم چنین ،سازمان هایی که در جایگاه برتر یا قهرمان قرار دارند نیز باید تالش کنند تا خود را در زمینه
های مختلف تقویت کرده و سطح کیفی باالی خود را حفظ کنند و به منظور افزایش سهم بازار حرکت کنند (عباسی و همکاران،
 .)1332در این پژوهش مدل  CCRخروجی محور از سایر مدلهای تحلیل پوششی دادهها بهعنوان مبنا به کار گرفت هشده
است ،نیز در رتبه بندی نهایی با استفاده از روش تاپسیس نتایج به دست آمده به شرح ذیل می باشد :با توجه به نتایج وزن دهی
شرکت های داروسازی ،شرکت مواد دارو پخش رتبه اول ،شرکت داروسازی کوثر رتبه دوم و شرکت پارس دارو رتبه سوم را دارند.
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منابع
-1

-2
-3
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-1
-6

-2
-8
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-11
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-12

آذر ،عادل ،محبی ،حسین ،خدیور ،آمنه و حیدری ،عباسعلی ( .)1336مدل ریاضی جدیدی برای حل مسئله تخصیص با
ورودی ها و خروجی های چندگانه ی ناهمگن .مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،دوره  ،3شماره  ،1ص
.1-18
آذر ،عادل ( .)1322آمار و کاربرد آن در مدیریت ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاهها .انتشارات سمت،
جلد دوم.33 ،
آئین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های پخش دارویی 22 ،http://www.fda.gov.ir/item ،مهر .1332
ابطحی ،سیدحسین و کاظمی ،بابک ( .)1383بهره وری .مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ،چاپ پنجم ،ص .11
ابوبی ،فاطمه ،میردهقان اشکذری ،سید محمد و شفیعی رودپشتی ،میثم ( .)1331ارزیابی کارایی شرکت های بیمه در
ایران .فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین ،شماره های 22و  ،28ص .218 -211
اجلی ،مهدی و حسین ،صفری ( .)1331ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیری با استفاده از مدل ترکیبی شبکه های
عصبی پیش بینی کننده عملکرد و تحلیل پوششی داده ها (مورد مطالعه :شرکت ملی گاز ایران) .نشریه تخصصی مهندسی
صنایع ،دوره  ،21شماره ،1ص .23 -13
احدی ،حمیدرضا و ساقیان ،زهرا ( .)1332ارزیابی کارآیی و رتبه بندی نواحی راه آهن جمهوری اسالمی ایران ،با استفاده
از روش تحلیل پوششی داده ها .فصلنامه مهندسی حمل و نقل ،سال هفتم ،شماره ،2ص .322. -362
اسالمی بیگدلی ،مرحوم غالمرضا ،نقش تبریزی ،بهرام و علوی ،سیدحمیدرضا ( .)1333ارزیابی شرکت های دارویی در بازار
سهام تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها .فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی ،سال اول ،شماره ( ،1پیاپی،)1
ص .113 -131
افشارکاظمی ،مصطفی و زمانی عموقین ،رامین ( .)1333تبیین ارتباط شاخص های ارزیابی عملکرد و رتبه –بندی با رشد
شرکت ها .مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز ،دوره  ،6شماره  ،1ص .28 -1
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چکیده
صورت های مالی بخش عمده ای از اطالعات مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان یک شرکت را تامین می
کند .براساس چنین سطح اعتمادی به صورت های مالی ،نقش حسابرسان نیز حیاتی است .حسابرسی صورت های
مالی امری ضروری است ،زیرا صورت های مالی حسابرسی شده می تواند این اطمینان را برای سرمایه گذاران و
اعتباردهندگان فراهم کند که اطالعاتی معتبر و قابل اتکا در اختیار آنها قرار می گیرد .بنابراین حسابرسی صورت
های مالی می تواند ارزش افزوده اقتصادی را برای یک شرکت به وجود بیاورد .با در نظر گرفتن اهمیت خدمات
حسابرسی و عدم امکان مشاهده ی مستقیم کیفیت حسابرسی ،پیدا کردن روشی اثر بخش برای کنترل کیفیت
حسابرسی امری ضروری است .مهم ترین جنبه کنترل و مدیریت کیفیت حسابرسی را می توان حق الزحمه
حسابرسی دانست .حق الزحمه خدمات حسابرسی شرط ضروری برای اطمینان نسبت به کیفیت حسابرسی است.
اگر چه حق الزحمه بیشتر حسابرسی همیشه بیانگر هزینه حسابرسی با کیفیت باالتر نیست اما ،عالوه بر داشتن
کیفیت حسابرسی مناسب ،موسسات حسابرسی هزینه استانداردی را برای انجام کار خود درنظر می گیرند که بطور
طبیعی حق الزحمه دریافتی آنها بیشتر از این هزینه هاست.
کلمات کلیدی :حق الزحمه حسابرسی ،مبانی نظری ،اعتباربخشی.

 .7مقدمه
با تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت زمینه برای ظهور مفهوم حاکمیت شرکتی فراهم شد .حاکمیت
شرکتی قوانین ،مقررات ،ساختارها ،فرآیندها ،فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی،
شفافیت ،عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود [ .]1حسابرسی به عنوان یکی از معیارهای اساسی حاکمیت شرکتی محسوب
می شود ،همچنین اهمیت نقش حسابرسی پس از رخ دادن فسادهای مالی بزرگ در دهه اخیر همانند ،انرون و ورلد کام مورد
توجه بیشتری قرار گرفته است .اگر دالیل این فسادهای مالی را ریشه یابی کنیم خواهیم یافت که در اکثر این رسوایی ها مدیریت
به علت دنبال نمودن منافع شخصی خود موجب سقوط شرکت و از بین رفتن ثروت سهامداران شده است .حسابرسی عبارت است
از فرآیند منظم و قاعده مند جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی ،به منظور
تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع .در واقع حسابرسی مانند نگهبان
دروازه است که از سقوط شرکت ها جلوگیری می کند .همچنین یکی از ارکان اساسی فرآیند پاسخگویی حسابرسی است ،زیرا
پاسخگویی مستلزم وجود اطالعات معتبر و اتکاپذپراست و اتکاپذپری اطالعات مستلزم بررسی آنها توسط شخص مستقل از تهیه
کننده اطالعات است .در فرآیند پاسخگویی ،حسابرسی از طریق تعیین اعتبار اطالعات ارزش افزوده ایجاد می کند.

 .2مفهوم حسابرسی
با تغییر و تحول جوامع مدنی و الزام تفویض اختیار ادراه اموال یک شخص به شخص دیگر ،اعمال نظارت بر پایبندی و وفاداری
شخص مسئول به تعهدات قراردادی نیز ضرورت یافت .اشخاص همواره در روزگاران متمادی بر این موضوع توافق داشته اند که
در جهت کسب تایید از درستی تصمیمات و فعالیت های خود گزارشی را تهیه نموده و آن را به نشانه حسن انجام وظیفه و صداقت
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ارائه کنند .بی شک با ارائه هر گزارشی قبل از بررسی درستی تصمیمات و تالش های صورت گرفته ،صحت خود گزارش محل
سؤال است .اما چه کسی می تواند و می پذیرد که به بررسی گزارش و مطابقت آن با واقعیات صورت گرفته ،بپردازد که آیا به واقع
آنچه گزارش شده منطقاً معرف عملکرد صورت گرفته می باشد و یا خیر.
به همین دلیل حسابرسی ،یا همان ایجاد اطمینان معقول از درستی فعالیت های گزارش شده ،به وجود آمد .یعنی یک
متخصص پذیرفت که به بررسی فعالیت های گزارش دهنده و ارزیابی مطابقت گزارش با فعالیت های او بپردازد و نتیجه را به
اشخاص ذینفع ارائه کند .حسابرسی گونه ای از خدمات اطمینان بخشی است ،که از طریق سازوکار شهادت دهی به ایجاد اعتبار
و حصول اطمینان برای استفاده کنندگان از اطالعات مالی کمک می کند .حسابرسی را می توان با توجه به نقش هایی که در
جامعه به عهده دارد ،و یا با در نظر گرفتن انواع آن ،که هر یک هدفی خاص را در شرایط متفاوت دنبال می کنند ،تعریف نمود.
اما به هرحال در این خدمت قالب و کلیتی وجود دارد که انجمن حسابداران آمریکا ( )AAAآن را با عنوان فرآیند حسابرسی
مطرح نموده است .بر اساس بیانیه مفاهیم اساسی حسابرسی ):)1323( (A.B.A.C
«حسابرسی فرآیندی است منظم و باقاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و
وقایع اقتصادی ،به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع» .این
تعریف ضمن انتقال پیام اصلی که حسابرسی را نوعی آزمون می داند ،به آن اندازه جامعیت دارد که دربرگیرنده انواع مختلف
حسابرسی برای موضوعات است.

 .9نقش حسابرسی در اقتصاد
اغلب روابط و قراردادهای انسانی در یک جامعه منجر به تصمیم گیری و عملکردهای اقتصادی می شوند و نتایج اقتصادی
قابل مشاهده ای را به بار می آورند .این گونه تصمیم گیری ها لزوما ،در شرایط اطمینان کامل حادث نگردیده و شک وتردید
بخش جدایی ناپذیر این روابط است .مسلما در شرایط عدم اطمینان ،فرآیند رسیدگی و بررسی می تواند جوابگوی نیاز به ایجاد
اعتماد و آرامش خاطر باشد .پس از یک دیدگاه کلی می توان گفت که در شرایط عدم اطمینان ،فرآیند بررسی و رسیدگی به
واسطه خدمات اطمینان بخشی که ارائه می نماید از یک نقش اقتصادی برخوردار است .به عبارتی روشن تر ،نقش اقتصادی فرآیند
بررسی و حسابرسی مربوط به امکان اقدامات و تصمیم گیری های اقتصادی عقالیی در روابط قراردادی می شود ،که از این نظر،
بررسی و حسابرسی ،قابلیت کمک به کنترل ریسک اقتصادی را دارد [.]2
روابط قراردادی با اهداف اقتصادی در یک جامعه ،ممکن است در انواع گوناگون ،چه از نظر تعداد اشخاص حاضر در یک رابطه
و چه از نظر صریح یا ضمنی بودن قرارداد و یا سایر جوانب ،شکل بگیرند .گونه مشخصی از این روابط ،قراردادهایی هستند که
موضوع اصلی برقراری آنها دستیابی به اهداف مشخص اقتصادی در یک قالب سازمانی می باشد .نمونه بارز این دسته از قرار دادها
سازمان ها و شرکت هایی هستند ،که امکان گردآوری منابع اقتصادی را جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده فراهم می
آورند .آنچه مسلم است ،تصمیم گیری در روابط اقتصادی نیز در شرایط اطمینان کامل صورت نمی پذیرد و چه بسا برای فراهم
کنندگان منابع کسب اطمینان و رفع شک و تردید در مورد اطالعات موجود ،از اهمیت بیشتری برخوردار است.
شک و تردید در هر موقعیتی از جمله موقعیت های سازمانی می تواند مانع از ارتباط نزدیک افراد برون سازمانی و مدیر
گزارش دهنده شود .اما نوعاً پاسخگویی مدیر گزارش دهنده به عنوان یک نماینده به فراهم کنندگان منابع مورد شک و تردید
می باشد ،و شک و تردید ایجاد شده نیز ناشی از موقعیتی است که در آن مدیر درباره عملکردها و دستاوردهای سازمان گزارش
می دهد .در چنین شرایطی ،با توجه به اطالعات مالی گزارش شده ،فرآیند بررسی و حسابرسی برای حذف یا کاهش شک ،تردید
و عدم اطمینان موجود در روابط قراردادی بین افراد برون سازمانی و مدیر طرح ریزی می شود .در این حالت ،نقش اقتصادی
حسابرسی ،حذف یا کاهش تردید و عدم اطمینان هایی است که مانع استفاده از چنین اطالعاتی در تصمیم های عقالیی با نتایج
اقتصادی می شود  .همچنین وجود حسابرسی نه تنها کیفیت اطالعات مالی گزارش شده را تعیین می کند ،بلکه موجب بهبود
این کیفیت گردیده و مزایای اقتصادی مشخصی برای سازمان گزارش کننده و اعضای برون سازمانی آن فراهم می کند .درک
ارزش این مزایا فراتر از هزینه های حسابرسی است .و این موضوع (نقش اقتصادی حسابرسی) مبین تقاضای مستمر و مداوم برای
خدمات حسابرسی در طی زمان ،حتی در بازارهای آزاد می باشد [ .]3نقش اقتصادی حسابرسی نوعی عمل کارگزاری برای مالکان
(و نیز گروه های دیگر) در موقعیت هایی می باشد که در آن انگیزه های قراردادی برای انجام حسابرسی وجود دارد .یعنی
حسابرسی برای اجتناب از تضادهای قراردادی بالقوه بین مدیریت سازمان و مالکان آن و سایر اشخاص برون سازمانی ،که ممکن
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است از نظر اقتصادی لطمه ببینند ،وجود دارد .حسابرسی با گزارش کیفیت اطالعات مالی به اشخاص برون سازمانی به کاهش
خطر اخالقی بالقوه مدیر در استفاده از فرآیند گزارشگری درباره عملکردهای سازمان ،کمک می کند و به همین واسطه مانع از
کاهش کمیت و کیفیت عملکرد مورد نظر در قرارداد می گردد .
به طور خالصه باید گفت که ،هرگاه در تعامالت و روابط افراد جامعه از طرف فرد یا عده ای اختیاری به فرد یا عده ای دیگر
تفویض می شود ،پاسخگویی نیازی است که شخص اختیار دهنده آن را حق خود می داند و راه این احقاق حق ،رسیدگی به امور
شخص مسئول خواهد بود .این رسیدگی نقشی است که حسابرسی در روابط اجتماعی و انسانی ایفاگر آن می باشد و نمود مشخص
تر آن را می توان در نقشی که حسابرسی در رسیدگی و ارزیابی امور اقتصادی افراد دارد جستجو کرد .بر این اساس حسابرسی به
عنوان یک فرآیند رسیدگی و ارزیابی می تواند در جامعه هم ایفاگر نقشی اجتماعی و هم ایفاگر نقشی اقتصادی باشد .این رویکرد
بدان مفهوم است که نیاز به ارزیابی و رسیدگی در ساختارهای اجتماعی و انسانی وجود داشته و این گسترده می تواند الزامات
اقتصادی و عقالیی افراد را نیز در بر بگیرد[.]2

 .4نقش حسابرسی در جامعه
با بررسی شرایطی که رسیدگی و حسابرسی ضرورت می یابد ،می توان استدالل کرد که نقش اصلی این فرآیندهای مراقبت
و کنترل ،نقشی اجتماعی است .این فرآیندها خدمات مفیدی را در جامعه برای افراد و سازمان های نیازمند به اطمینان خاطر و
آرامش فراهم می کنند ،زیرا شک ها ،تردیدها و عدم اطمینان های حاکم در پدپده های موجود در دنیای واقعی که مورد عالقه
آنها می باشند ،فراوان است و به وسیله این فرآیندهای رسیدگی و بررسی ،چنین آرامش خاطر و اطمینانی فراهم می شود .به
عالوه ،این فرآیندها قادر هستند با پیشگیری از اشتباه و تقلب و یا شناسایی عواملی که می تواند به فرد یا سازمان عالقه مند به
پدیده مورد نظر ،آسیب برسانند( ،دیدگاه کنترلی) نوعی مصونیت ایجاد کنند .
هنگامی که فرآیند بررسی و ارزیابی به صورت یک مجموعه و چارچوبی از عقاید ،موازین و امور مرتبط باهم شکل می گیرد،
می توان آن را به عنوان ساختار اصلی حسابرسی دانست .اما اگر در محدوده مشخص تری به فرآیندهای رسیدگی و حسابرسی
پرداخته شود ،باید گفت که این خدمات اطمینان بخش می نوانند همانند محرکی ،که بیانگر نظارت بر عملکرد اشخاص است،
عمل نموده و به عنوان عاملی مؤثر در ایجاد فضای پاسخگویی حضور داشته باشند .پاسخگو نمودن افراد یا سازمان های جامعه
در مورد اعمالشان از طریق فرآیند رسیدگی و حسابرسی توسط شخص ثالث ،خود نیز نوعی سازوکار کنترل اجتماعی است [.]2
حسابرسی پک پدیده اجتماعی است که جز فایده عملی ،هیچ هدف و ارزشی ندارد .حسابرسی به طور کلی سودمند است و
این عملکرد در پاسخ به درک نیاز افراد یا گروه هایی پدیدار گشته که ،به دنبال اطالعات یا اطمینان درباره رفتار یا عملکرد دیگران
می باشند و در این رفتار یا عملکرد نفعی قانونی و تأیید شده دارند .وجود حسابرسی نیز به این واسطه است که افراد یا گروه های
ذینفع به دلیل یا دالیلی قادر به کسب اطالعات یا اطمینانی که الزم دارند ،نمی باشند[.]2
نمود عینی نیاز به اطمینان خاطر و آرامش از طریق فرآیند رسیدگی و حسابرسی ،مشخصا هنگامی قابل بررسی است که
روابط قراردادی (عموما در قالب ساختارهای سازمان ها و واحدهای اقتصادی) ،جدایی تفویض کنندگان اختیارات و تأمین کنندگان
منابع مالی را از مدیریت این اختیارات و منابع ضروری تشخیص داده اند .در این روابط قراردادی ،مدیریت تصمیماتی را اتخاذ
نموده و تالش هایی را صورت می دهد که امکان آن به واسطه اختیارات و منابع تحت کنترلش برای او وجود دارد .این فعالیت ها
روابط قراردادی و سازمانی را به شکلی حاکم می کنند که در آن مشخص کردن ایفای وظیفه مباشرت و انجام درست رابطه
قراردادی ،مشکل است .با این وجود بخشی از این عملکرد ،جهت کسب رضایت صاحبان منابع به شکل گزارش اطالعات مالی ارائه
می شود و با فرآیند رسیدگی و حسابرسی برای گزارش در مورد کیفیت اطالعات حسابداری مندرج در صورتهای مالی کنترل و
معتبر می گردد .به عبارت دیگر ،عوامل مدیریتی سازمان ،مسئول اعمال خود هستند و سعی می کنند با گزارش رسمی اطالعات
حسابداری به اعضای برون سازمانی ،تا حدودی به این وظیفه عمل کنند .نقش کنترلی و اعتبار بخشی رسیدگی و حسابرسی نیز
در این سازوکار به واسطه الزام پاسخگویی در قالب گزارشگری اطالعات مالی و کسب تأیید در مورد کیفیت اطالعات ارائه شده
می تواند از اهمیت ویژهای برخوردار باشد .همچنین ماتز و شرف ( )1361عنوان می کنند که  :هدف حسابرسی ،تأیید اعتبار و
اطالعات مشخصی برای طرفین ذینفع می باشد .که توسط افرادی ارائه گردیده ،که اموال دیگران به آنها سپرده شده است [.]1
نقش اجتماعی حسابرسی شرکت ها را همچنین باید در ساختار گسترده تر نظام راهبری شرکت ها بررسی نمود ،یعنی
سازوکارهای مختلف سازمانی و نهادی که برای هدایت و کنترل شرکت های سهامی و مدیریت آنها هم به صورت درون سازمانی
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و هم به صورت برون سازمانی وجود دارد .چنین کنترلی پیچیده و چند الیه است و شامل انتخاب و نقش مدیران غیرموظف (یا
برون سازمانی ها) ،استفاده از کمیته های حسابرسی ،حسابرسی داخلی و مستقل ،حق رأی دادن سهامداران و دخالت سرمایه
گذاران نهادی در امور شرکت است [.]2

 .5ضرورت تقاضا برای حسابرسی
اگر به غیر از محیط گزارشگری بتوان شرایط و عوامل بازار را جهت تقاضا برای خدمات حسابرسی موثر دانست ،این تقاضا در
قالب دو نوع بازار آزاد و تحت نظارت قابل بررسی است .بازار آزاد بازاری است که در آن صرفا تقاضا برای خدمات حسابرسی موجب
عرضه آن می باشد و هیچ الزام قانونی برای استفاده از این خدمات وجود ندارد .اما در بازار تحت نظارت ،قانون و یا شرایط سیاسی
استفاده از خدمات حسابرسی را ضروری می کند .هرچند در بیشتر تقاضا برای حسابرسی به واسطه قانون بوده است اما شواهد
تاریخی نشان می دهد که خدمات حسابرسی در نبود قانون نیز عرضه گردیده است .این شواهد خود دلیلی بر ارزش خدمات
حسابرسی است و نشان می دهد که همواره قانون عامل تشدیدکننده تقاضا برای حسابرسی بوده است .اما اینکه چه دلیلی برای
ارزشمند بودن خدمات حسابرسی وجود دارد که این خدمات حتی در بازارهای آزاد نیز عرضه می گردند ،موضوعی است که در
قالب سه فرضیه عمده برای نیاز به حسابرسی مطرح است [ .]6این فرضیات عبارتند از:
.1فرضیه نمایندگی (نظارت)
 .2فرضیه اطالعات (عالمت دهی)
 .3فرضیه بیمه (اعتباربخشی)

 .7-5فرضیه نمایندگی
این فرضیه ،به نقشی که حسابرسی در کاهش مسائل و خطرات نادیده گرفتن اصول اخالقی ایفا می کند ،اشاره دارد .طبق
فرضیه نمایندگی حسابرس در چارچوب روابط بین نماینده-مالک بخش الینفک سازوکاری قراردادی است که برای کنترل و
نظارت بر هزینه های نمایندگی مدیر ایجاد می شود .به گفته جنسن و مک لینگ ( )1326هنگامی که نماینده (مدیر) نسبت به
مالک ،از اطالعات بیشتری راجع به عملیات داخلی شرکت برخوردار است ،با فرض اینکه مدیر به دنبال منافع شخصی خود است،
بیشتر از حد مطلوب از منابع شرکت استفاده کرده ،برای انتقال ثروت از مالکان به نفع خود تالش می کند .بنابراین سرمایه
گذارانی که از رفتار عقالیی برخوردارند ،چنین رفتارهایی را در قیمت گذاری اوراق بهادار شرکت لحاظ خواهند کرد و مبلغ کمتری
را برای آن اوراق بهادار می پردازند .حتی به عنوان آخرین گزینه ممکن است سرمایه خود را از شرکت خارج نمایند .در نتیجه،
سرمایه گذاران برای اجتناب از چنین پیشامدهایی سعی می کنند سازوکارهایی را برقرار سازند که بر رفتارها و انگیزه های فرصت
طلبانه نظارت و کنترل داشته باشد .وجود حسابرس مستقل یکی از این سازوکارهاست .بدین ترتیب ،در فرضیه نمایندگی نقش
حسابرس کاهش عدم تقارن اطالعاتی و خطرات زیرپا گذاشتن اصول اخالقی است .بدون وجود حسابرس ممکن است صورت های
مالی جانبدارانه و نادرست ارائه شوند [.]6

 .2-5فرضیه اطالعات
براساس این فرضیه ،حسابرس به کاهش تصمیمات نادرست در بازار سرمایه کمک می کند و سرمایه گذار سعی می کند
حسابرس معتبری را برگزیند تا به بازار سرمایه نشان دهد که عملیات شرکت شفاف و مناسب است .سرمایه گذاران بالقوه نیز
برای تصمیمات سرمایه گذاری خود از این عالیم استفاده می کنند [.]6
توجیه این فرضیه در مورد نحوه قیمت گذاری خدمات حسابرسی بدین صورت است که مؤسسات حسابرسی بزرگ و معتبر
از صاحبکاران خود حق الزحمه باالتری را طلب می کنند زیرا چنین مؤسساتی از کیفیت و اعتبار باالیی نزد سرمایه گذاران و
جامعه برخوردارند و در نتیجه شفافیت و عملکرد مناسب تری را برای شرکت به ارمغان می آورند [ .]2تیتمن و ترومن ()1386
شرکتی را بهتر می دانند که اطالعات محرمانه و مفیدی در خصوص نحوه ایجاد جریان ورودی نقدی آتی برای شرکت داشته
باشد .آن ها می گویند چنین شرکتی با انتخاب یک حسابرس ذیصالح به دنبال انجام دقیق ترین آزمون ها می باشد زیرا گزارش
آن ها به احتمال زیاد مقبول خواهد بود .از طرف دیگر ،شرکتی که جریان های وجوه نقدی آتی مطلوبی ندارد ،این کار را انجام
نخواهد داد زیرا در صورت وجود یک حسابرس معتبر با احتمال کمتری گزارش آن ها مقبول بود .با آگاهی از چنین رابطه ای،
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سرمایه گذاران می توانند سودآوری شرکت را از کیفیت و اعتبار حسابرس وی درک کنند .بنابراین نحوه انتخاب حسابرس می
تواند برای تصمیمات سرمایه گذاری مفید باشد.

 .9-5فرضیه بیمه
براساس این فرضیه که نسبت به دو فرضیه قبلی ،کمتر مورد توجه محققان و تئوری پردازان قرار گرفته است ،ممکن است
حرفه حسابرسی مدعی باشد در اعتبار بخشی به نتایج و صورت های مالی هیچ مسئولیتی ندارد ولی در طرف دیگر ،سرمایه گذاران
معتقدند در صورتی که در نتیجه استفاده از صورت های مالی گمراه کننده به آنها زیان وارد شود ،حسابرسان باید تاوان آن را
بپردازند و زیان آنها را جبران کنند .بنابراین ،ممکن است در مواردی که به سرمایه گذاران زیان وارد می شود ،حسابرسان مورد
بازخواست قرار گیرند .درنتیجه ،حسابرسان باید در قیمت گذاری خدمات خود این ریسک را لحاظ کنند و هرچه نتایج عملیات
شرکتی ضعیف تر باشد (سوددهی پایین یا زیانده بودن) این ریسک افزایش یافته و حق الزحمه حسابرسی نیز به تبع آن افزایش
می یابد [.]8
کاوا ( )1381اشاره می کند قانون گذاری در ایاالت متحده به گونه ای پیش رفته که مفهوم تضمین تلویحی در دعاوی
حقوقی حسابرسی را در بر دارد .طبق این مفهوم ،حسابرسان به عنوان ضامنین تلویحی زیان سرمایه گذاری تلقی شده اند .چنین
تضمینی مشابه با تضمین محصول شرکت های تولیدی است .زمانی که محصول دچار نقص باشد ،در خصوص موارد تحت پوشش
ضمانت محصول ،ضمانت کننده باید زیان مصرف کننده را جبران نماید .هدف با اصلی حمایت از انتظارات عادی مصرف کننده
است .حسابرسان به عنوان بهترین ضمانت کنندگان تلویحی در دعاوی حقوقی مالی تلقی می شوند ،زیرا آنها در برابر شاکیان
بهترین کسانی محسوب می گردند که وضع مالی مناسبی داشته و قادرند جبران زیان وارده را بنمایند .همچنین آنها به عنوان
بهترین توزیع کنندگان ثانوی هزینه های جبران خسارت و ضامنینی مناسب برای رسوایی های مالی احتمالی آتی تلقی می شوند.
بنابراین مفهوم تضمین تلویحی متفاوت از مفهوم قصور است .در قصور ،ارائه کنندگان اطالعات در صورتی مسئول جبران خسارت
شناخته می شوند که کارهای الزم را انجام نداده باشند .والش تصریح می کند که مفهوم تضمین تلویحی در مواردی خارج از
ایاالت متحده به کاررفته است.
تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل متاثراز اهداف سهامداران شرکت است .به طور کلی تقاضا برای خدمات حسابرسی
مستقل ،متاثر از دو عامل است .1:مجموعه خطراتی که سازمان و سهامداران آن را تهدید می کند .2 ،مجموعه مکانیسم های
کنترلی که برای مقابله با این ریسک ها وجود دارد .سهامداران سازمان ممکن است با خطرات مختلفی روبه رو شوند و هر کدام
توانایی های متفاوتی در برقراری کنترل هایی برای مقابله با این ریسک ها دارند .حسابرسی مستقل یکی از انواع کنترل هایی
است که می تواند اطمینان معقولی را به مجموعه وسیعی از سهامداران ارائه دهد [.]3

 .6قیمت گذاری خدمات حسابرسی
حسابرسی به عنوان خدماتی حرفه ای و ارزشمند ،نیازمند حق الزحمه ای است تا بر اساس آن حسابرس بتواند منافع اقتصادی
خود را از بابت ارائه خدمات کسب نماید .در بازار رقابتی خدمات حسابرسی عموماً قیمت یا همان حق الزحمه خدمات حسابرسی
توسط حسابرس تعیین می گردد و صاحب کار نیازمند خدمات حسابرسی با توجه به قیمت های موجود در بازار سعی می نماید
تا مناسب ترین گزینه را انتخاب نماید .حسابرس پس از توافق بر سر قیمت با صاحب کار و در مقابل دریافت حق الزحمه ،خدمات
خود را ارائه می نماید .بنابراین ،می توان حسابرس را همانند یک کارگزار دانست که به دنبال اهداف خود از مشارکت در سازمان
می باشد ،اما با این تفاوت که برخالف کارگزاران دیگر که در جهت عملیات اصلی شرکت فعالیت می نمایند .حسابرس به منظور
حفظ و ادامه عملکرد سازمان به عنوان مجموعه ای از قراردادها به سازمان وارد می شود .در واقع حسابرسی ،ایفا کننده نقشی
حیاتی در تبیین عملکرد و پذیرش سازمان به عنوان مجموعه ای از قرار دادها است [.]12
آنچه در فرآیند قیمت گذاری خدمات حسابرسی اهمیت دارد ،این موضوع است که عوامل گوناگونی می تواند بر قیمت گذاری
خدمات حسابرسی اثرگذار باشد و همواره حسابرس باید با توجه به این عوامل اثرگذار بر خدمات حسابرسی ،اقدام به قیمت گذاری
نماید .قیمتی که از یک سو منافع اقتصادی مورد نیاز حسابرس را با توجه به تالش هایی که صورت می دهد ،فراهم آورد و از
سوی دیگر متضمن بقای وی در بازار رقابتی خدمات حسابرسی باشد .
رمزی بیان می کند تعیین حق الزحمه حسابرسی یک عملیات پیچیده است که تحت تأثیر یک سری عوامل متفاوت قرار
داد .او ساختار اصلی حق الزحمه حسابرسی را به صورت زیر تشریح می کند .حق الزحمه حسابرسی باید مخارج آن را پوشش
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دهد و سود منطقی را برای موسسه حسابرسی فراهم نماید .پس لذا حق الزحمه حسابرسی از دو بخش بهای تمام شده و سود
موسسه حسابرسی تشکیل می گردد.
در عمل با وجود اینکه سیستم حسابداری هر شرکت در تمامی زمینه های تعامل شرکت با کارگزاران آن ابزار مناسبی جهت
ارزیابی و اندازه گیری آورده آن کارگزاران می باشد ،اما از آنجا که وظیفه حسابرسی ارزیابی و اعتبار دهی به این سیستم حسابداری
می باشد ،چنین سیستمی نمی تواند معیار خوبی جهت ارزیابی عملکرد حسابرسی و همچنین تعیین حق الزحمه خدمات حرفه
ای وی باشد .به بیانی روشن تر ارزیابی عملکرد حسابرس و تعیین حق الزحمه خدمات وی توسط سیستم حسابداری شرکت می
تواند امکان بروز خطر اخالقی را فراهم نماید .پس برای تعیین حق الزحمه خدمات حسابرسی و نظارت بر عملکرد حسابرسی باید
از سازوکار قدرتمندتری همچون کمیته حسابرسی شرکت استفاده نمود .بر این اساس حسابرس از طریق مذاکره با کمیته
حسابرسی ،که متشکل از اعضای غیر اجرایی هیئت مدیره می باشد ،حق الزحمه خدمات حسابرسی را تعیین نموده و سیستم
حسابداری نیز صرفاً به ثبت این حق الزحمه اقدام می نماید .بنابراین از آنجا که تالش حسابرس در جهت ارائه خدمات به یک
شرکت نیز به جز از طریق کمیته حسابرسی توسط سایر کارگزاران شرکت به طور مستقیم قابل نظارت نیست ،حسابرس مسئولیت
های مشخصی را که کمیته حسابرسی در مورد ارزیابی و اعتباربخشی به صحت و میزان افشای صورت گرفته در صورت های مالی
اساسی شرکت تعیین نموده ،می پذیرد تا بتواند حق الزحمه خدمات حرفه ای خود را کسب نماید.
آنچه برای حسابرس در فرآیند قیمت گذاری خدمات حسابرسی حائز اهمیت می باشد عواملی است که می تواند بر حق
الزحمه خدمات حسابرسی اثرگذار باشد .از آنجا که تنها محرک حق الزحمه خدمات حسابرسی تالشی است که حسابرسی بر
مبنای ریسک موجود در هر کار حسابرسی جهت ارزیابی صورت های مالی و ارائه اظهارنظر حرفه ای خود صورت می دهد ،بنابراین
می توان عوامل اثرگذار بر حجم فعالیت های حسابرسی را در سطح هر کار حسابرسی به عنوان عوامل اثرگذار بر حق الزحمه
خدمات حسابرسی در آن کار دانست .به همین دلیل حسابرسان در عمل برای پذیرش صاحب کار در هر دوره چک لیست هایی
را تهیه می نماید که در آن عوامل اثرگذار بر ریسک و نتیجتاً حجم کار حسابرسی در نظر گرفته شده و پس از کسب اطالعات
مورد نیاز از این چک لیست ها در فرآیند قیمت گذاری خدمات حسابرسی استفاده می کنند .این عواملی که در قالب ویژگی های
فعالیتی و اختصاصی واحد مورد رسیدگی قابل شناسایی هستند عبارتند از :نوع صنعت ،سیستم حسابداری و کنترل داخلی،
وضعیت اقتصادی ،تعداد اقالم و سرجمع عناصر صورت های مالی واحد مورد رسیدگی از جمله دارایی ها ،حساب های دریافتنی،
حساب های پرداختنی ،در آمدها ،شرکتهای فرعی و وابسته به عالوه دفعات ارائه خدمات حسابرسی به هر واحد مشخص ،علت
تغییر حسابرس در صورت حسابرسی نخستین و . ...به غیر از موارد فوق عوامل دیگری همچون پایان سال مالی واحد مورد
رسیدگی به واسطه اثرات فصلی کار حسابرسی و یا خدمات مورد نیاز صاحب کار و ...هم می تواند بر حق الزحمه خدمات حسابرسی
اثرگذار باشد .
آنچه در این عوامل و یا سایر عوامل اثرگذار بر فرآیند قیمت گذاری خدمات حسابرسی حائز اهمیت است ،اثری که چنین
عواملی می تواند بر ریسک حسابرسی بگذارند و موجب گردند تا حسابرسی در تعیین گستره عملیات خود آنها را مدنظر قرار دهد
تا بدین صورت ریسک هر کار حسابرسی از سطح مورد انتظارش باالتر نرود .بنابراین حسابرس با توجه به عواملی که می تواند
موجب افزایش ریسک حسابرسی گردد ،سعی می نماید با افزایش حجم فعالیت خود ،ریسک هر کار حسابرسی از میزان ریسک
پذیری مورد انتظارش فراتر نرود .در نتیجه در عمل حسابرس با شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک حسابرسی در هر کار حسابرسی
اقدام به برآورد حجم کار و قیمت گذاری خدمات حسابرسی می نماید .در قانون تجارت نیز تنها یک بار به موضوع حق الزحمه
بازرس قانونی اشاره شده است .بر اساس ماده  111قانون تجارت ،تعیین حق الزحمه بازرسی قانونی با مجمع عمومی عادی است.
دلیل این موضوع این است که بر اساس ماده  16همین قانون ،انتخاب بازرس قانونی شرکت های سهامی نیز به مجمع عمومی
عادی واگذار شده است .بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران ،اگر حسابرس و صاحب کار پس از مذاکرات اولیه توافق کردند،
باید شرایط مورد توافق به صورت قرارداد حسابرسی یا به شکل مناسب دیگری مستند شود .این عملی از هرگونه برداشت نادرست
از کار جلوگیری خواهد کرد .از مهمترین نکات مندرج در قرارداد حسابرسی ،موضوع حق الزحمه حسابرسی ،مبنای محاسبه آن
و ترتیب ارسال و پرداخت صورت حساب ها است .مبنای تعیین حق الزحمه حسابرسی ،مدت کارکرد حسابرسان مأمور انجام کار
و یا به صورت مبلغی مقطوع است .که متناسب با پیشرفت کار صورتحساب می شود .نرخ حق الزحمه ساعتی هریک از حسابرسان
در حالتی که مبلغ قرارداد بر مبنای ساعت کارکرد حسابرسان است ،برحسب مهارت و نیز مسئولیتی که به عهده دارند ،متفاوت
است [.]12
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براساس متون نظری حسابرسی ،قیمت گذاری خدمات حسابرسی عبارت است از فرآیندی که در آن با استفاده از عوامل
اثرگذار بر حق الزحمه خدمات حسابرسی ،این حق الزحمه تعیین گردد .بر اساس این تعریف آنچه فراهم کننده امکان قیمتگذاری
خدمات حسابرسی است ،تعیین عوامل اثرگذار بر حق الزحمه خدمات حسابرسی است .برای تشریح این فرآیند در ابتدا باید تعیین
گردد که حق الزحمه خدمات حسابرسی چیست و چه عواملی را در برمی گیرد .سپس مشخص گردد که چگونه می توان این حق
الزحمه را تحت تأثیر قرار داد .به عبارت دیگر محرک هزینه حق الزحمه خدمات حسابرسی چیست تا از طریق این محرک بتوان
عوامل اثرگذار بر حق الزحمه خدمات حسابرسی را تعیین نمود .
حق الزحمه خدمات حسابرسی عبارات است از ما به ازای نقدی یا غیر نقدی خدمات حسابرسی ارائه شده توسط حسابرسی،
که به وی پرداخته می شود .همانطور که مشخص است معیار تعیین حق الزحمه خدماتی است که حسابرسی ارائه نموده است.
نحوه ارائه خدمات توسط حسایرس به صورت رسیدگی هایی است که وی انجام می دهد تا به ایجاد اطمینان منتهی گردد .بنابراین
عملیات انجام شده توسط حسابرسی با حجم فعالیت حسابرس را می توان محرک هزینه حق الزحمه خدمات حسابرسی دانست .
مسلماً خدمات حسابرسی پس از خاتمه عملیات حسابرسی و آن هم توسط حسابرسن دقیقاً قابل تعیین است .اما آنچه حائز
اهمیت است این موضوع است که حسابرس برای قیمت گذاری خدمات حسابرسی باید چه عواملی را در نظر بگیرد .مطالعات
انجام شده در این زمینه نشان می دهد که حسابرسی باید در قیمت گذاری خدمات حسابرسی سه عامل را در نظر بگیرد .این
عوامل عبارتند از پوشش هزینه ،صرف ریسک و سود مورد انتظار از ارائه خدمات حسابرسی[.]8
پوشش هزینه عبارت است از اینکه حداقل حق الزحمه ای که حسابرس برای خدمات خود در نظر می گیرد باید برابر با کلیه
مخارجی باشد که وی جهت ارائه این خدمات صرف می کند .این مخارج ،شامل حقوق و دستمزد ،ایاب و ذهاب ،اسکان و پذیرایی،
ملزومات مصرفی ،هزینه فرصت از دست رفته و  ...می شود ،که البته فارغ از هزینه فرصت از دست رفته ،بخش عمده این مخارج
مربوط به حقوق و دستمزد می باشد .سود مورد انتظار نیز عبارت است از سودی که حسابرس از ارائه خدمات حسابرسی برای
خود در نظر می گیرد .به عبارت دیگر میزان سودی از ارائه خدمات حسابرسی است که می تواند حسابرس را ترغیب به ارائه این
خدمات بنماید .
صرف ریسک عبارت است از آن بخشی از حق الزحمه ،که به واسطه پذیرش ریسک مرتبط با خدمات قابل ارائه توسط
حسابرس در نظر گرفته می شود .صرف ریسک برابر است با زیان قابل پرداخت توسط حسابرس ضرب در احتمال وقوع زیان،
براین اساس ،از آنجا که ریسک هر کار حسابرسی با کار دیگر متفاوت است ،میزان افزایش در حق الزحمه تعیین شده برای هر
کار حسابرسی صرفاً به واسطه افزایش در ریسک کار مربوطه مبین صرف ریسک است .
با توجه به این عوامل ،حق الزحمه ای که حسابرس برای خدمات خود تعیین می نماید باید معادل یهای تمام شده خدمات
حسابرسی (پوشش هزینه) به عالوه سود مورد انتظار به عالوه امید ریاضی زیان احتمالی (صرف ریسک) از ارانه این خدمات باشد.
البته مسلماً این عوامل ،شاخص هایی هستند که ممکن است فقط در شرایط ایده آل توسط حسابرس در نظر گرفته شوند و با
بروز شرایط انحصار با رقابت ،حسابرس برای قیمت گذاری خدمات حسابرسی حق الزحمه بیشتر یا کمتری را تعیین نماید .به
عالوه ،از این عوامل به غیر از هزینه های محقق شده ،کمی کردن سایر عوامل از جمله هزینه فرصت از دست رفته ،احتمال زیان
دهی ،مبلغ زیان ،سود مورد انتظار و ...به واسطه اینکه این عوامل تابع شرایط گوناگونی است بسیار دشوار به نظر می رسد .این
شرایط گوناگون هم دربرگیرنده عوامل خرد نظیر خصوصیات حسابرس و ویژگی های واحد مورد رسیدگی است و هم شامل عوامل
کالن اقتصادی از جمله قوانین و مقررات و  ...می گردد .بنابراین به نظر می رسد در قیمت گذاری خدمات حسابرسی باید عوامل
زیادی مورد توجه قرار گیرد .اما براین اساس که امکان در نظر گرفتن کلیه عوامل خرد و کالن در قیمت گذاری خدمات حسابرسی
ممکن نیست و همچنین شرایط حاکم بر بازارهای ارائه خدمات حسابرسی برای کلیه فعاالن یکسان است و یا انتظارات همه
حسابرسان در صحنه رقابت ماندگاری در بازار و عرصه انحصار منافع بیشتر است .تنها عاملی که می تواند موجب تفاوت در حق
الزحمه خدمات حسابرسی گردد شرایط واحد مورد رسیدگی خواهد بود که تعیین کننده میزان فعالیت حسابرسان می باشد.
بنابراین می توان یکی از اهداف اصلی از قیمت گذاری خدمات حسابرسی در مطالعات پژوهشی را تعیین ویژگیهای واحد مورد
رسیدگی دانست که می تواند بر حجم فعالیت حسابرس و در نتیجه حق الزحمه خدمات حسابرسی اثرگذار باشد.
در راستای چنین هدفی سایمونیک ،یکی از پیشگامان مطالعات حسابرسی و خصوصاً قیمت گذاری خدمات حسابرسی ،وی
برای نشان دادن شرایط رقابتی خدمات حسابرسی مدلی را ارائه نمود که بر اساس آن کلیه عوامل به دست آمده از ویژگی های
واحد مورد رسیدگی که می تواند در فرآیند قیمت گذاری خدمات حسابرسی اثرگذار باشد ،در قالب سه عامل توصیفی ریسک،
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اندازه و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسیدگی قرار می گیرد .بر اساس یافته های این پژوهش هر عاملی از ویژگیهای واحد مورد
رسیدگی که میتواند بر حجم فعالیت حسابرس و در نتیجه حق الزحمه خدمات حسابرسی اثرگذار باشد ،بر یکی از سه عامل
توصیفی واحد مورد رسیدگی ریسک ،اندازه و پیچیدگی عملیات آن واحد اثرگذار است .البته این عوامل توصیفی می تواند بر
ریسک خدمات حسابرسی نیز اثرگذار باشد ،اما با توجه به دالیل اشاره شده از جمله مشکالت اندازه گیری ریسک حسابرسی و
همچنین میزان زیان احتمالی ،از این تأثیر صرف نظر می شود[.]8
بنابراین از آنجا که محیط واحد مورد رسیدگی تعیین کننده حدود فعالیت حسابرس می باشد ،پس می توان بخش عمده ای
از حق الزحمه خدمات حسابرسی را متأثر از شرایط و ویژگیهای توصیفی واحد مورد رسیدگی شامل ریسک ،اندازه و پیچیدگی
عملیات آن واحد دانست .لذا در این تحقیق سعی بر آن است تا از شرایط محیطی صاحب کار ،وضعیت و ویژگیهای کمیته
حسابرسی حاضر در شرکت و همچنین پاداش مدیریت و اثرات آن بر حق الزحمه حسابرسی موردبررسی و ارزیابی قرار گیرد .تا
مشخص شود تا چه اندازه کیفیت کمیته حسابرسی و پاداشی مدیریت می تواند موجب کاهش هزینه های حسابرسی شده و
کیفیت عملیات حسابرسی را بهبود بخشد تا این امر بتواند در بهبود تعیین حق الزحمه حسابرسی به حسابرسان و حرفه و شرکت
های مورد بررسی کمک به سزایی نماید.
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چکیده
با توجه به اهمیت اطالعات حسابداری و قدرت پیش بینی کنندگی آنها و همچنین تاثیرات چشمگیر رشد و یا
رکود اقتصادی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان در مورد سرمایه گذاری های خود این پژوهش به بررسی نقش
پیش بینی کنندگی متغیرهای مهم حسابداری از جمله سود و کیفیت آن و درآمد حاصل از فروش را برای یکی از
مهم ترین متغیرهای اقتصاد کالن یعنی تولید ناخالص داخلی می پردازد .بر این اساس سری زمانی داده های
مربوط به سود ،کیفیت سود گزارش شده ،فروش شرکت ها و تولید ناخالص داخلی به صورت فصلی (با توجه به
ویژگی به موقع بودن) طی سال های  1383تا  1332جمع آوری شده و به روش سری زمانی مورد تحلیل قرار
گرفته است .نتایج نشان می دهد که بین مجموع رشد فصلی سود حسابداری ،کیفیت فصلی سود و تغییرات فصلی
کیفیت سود و رشد تولید ناخالص داخلی آتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و درباره رشد تولید ناخالص
داخلی حاوی محتوای اطالعاتی بوده و می توانند آن را پیش بینی کنند ولی مجموع رشد فصلی درآمد حاصل از
فروش هیچ رابطه ای با رشد تولید ناخالص داخلی نداشته و نمی تواند رشد آن را پیش بینی کند.این یافته ها می
تواند برای تحلیل گران کالن و سیاست گذاران اقتصادی و همچنین برای برنامه ریزی و بودجه بندی دولت سودمند
باشد.
واژگان کلیدی :رشد سود ،رشد فروش ،کیفیت سود ،تغییرات کیفیت سود ،رشد تولید ناخالص داخلی

 -7مقدمه
پیش بینی وضعیت اقتصادی را می توان پش بینی تولید دانست .در بخش حقیقی اقتصاد و در سطح همفزون ،داده های
اقتصادی با تاخیر جمع آوری ،پردازش و تجدید نظر در داده ها به نسبت طوالنی تر است .استفاده از نشانه گرهای پیشرو برای
پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد در کوتاه مدت ،1به دولت و بانک های مرکزی کمک می کند تا سیاست های مالی و پولی مناسبی
را به منظور جلوگیری از وقوع رکود یا کاهش عمق رکود و یا سیاست های انقباضی ضد تورمی در شرایط رونق را در پیش بگیرند.
همچنین بنگاه ها با استفاده از این نشانه گر رفتار بخش حقیقی اقتصاد را در آینده ی نزدیک پیش بینی کرده و تصمیمات خود
را بر اساس آن اتخاذ کرده و یا تغییر می دهند( ابراهیمی و همکاران .)1331 ،و از انجایی که «تولید ناخالص داخلی خالصه ی
آمار کلیدی فعالیت های اقتصادی است(بیدل و همکاران 2)2113 ،و مهمترین متغیر تجزیه و تحلیل رشد اقتصادی است(هندرسون
و همکاران .2)2112،3از این رو پیش بینی تولید ناخالص داخلی ،بخصوص رشد آن از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
1منظور از کوتاه مدت زمانی است که اقتصاد در حالت پایدار خود به سر نمی برد
Biddle et al
Henderson et al

2
3

2این مورد یعنی تولید ناخالص داخلی ،توسط کاخ سفید و کنگره برای آماده سازی بودجه فدرال ،توسط فدرال رزرو برای تدوین سیاست
های پولی ،توسط وال استریت به عنوان شاخص فعالیت اقتصادی ،و توسط جامعه کسب و کار به عنوان یک ورودی کلیدی برای تصمیم
گیری های تولید ،سرمایه گذاری و اشتغال استفاده شده است.
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حسابداری به عنوان بخشی از نظام اطالعاتی ،نقش مثبت و موثری در تصمیم گیریهای مربوط به برنامه ریزی و بودجه
بندی توسعه اقتصاد ی کشور های در حال توسعه ایفا می نماید .بنابراین تدوین چارچوبهای خاص برای توسعه حسابداری در ابعاد
معین ضروری می نماید؛ از جمله مهم ترین این ابعاد پیوند بین حسابداری خرد( حسابداری واحد های اقتصادی) و حسابداری
کالن ( حسابداری ملی) می باشد (تقوی و احدی سرکانی.)1386،
با توجه به اهمیت اطالعات حسابداری و قدرت پیش بینی کنندگی آنها و همچنین تاثیرات چشم گیر رشد و یا رکود اقتصادی
بر تصمیم گیری استفاده کنندگان در مورد سرمایه گذاری های خود که در نتیجه تاثیر پذیری بازارهای مالی و سرمایه ای؛ به
خصوص بورس اوراق بهادار از شرایط اقتصادی است ،پیش بینی رشد اقتصادی برای استفاده کنندگان از اهمیت بسزائی برخوردار
می باشد با این وجود در حالی که حجم زیادی از پژوهش های حسابداری شواهدی در مورد نقش اطالعاتی داده های حسابداری
در سطح شرکت ارائه می دهد ( بیور )1338 ،1و (کوثری ،)2111 ،2ارتباط بین متغیرهای مهم حسابداری از جمله رشد سود و
فروش و کیفیت سود و متغیرهای مهم اقتصاد کالن از جمله تولید ناخالص داخلی نسبتا ناشناخته باقی مانده است .بیور()1368
در خصوص اهمیت رابطه بین تصمیم گیری و پیش بینی می گوید « :پیش بینی را می توان بدون اخذ تصمیم انجام داد ،ولی
کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد».
یانیو کانچیچکی و پانوس ان .پاتاتوکاس( )2112در پژوهش خود که به برسی رابطه بین مجموع رشد سود حسابداری و رشد
تولید ناخالص داخلی پرداخته بودند بر این نتیجه رسیدند که مجموع رشد سود فصلی با رشد فصلی تولید ناخالص داخلی ارتباط
داشته و مجموع رشد فصلی سود حسابداری می تواند رشد تولید ناخالص داخلی و خطای پیش بینی تولید ناخالص داخلی را
پیش بینی کند .فابیو گیرت نر و همکاران )2116( 3بر اساس مطالعات یانیو کانچیچکی و پانوس ان .پاتاتوکاس( )2112به برسی
را بطه بین مجموع تغییرات منفی سود با رشد تولید ناخالص داخلی پرداخته و به این نتیجه رسیدند تغییرات منفی در مجموع
سود مفید تر از تغییرات مثبت در پیش بینی رشد آینده تولید ناخالص داخلی و خطای پیش بینی تولید ناخالص داخلی بوده و
تغییرات منفی مجموع سود می تواند تا سه فصل جلوتر در مورد رشد تولید ناخالص داخلی محتوای اطالعاتی داشه و آن را پیش
بینی کند و همچنین نشان دادند که یک ارتباط بین تغییرات منفی در اقالم تعهدی کل و رشد تولید ناخالص داخلی و خطا پیش
بینی رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد.
با مروری بر مطالب گفتهشده در رابطه با چگونگی ارتباط بین سود و رشد تولید ناخالص داخلی و نیز توجه به نتایج تجربی
مطالعات انجام شده انتظار می رود که متغیرهای مهم حسابداری با رشدتولید ناخالص داخلی ارتباط مثبت و معناداری داشته و
توانایی پیش بینی آن را داشته باشند و هدف از پژوهش حاضر نیز برسی این موضوع می باشد.

 -2مبانی نظری پژوهش
فقدان ثبات 2از مهمترین مولفه هایی است که فعالیت های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد .در شرایط عدم ثبات اصو اال
تشکیل سرمایه با مانع روبه رو است و سرمایه های جامعه به سمت فعالیت های غیر مولد ،واسطه ای زود بازده ،سوق می یابد.
اقتصاد با ثبات زمینه را برای برنامه ریزی بهتر و کاهش ریسک فعالیت های اقتصادی مهیا ساخته و در چنین محیطی خطرها و
تهدیدهای متوجه بنگاههای اقتصادی به حداقل می رسد .رشد اقتصادی نه تنها فرصت طلبی شرکت ها را از طریق ایجاد فرصتهای
سرمایه گذاری خوب افزایش می دهد ،بلکه سبب رقابت بیشتر نیز می شود (بلکویی و نجار .)2116،1به عبارت دیگر ،با افزایش
رشد اقتصادی در یک کشور ،محیط فعالیت شرکت ها نیز رقابتی تر می شود .افزایش در رقابت ،امکان حذف شدن از صحنه رقابت
را افزایش می دهد و این ممکن است سود شرکت را کاهش داده و نقش تالش های مدیریت رده باال را کم رنگ تر کند (گرینوود
و اسمیت()1332 ،6هرملین()1332 ،2اسچارف استین .)1388 ،8این نتایج ،ناشی از تئوری نمایندگی است.
1

Beaver
Kothari
3 Fabio B. Gaertner, et al
2

4ثبات اقتصادی به معنی وجود شرایط با ثبات ،مطمئن و قابل پیش بینی برای فعالین اقتصادی است ،به طوری که شهروندان سرمایه های
خود را به طور مطمئن سرمایه گذاری و سود خود را برداشت کنند

5

Riahi and Najjar
6 Greenwood and Smith
7 Hermalin
8 Scharfstein
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طبق نظریه های اقتصاد کالن  ،انباشت سرمایه فیزیکی یکی از شروط الزم برای رشد اقتصاد ملی به حساب می آید  .به
عبارتی  ،به کارگیری مطلوب نیروی کار در فر ایند تولید تا حد زیادی به میزان سرمایه موجود بستگی دارد و انباشت سرمایه ،در
تعیین میزان افزایش ستانده کل و ستانده سرانه نیروی کار نقش اساسی ایفا می نماید .بسیاری از مطالعات اقتصادی تأیید می
کنند که در صورت فقدان سرمایه کافی ،رشد اقتصادی با مشکل جدی مواجه می شود.1
در جریان رشد اقتصادی ،اهمیت سرمایه به عنوان عامل مهم تولید روز به روز افزایش می یابد و همین امر موجب اتخاذ
سیاست هایی برای جذب سرمایه گردیده است .از جمله مهم ترین اقدامات کشورها توسعه یافته ،گسترش بازارهای سرمایه و
تشویق سرمایه گذاران خارجی است .بازار سرمایه به ویژه به دلیل اثرات ضد تورمی در مقایسه با بازار پول ،در تامین مالی طرح
های سرمایه گذاری از اولویت برخوردار بوده و حائز اهمیت است ( پیرایی و شهسوار.)1388 ،
بازار سرمایه به ویژه بازار بورس اوراق بهادار که ازجمله مهم ترین و حساس ترین ارکان رسمی اقتصاد بشمار می روند ،می
تواند با جمع آوری سرمایه های راکد جامعه ،عالوه بر کاهش نقدینگی مازاد ،باعث تغییر جهت مطلوب سرمایه به سوی واحد های
اقتصادی فعال بازار شود و در رشد سرمایه گذاری ،تولید و اشتغال نقش پویایی داشته و رشد و رونق اقتصادی را فراهم آورد
(مینر .)2118 ،2با توجه به چشم انداز بلند مدت اقتصادی در ایران و با عنایت خاصی که مسئولین بلند پایه کشور به رشد و
توسعه آن دارند ،پایه های اصلی بودجه ساالنه کشور بر مبنای توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال تنظیم می نمایند ،از این رو
اهمیت بازار سرمایه روز به روز بیشتر می شود.
نظر به اینکه سرمایه گذاران از مهم ترین متغیرهای تعیین کننده سرنوشت بلند مدت اقتصاد هستند .بنابراین برای فراهم
نمودن بستری مناسب برای جذب و حضور گسترده این طیف وسیع و جلب اعتماد آنها ،نیازمند ابزار ها ،معیارها و اطالعات متنوع
می باشد که یکی از مهمترین این ابزارها ،اطالعات مالی شرکت ها و شناخت حساسیت متغیرهای عمده حسابداری و قدرت پیش
بینی کنندگی اطالعات حسابداری در مورد محیط اقتصادی و شناخت متغیرهای کالن اقتصادی و عوامل موثر بر آنها است ،که
می تواند برای سرمایه گذاران در تصمیم گیری های اقتصادی موثر و سودمند باشد (مطهری و برادران شرکاء.)1386 ،
گزارش های مالی یکی از منابع اطالعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار می رود نقش موثری در توسعه سرمایه
گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید .از آنجاکه سو د خالص و فروش جامعترین ارقام برای نشان دادن توان تولیدی یک شرکت
است ،زمانی که مدیری بخواهد صورت های مالی را دستکاری کند ،محتمل ترین اقدام باال بردن ارقام سود (توسط بیشتر نشان
دادن درآمدها و کمتر نشان دادن هزینه ها) و فروش است (هاشمی و بهزادفر .)1331 ،با توجه به این امر که اهداف گزارشگری
مالی ،از نیازها و خواسته های اطالعاتی استفاده کنندگان برون سازمانی سرچشمه می گیرد .هدف اصلی بیان آثار اقتصادی
رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای کمک به اشخاص خارجی برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط
با واحد تجاری است .منظور از محتوای اطالعاتی یک معیار حسابداری ،میزان استفاده و فایده آن در فرایند تصمیم گیری فعاالن
بازار سرمایه می باشد .وجود محتوای اطالعاتی در اطالعات منتشر شده توسط واحدهای تجاری منجر به تغییر در رفتار سرمایه
گذاران می شود ،تغییر رفتار سرمایه گذاران برای انجام سرمایه گذاری در بورس به عنوان واکنش بازار سرمایه مورد بررسی قرار
می گیرد .از آنجایی که واکنش بازار سرمایه با واکنش سرمایه گذاران ارتباط دارد ،می توان بیان کرد که ارائه اطالعات فاقد
محتوای اطالعاتی ،توان تاثیرگذاری بر بازار سرمایه را ندارد و موجب تحریک بازار سرمایه نمی شود .برسی محتوای اطالعاتی
صورت های صود و زیان میان دوره ای 6 ،3و  3ماهه در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که هر سه صورت های مالی
میان دوره ای ،دارای محتوای اطالعات الزم به منظور پیش بینی اهداف استفاده کنندگان هستند (عرب مازیاریزدی و جمالیان
پور .)1383 ،همچنین مطالعات نشان می دهد که اعالمیه های سه ماهه سود در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یک بازار
سهام کوچک و کم معامله ،همچون بازار های سهام بزرگتر ،محتوای اطالعاتی داشته و حاوی اطالعات جدید و مربوطی برای بازار
سهام می باشند (فدایی نژاد و کامل نیا .)1332 ،در نتیجه با توجه به مطالعات صورت گرفته گزارشات فصلی شرکت های بورسی
دارای محتوای اطالعاتی می باشد.
کیفیت اطالعات حسابداری ،میزان دقت گزارشگری مالی در بیان اطالعات حسابداری و عملیات شرکت ،به ویژه جریان های
نقدی مورد انتظار می باشد که به منظور آگاهی سرمایه گذاران ارایه می شود (گایو و راپسو . )2111 ،3زف(  ) 1328پیامدهای
1برای اطالاعات بیشتر به مقاله حسن زاده و احمدیان " اثر توسعه بازار بورس بر رشد اقتصادی" در سال 1383مراحعه شود.
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اقتصادی را به عنوان« اثرات مالی و اقتصادی گزارش های مالی بر رفتار تصمیم گیری واحد تجاری ،دولت ،اتحادیه ها ،سرمایه
گذاران و اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذی حق ،ذی نفع و ذی عالقه» تعریف می کند .جوهره این تعریف آن است که گزارش
های حسابداری و مالی می تواند بر تصمیمات واقعی مدیران و سایر اشخاص طرف قرارداد شرکت و همچنین ارزش شرکت اثرگذار
بوده و بر میزان ریسک شرکت و نسبت تشکیل سرمایه در اقتصاد اثرگذار باشد و منتج به تسهیم مجدد ثروت میان مصرف
کنندگان و سرمایه گذاری در اقتصاد گردد (نیکومرام و همکاران .)1333 ،از دیدگاه نظری ،کیفیت سود به مفید بودن در تصمیم
گیری در قالب مربوط بودن؛ اطالعاتی مربوط تلقی می شود که بتواند به استفاده کنندگان آن در اتخاذ تصمیمات آتی اقتصادی
کمک کند ،قابلیت اتکا ،قابلیت مقایسه و ثبات بستگی دارد (ترومن و تتمن .)1388 ،1نستن؛ کیفیت سود را در صحت ،قابلیت
اعتماد ،قابلیت پیشگویى و قابلیت مقایسه مى دانند .بنابراین اگر سود حاصل از ثبات و پایدارى و ماهیت تکرارپذیرى برخوردار
نباشد ،کیفیت آن پایین خواهد بود (نستن.)1383 ،2
یکی از راه حل های افزایش جذابیت بازار ،ایجاد محیطی با شفافیت مالی باالتر است .ارائه صورت های مالی میان دوره ای
که با هدف گزارشگری بهنگام تر اطالعات انجام می شود ،می تواند به شفافیت بیشتر بازار سرمایه منجر شده  ،از این طریق باعث
تصمیم گیری مطلوب تر استفاده کنندگان گزارش های مالی ،از جمله سرمایه گذاران شود .در واقع گزارشگری بهنگام تر و با
کیفیت سبب می شود از اطالعات خصوصی 3موجود کاسته و عدم تقارن اطالعاتی 2میان سرمایه گذاران کمتر شود .میان مکانیزم
های گزارشگری و کارآیی سرمایه گذاری ارتباط وجود دارد و وجود مکانیزم گزارشگری با کیفیت باال به کاهش خطراخالقی 1و
انتخاب نادرست 6منجر خواهد شد (بیدل و همکاران .)2113 ،کیفیت گزارشگری مالی  ،می تواند حداقل به دو صورت با کارایی
سرمایه گذاری مرتبط باشد  .اول اینکه ،با کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین شرکت وسرمایه گذاران ،هزینه های انتخاب ناسازگار
را،کاهش می دهد .دوم اینکه ،با کاهش مشکالت نمایندگی  ،می تواند با افزایش توانایی سهامداران درنظارت بر مدیران ،به بهبود
کارایی سرمایه گذاری یاری رساند (مدرس و حارزاده .)1382 ،در نتیجه اگر بهبود و افزایش کیفیت گزارشگری مالی را یک رویه
محافظه کارانه حسابداری در نظر بگیریم می توان چنین استدالل کرد که چون رفتارهای فرصت طلبانه در اعمال مدیریت سود(
ارائه کیفیت نامطلوب صورت های مالی) ،عدم تقارن اطالعات را افرایش می دهد و این عدم تقارن اطالعات موجب می شود تا
حسابدارن محافه کاری را به عنوان راه حلی در جهت کاهش هزینه نمایندگی برگزینند و از طریق محافظه کاری از عدم تقارن
اطاعات بکاهند و باعث ایجاد محدودیت هایی بر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی می شود(کامیابی و نورعلی .)1331،همچنان
که مطالعات اخیر نشان می دهد که کیفیت اطالعات حسابداری بر اثرات جانبی این اطالعات بر روی استفاده کنندگان از جمله
شرکتهای رقیب و تامین کنندگان (رامان وشاهریر )2118(2؛ پاندیت ،واسلی و ژاک)2111( 8؛ چن ،یانگ و ژوانگ)2113( 3
تاثیر می گذارد(فبیو و همکاران .)2116 ،11کراولی )2111( 11مفهوم کلیدی را بیان می کند که حسابداری محافظه کارانه می
تواند اقدامات اقتصاد کالن را که برای تصرف و تاثیر گذاربودن بر عملکرد اقتصادی کنونی می باشد؛ را به شیوه ای بی طرفانه را
منحرف کند (کراولی()2111،12فبیو و همکاران .)2116 ،در نتیجه اطالعات حسابداری با کیفیت باال میتواند منجربه افزایش
کارایی سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی از طریق کاهش عدم تقارن اطالعاتی گردد که این عدم تقارن اطالعاتی در صورت
وجود ،میتواند مشکالت اقتصادی هم چون مخاطرات اخالقی و گزینش نادرست را به همراه داشته باشد.
تولید ناخالص داخلی ( )GDPخالصه آمار کلیدی فعالیت های اقتصادی (دیچاو و همکاران )1338 ،13و مهمترین متغیر
تجزیه و تحلیل رشد اقتصادی است(کینگ و لیوین ،12ب  .)1333در مطالعه بر روی پیش بینی رشد  ،GDPیافته مرکزی این
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است که پیش بینی کننده های حرفه ای عمده بهتر از مدل های سری زمانی فعالیت می کنند(استارک()2111 ،1زارنوویتز و
براون .)1333 ،2با این حال ،روی هم رفته پژوهش های اقتصاد کالن به طور مستقل از پژوهش های حسابداری تکامل یافته اند،
که به طور معمول در سطح شرکت انجام شده است ،در حالی که حجم زیادی از پژوهش های حسابداری شواهدی در مورد نقش
اطالعاتی داده های حسابداری در سطح شرکت ارائه می دهد(کوثری()2111 ،بک و همکاران .)2111 ،3ارتباط بین متغیرهای
حسابداری(سود ،فروش و کیفیت سود) و اقتصاد کالن نسبتا ناشناخته باقی مانده است و در نتیجه کمبود شواهد و اطالعات در
مورد آگهی بخشی متغیرهای حسابداری برای رشد  GDPوجود دارد.
بر اساس گفته یانیو کانچیچکی و پانوس ان .پاتاتوکاس ( )2112سود حسابداری جریان های نقدی آینده را بهتر از جریان
های نقدی جاری نشان می دهند(بیدل و همکاران ،)2113 ،و همچنین بیان می کنند که سود شرکت ها یک عنصر از  GDPمی
باشد و احتماالً با سایر عناصر  GDPمرتبط هستند(کالینز و هوکاران()2112 ،2بتچاری و همکاران .)2113 ،1دوم ،مجموع رشد
سود حسابداری پراکسی هایی برای رشد سود شرکتی ،که گرداننده پیشرو رشد اقتصادی است محسوب می شود[ .]26از همه
مهمتر ،شرکت های فهرست شده الزم است سود و درآمدهای خود را در هر فصل گزارش دهند و از این رو داده های حسابداری
بهنگام هستند .ادبیات قبل نشان می دهد که سود حسابداری اخبار بد اقتصادی را نسبت به اخبار خوب اقتصادی به سرعت
3
بیشتری منعکی می کند (به عنوان مثال ،باسو ،)1332(6واتس)2113(2الف و ب ،بال ،کوثری و نیکوالو ،)2113(8کالینز و همکاران
( ،)2112بانکدار و همکاران.))2116(11
باتوجه به موارد ذکر شده این مطالعه به بررسی آگاهی بخشی متغیرهای مهم حسابداری (سود ،فروش و کیفیت سود) برای
رشد تولید ناخالص داخلی ( )GDPمی پردازد ،بدین ترتیب که آیا متغیرهای حسابداری در پیش بینی رشد تولید ماخالص داخلی
دارای محتوای اطالعاتی بوده و تاثیر گذار هستند یا نه؟
نتایج پژوهش ما مبنی بر وجود رابطه بین سود حسابداری و رابطه اقالم تعهدی به عنوان کیفیت سود گزارش شده با تولید
ناخالص داخلی نه تنها با نتایج مطالعات یانیو کانچیچکی و پانوس ان .پاتاتوکاس ( )2112و فابیو گیرت نر و همکاران)2116( 11
هم سو بوده و سازگار میباشد بلکه طبق گفته های فابیو گیرت نر و همکاران ( )2116تاکیدی بر پژوهش های بال و
شیواکومار )2118(12مبنی بر اهمیت اقالم تعهدی در تسهیل شناخت به موقع زیان و ضررتحت یک گزاش مشروط محافظه کارانه
می باشد.

 -9پیشینه پژوهش
 -7 – 9پیشینه خارجی
در اینجا به بیان پارهای از پژوهش های تجربی پرداخته می شود که در زمینه های ارتباط بین متغیرهای اقتصاد کالن و اقالم
گزارش شده در صورت های مالی و کیفیت سود شرکت ها انجام شده و به نحوی به موضوع پژوهش ارتباط پیدا میکنند .افزون
بر این ،برخی از پژوهش ها بهمنظور ایجاد پشتوانه-ای برای به کارگیری متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش بیان شده است.
مدسن )2112( 13به برسی رابطه بین بازدهی سهام و متغیرهای کالن اقتصادی برای کشورهای  OESDدر محدوده زمانی
 1362الی  1331پرداخت .نتایج برآورد وی نشان داد که بازدهی سهام با نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد درآمدهای ملی رابطه
مثبت و با نرخ بهره و نرخ تورم رابطه منفی دارد.
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آرگوال و توتوجا )2118(1به بررسی روابط علی بین شاخص قیمت سهام و تولید صنعتی در یک الگو چند متغیره تصحیح
خطای ویکتور که شامل متغیرهای اقتصادی تعیین کننده پرداختند .نتایج آنها نشان داد که رشد اقتصادی به عنوان نماینده تولید
صنعتی با شاخص قیمت سهام رابطه علی دارد .مینیر ) 2118( 2در پژوهش خود پیرامون بازار سرمایه نشان داد ،که بازار سرمایه
زمینه رشد و رونق اقتصادی را فراهم می آورد .آنتنی و کوام )2118( 3به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه شاخصهای کالن
اقتصادی برعملکرد بازارهای سهام در بورس اوراق بهادار غنا تاثیر میگذارد .یافته های آنها نشان داد که نرخهای استقراض از
بانکهای سپردهگذاری اثر معکوسی بر عملکرد بازار سهام دارد.
جمال زوبایری )2113( 2در پژوهش خود به برسی اثر عوامل کلیدی مالی و اقتصادی بر سودآوری پرداخت .نتایج پژوهش
نشان داد که رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری با سودآوری دارد .بیدل و همکاران )2113(1در امتداد سه پژوهش
قبلی و در تحقیقی پیرامون ارتباط کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایه گذاری پرداخته اند .یافته های آنها نشان داد رابطه
ای علای میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری وجود دارد و بین کیفیت گزارشگری و سرمایه گذاری کمتر و بیش
از حد ،رابطه معناداری برقرار است.
کانچیچکی )2111( 6در می یابد که مجموع تغییرات قیمت بر سودهای حسابداری شرکت ها تاثیر می گذارند و برای جریان
های نقدی آتی و ارزشگذاری سهام آگهی بخش هستند .لی و همکاران )2112( 2نشان می دهند که ترکیب افشاء های فروش
جزء جغرافیایی و پیش بینی های رشد  GDPدر سطح کشور به بهبود پیش بینی های درآمدهایدهی سطح شرکت کمک می
کند .سارود ،)2112( 8در مقاله خود به برسی تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر حساب سرمایه و تولیدناخالص داخلی برای کشور
هند پرداخت .نتایج پژوهش وی نشان می دهد که سرمایه گذاری خارجی در هند نه تنها تولید ناخالص داخلی را تغییر می دهد
بلکه وضعیت تجاری و تراز پرداخت ها را نیز تغییر خواهد داد .کانچیچکی  ،پانوس ان .پاتاتوکاس )2112(3در مقاله خود به بررسی
آگاهی بخشی سود حسابداری برای رشد تولید ناخالص داخلی ( )GDPمی پردازد.در این پژوهش رشد سود حسابداری را با
استفاده از نمونه جامع گزارشات فصلی اندازه گیری می کنند نتایج پژوهش نشان می دهد که رشد سود حسابداری یک شاخص
پیشرو از اقتصاد آمریکا است .و می تواند رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین خطای پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی را
پیش بینی کند  ،به خصوص برای افق پیش بینی یک فصل پیش رو ،و همچنین یافته های آنها نشان می دهد که میزان پیش
بینی مجموع رشد سود حسابداری برای رشد  GDPآتی به لحاظ اقتصادی مهم است و برای رشد  GDPهم زمان افزاینده است.
فابیو گیرت نر و همکاران ( )2116بر اساس مطالعات یانیو کانچیچکی و پانوس ان .پاتاتوکاس( )2112در مقاله خود به برسی
رابطه بین مجموع تغییرات منفی سود با رشد تولید ناخالص داخلی پرداخته و به این نتیجه رسیدند تغییرات منفی در مجموع
سود مفید تر از تغییرات مثبت در پیش بینی رشد آینده تولید ناخالص داخلی و خطای پیش بینی تولید ناخالص داخلی بوده و
تغییرات منفی مجموع سود می تواند تا سه فصل جلوتر در مورد رشد تولید ناخالص داخلی محتوای اطالعاتی داشه و آن را پیش
بینی کند و همچنین نشان دادند که یک ارتباط بین تغییرات منفی در اقالم تعهدی کل و رشد تولید ناخالص داخلی و خطا پیش
بینی رشد تولید ناخالص داخلی وجود دارد.
و در مورد مطالعات صورت گرفته در مورد پیامد اقتصادی کیفیت صورت های مالی و تاثیر آن بر سرمایه گذاری
و کارایی آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:
باتاچارایا و همکاران )2113(11عدم شفافیت سود را در  32کشور اندازه گیری کردند و سپس تأثیرعدم شفافیت سود بر دو
ویژگی بازار سرمایه؛ یعنی تقاضای بازده سهامداران و میزان معامالت آن ها را بررسی نمودند  .نتیجه تحقیق ،بیانگر این بودکه
افزایش در معیار کلی عدم شفافیت سود در یک کشور ،با افزایش قابل مالحظه در هزینه سرمایه و کاهش قابل مالحظه ای در
میزان معامالت بازار سرمایه در آن کشور ،همراه بوده است
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فرانسیس و همکاران )2111 (1با بررسی نحوه قیمت گذاری کیفیت ارقام تعهدی ،نشان دادند که هر چه کیفیت ارقام تعهدی
شرکت ها پایین تر باشد،هزینه بدهی و سرمایه در آن شرکت ها باالتر می رود.علت این امر آن است که کیفیت پایین اقالم تعهدی
باعث افزایش ابهام در اطالعات گردیده ،متعاقب آن ،ریسک سرمایه گذاری باال می رود.
بلکویی و النجار )2116(2عوامل تعیین کننده ای را که در سطح بین المللی بر عدم شفافیت سود تأثیر می گذارد ،شناسایی
نمودند ،نتیجه تحقیق آنان ،بیانگر این بودکه عدم شفافیت سود ارتباط منفی با سطح آزادی اقتصادی و کیفیت زندگی داشته ،با
حاکمیت قانون ،رشد اقتصادی و سطح فساد ارتباط مثبت دارد.
بیدل و هیالری 2116(3و  )2112با استفاده از نماگر کیفیت اقالم تعهدی بر اساس مدل فرانسیس و همکاران نشان دادند
که چگونه کیفیت اطالعات حسابداری به سرمایه گذاری در سطح شرکت ها مربوط است.آنها به این نتیجه دست یافتندکه شرکت
های دارای کیفیت باالی اطالعات حسابداری ،دارای بازگشت سرمایه بهتر و همچنین بازدهی باالتر در سرمایه گذاری های خود
بوده ،این امر (کیفیت باالتر اطالعات حسابداری) همچنین بهره وری سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای را نیز به صورت
میانگین افزایش می دهد و در سال  2118نیز دریافتند که کیفیت گزارشگری باالتر موجب جلوگیری از بیش (کم) سرمایه
گذاری می شود.
2
دیچو و تانگ ( )2118در برسی های خود که به ارتباط بین درآمد ها و هزینه ها پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که
ارتباط بین درآمدها و هزینه ها در طول دوره پژوهش کاهش یافته(تطابق ضعیف) و ارتباط بین درآمد سال جاری با درآمدهای
سال گذشته افزایش یافته است .وی در سال ( )2113ارتباط میان نوسانات سود و امکان پیش بینی آن ،را مورد برسی قرار دادند.
به عنوان یکی از نتایج فرعی آن پزوهش ،آنها با تقسیم بندی پنجکی داده ها براساس نوسانات سود ،نشان دادند که گزیده ای از
عوامل حسابداری و اقتصادی بر نوسانات سود موثر می باشد .در ادامه دانلسون و همکاران )2111( 1سعی کردند که توضیحات
بیشتری در خصوص پژوهش دیچو وتانگ( )2118بیافزایند .آنها در مطالعات خود  621شرکت را طی سال های  1973الی 2111
( 32سال) مورد پزوهش قرار داند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که عوامل اقتصادی باعث به وجود آمدن اقالم خاص ( علل اصلی
وجود اختالل بین رابطه درآمدها و هزینه ها) بوده و در این خصوص تاثیر بیشتری نسبت به عوامل حسابداری داشته است.
همان گونه در مطالب فوق ذکر شد فابیو گیرت نر و همکاران ( )2116برای اولین بار در پژوهش خود که به برسی رابطه بین
مجموع تغییرات منفی سود با رشد تولید ناخاله داخلی پرداخته بود نشان داد که یک ارتباط بین تغییرات منفی در اقالم تعهدی
کل و رشد تولید ناخالص داخلی و خطا پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی وجود داشته و دارای محتوای اطالعاتی می باشد.

 -2 -9پیشینه داخلی
در ایران پژوهش های متعددی در رابطه با روابط بین رشد اقتصادی و متغیرهای عمده حسابداری (سود ،بازده سهام ،بهای
تمام شده ،فروش و  )...صورت گرفته است که همگی نشان دهنده رابطه وتاثیر مثبت متغیرهای کالن اقتصادی بر متغیرهای
عمده حسابداری می باشند که می توان به مواردی چون ( :جعفری صمیمی( ،)1323حیدری هراتمه ( ،)1323شاه آبادی(،)1381
ادیب( ،)1382دژپسند( ،)1382کریم زاده( ، )1381برادران شرکاء و همکاران ( ،)1382هاشم کمالی رضایی (  ،) 1382پیرایی و
شهسوار()1382می باشند.و همچنین می توان به موارد زیر اشاره کرد:
سجادی و همکاران ( )1383به برسی رابطه متغیر های کالن اقتصادی و شاخص بازده نقدی سهام در بورس اوراق بهادار
تهران پرداختند .پژوهش آنها با هدف تعیین رابطه بلند مدت بین نرخ رشد شاخص بازده سهام و مجموعه ای از متغیرهای کالن
اقتصادی از قبیل نرخ تورم ،نرخ رشد نقدینگی ،نرخ ارز و درآمد نفتی انجام شده است .آنها داده ها را به صورت فصلی و برای دوره
های زمانی  1386-1332و با استفاده از روش خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی ،مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .نتایج
آزمون آنها حاکی از وجود رابطه بلند مدت میان متغیر های اقتصادی مزبور و نرخ رشد بازده نقدی است.
پورزمانی و همکاران ( )1383به برسی تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی ( تورم ،رشد شاخص سهام ،رشد نرخ اشتغال و تولید
ناخالص داخلی ) بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1381تا  1382با استفاده از الگوی  VARو علیت
1 Francis et al
2 Riahi-Belkaoui, Ahmad, Fouad K.ALNajjar
3 Biddle and Hilary
4 Dichev and Tang
5 Donelson, et al.
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گرنجر  ،که متغییر های مورد برسی به صورت فصلی جمع آوری و مورد برسی قرار دادند .نتایج به دست آمه نشان دادند که تولید
ناخالص داخلی با وقفه  1دوره بازده سهام را توضیح می دهد و رابطه بین این دو یک رابطه دوطرفه می باشد .و همچنین تولید
ناخالص داخلی با وقفه  1دوره می تواند رشد اشتغال و با وقفه  1و  2دوره تولید ناخالص داخلی و در نهایت تولید ناخالص داخلی
با وقفه  2دوره می تواند رشد شاخص کل سهام را توضیح بدهد.
احمدپور و ابراهیم پور( )1331در پژوهش خود به برسی اثر شاخص های اصلی مالی و اقتصادی بر سود آوری شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صنایع خودرو و ساخت قطعات ،شیمیایی و دارویی) بر اساس صورت های مالی ساالنه
 62شرکت برای دوره زمانی  1382تا  1388پرداخته و به این نتیجه رسیدند که بین اهرم مالی ،رشد فروش ،متوسط قیمت سهام
و تولید ناخالص داخلی با سود آوری رابطه معنادار وجود دارد  .ولی بین نقدینگی و سودآوری رابطه معنتداری وجود ندارد.
اما هیچ کدام از موارد فوق به برسی رابطه بین متغیرهای خرد به کالن و پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی از طریق داده
های حسابداری به طور مشخص نپرداخته اند .همچنین تحقیقیات متعددی در رابطه با کیفیت سود ،کیفیت اقالم تعهدی ،آثار
عدم تقارن اطالعاتی ،محتوای اطالعاتی ارقام نقدی و تعهدی و موضوع های مرتبط درسال های اخیر صورت گرفته است(نظیر
قائمی و وطن پرست(  ،) 1382رضازاده و آزاد(  ،) 1382نوروش و همکاران(  ،) 1381عرب مازار یزدی(  ،) 1322عرب مازار
یزدی و همکاران(  ،)1381مجیدی(  ،) 1383خواجوی و ناظمی(  ،) 1382ثقفی و کردستانی(  ،) 1383احمدی( ،) 1386
کردستانی ومجدی(  .)1386مدرس و حصارزاده ()1382در تحقیق خود به بررسی رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه
گذاری بر اساس مدلی کامالً منطبق با مدل تحقیق وردی(  )2116پرداخته و با بررسی  121شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران در بین سال های  23الی  81نشان داده است که کیفیت گزارشگری مالی از طریق بیش(کم) سرمایه گذاری می
تواند موجب ارتقای کارایی سرمایه گذاری می گردد.
در نهایت حجازی و خلیفه سلطانی و رحمانی ( )1383به برسی تاثیر رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی (به عنوان معیاری برای
ارزیابی وضعیت اقتصاد کالن) بر عدم شفافیت سود پرداختند .نتایج برسی آنها نشان می دهد که عدم شفافیت سود با رشد
اقتصادی در سطح  %31رابطه معنی داری دارد  .ولی بین عدم شفافیت سود و آزادی اقتصادی رابطه معنا داری وجود ندارد.
عرب صالحی و گوگردچیان و پورفخریان ( )1332به تحلیل مقایسه ای اثر اقالم تعهدی اختیاری بر بازده سهام ،در شرکتهای
با رشد باال و سایر شرکتها برای  31شرکت طی سال های  1382-1331پرداختند .نتایج به دست آمده نشان می دهد که در
شرکت های با رشد باال استفاده از اقالم تعهدی اختیاری مثبت ،برای انعکاس عملکرد مطلوب از واحد تجاری (انتقال اخبار خوب)،
نسبت به سایر شرکتها بیشتر است .کامیابی و نورعلی( ) 1331در پژوهش خود به برسی اثر میانجی محافظه کاری حسابداری بر
رابطه بین عدم تقارن اطالعات و مدیریت سود در شرکت ها پرداخته و با برسی  112شرکت شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران طی سال های  1383الی  1333نشان داد که محافظه کاری تمام تاثیر عدم تقارن اطالعات بر مدیریت سود را جذب
کرده و اصطالحا محافظه کاری اثر میانجی کامل بر رابطه بین عدم تقارن اطالعات بر مدیریت سود دارد.
اما هیچ یک از پژوهش های مورد اشاره داخلی ،موضوع ارتباط بین کیفیت اقالم تعهدی(کیفیت سود) و محتوای اطالعاتی
آن با رشد تولید ناخالص داخلی را به طور مشخص مورد توجه قرار نداده اند .با توجه به اینکه پژوهش های صورت گرفته تنها
به نقش اطالعاتی داده های حسابداری در سطح شرکت و همچنین تاثیر پذیری داده های حسابداری (متغیرهای خرد)از عوامل
مختلف پرداخته اند ،پژوهش حاضر از آن جهت که برای اولین بار به برسی قدرت پیش بینی اطالعات حسابداری (متغیر خرد)
در مورد رشد تولید ناخالص داخلی که یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کالن است پرداخته(نقش اطالعاتی داده های حسابداری
در سطح کالن)و تاثیر گذاری متغیرهای حسابداری بر رشد تولید ناخالص داخلی با استفاده از داده های فصلی مورد برسی قرار
داده است که از این لحاظ نوآورانه و حائز اهمیت می باشد.

 -4فرضیه های پژوهش
در راستای دستیابی به هدف پژوهش این مقاله و با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش مطرح شده ،فرضیۀ های پژوهش
به شرح زیر تدوین شده است:
فرضیه اول :بین رشد سود حسابداری و رشد تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم :بین کیفیت سود حسابداری و رشد تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم :بین تغییرات اقالم تعهدی و رشد تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
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فرضیه چهارم :بین رشد فروش و رشد تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 -5روش پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از همه صنایع طی سال های  1383تا
سال  1332می باشد .نمونه این مطالعه با توجه به موضوع آن ،از نوع نمونه گیری حذفی است بدین صورت که تنها شرکت هایی
که اطالعات آنها در دسترس نبوده و گزارشات فصلی ارائه نکرده باشندو یا گزارشات ارائه شده ناقص باشد از نمونه حذف می شوند
این پژوهش از نوع پژوهشهای کمای است که از روش علمی ساخت و اثبات تجربی استفاده میکند و بر اساس فرضیهها و
طرحهای پژوهش از قبل تعیین شده انجام میشود .از این دسته پژوهشها زمانی استفاده میشود که معیار اندازهگیری دادهها
کمای است و برای استخراج نتیجهها از فنهای آماری استفاده میشود .بهمنظور جمعآوری دادهها و اطالعات ،از روش کتابخانهای
استفاده شده است .در خصوص جمع آوری اطالعات مربوط به بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش از کتب ،مجالت و سایتهای
تخصصی فارسی و التین استفاده شده است .اطالعات مورد نیاز شرکتها نیز از اطالعات و صورت های مالی ارائه شده ،اسناد،
سوابق و مدارک موجود در کتابخانه بورس و نرم افزار ره آورد نوین و سایت پژوهش ،توسعه و مطالعات اسالمی ،1سایت کدال 2و
داده ها ی مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی از بانک مرکزی و سایت مربطه 3گردآوری شدهاند .در نهایت دادهها با استفاده از
نرمافزار  Excelآماده و سپس با استفاده از نرمافزار  Eviewsنسخه  2تجزیه و تحلیل نهایی انجام گرفته است .متغیرهای مورد
استفاده در این پژوهش به شرح جدول ذیل است:
جدول شماره  :7متغیرهای پژوهش
نوع متغیر
وابسته

مستقل

نام متغیر
رشد فصلی تولید ناخالص
داخلی یک فصل جلوتر

حاصل تقسیم  ،تفاضل تولید ناخالص فصل از فصل مشابه سال قبل بر تولیدناخالص
فصل مشابه سال قبل

رشد سود حسابداری

حاصل تقسیم  ،تفاضل نسبت سود به فروش فصل از فصل مشابه سال قبل بر نسبت
سود به فروش فصل مشابه سال قبل

رشد فروش

حاصل تقسیم  ،تفاضل درآمد حاصل از فروش فصل از فصل مشابه سال قبل بر درآمد
حاصل از فروش فصل مشابه سال قبل

کیفیت سود

مقادیر خطای مدل (  ) εiحاصل از رگرسیون اقالم تعهدی

تغیرات کیفیت سود
کنترلی

نحوه محاسبه

رشد فصلی تولید ناخالص
داخلی همان فصل

حاصل تقسیم  ،تفاضل کیفیت سود فصل از فصل مشابه سال قبل بر کیفیت سود فصل
مشابه سال قبل
حاصل تقسیم  ،تفاضل تولید ناخالص فصل از فصل مشابه سال قبل بر تولیدناخالص
فصل مشابه سال قبل
منبع :یافته های پژوهش

در این پژوهش برای محاسبه کیفیت سود ،از شاخص کیفیت سود بر اساس مدل فرانسیس و همکاران ( )2111که بر پایه
مدل دیچف و دیچو( )2112()DDشکل گرفته است ،استفاده شده است که به شرح زیر به دست می آید:

TCA j,t =  0 + 1CFO j,t -1 +  2 CFO j,t +  3 CFO j,t +1 +  4 REV j,t +  5 PPE j,t +  j,t

 : TCAمجموع اقالم تعهدی شرکت که از رابطه زیر محاسبه می شود:
TCA = (CA - Cash) - ( CL - STDEBT) - DEP
 : CFOجریان وجه نقد عملیاتی که از طریق سود خالص قبل اقالم غیر مترقبه منهای مجموع اقالم تعهدی بدست می
آید.

1 http://www.rdis.ir
2 http://codal.ir
3 http://www.cbi.ir
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 : REVتغییر در درآمد فروش : PPE ،اموال ،ماشین آالت و تجهیزات : CA ،تغییر در دارائیهای جاریCL ،
 :تغییر در بدهیهای جاری : Cash ،تغییر در وجه نقد : STDEBT ،تغییر در ذخیره مالیات ،بهره پرداختنی و سودسهام
پرداختنی : DEP ،هزینه استهالک و برای تولید ناخالص داخلی داریم:
در حسابهای ملی ایران روش تولید (جمع ارزشافزودهها) بهعنوان روش اصلی محاسبه تولید ناخالص داخلی مورد استفاده
قرار میگیرد.1
9

(GDP   Vi )3
i 1

که در آن  Vارزش افزوده  3بخش  :کشاورزی ،معدن ،صنعت ،آب و برق و گاز ،ساختمان ،بازرگانی و هتل داری و رستوران،
حمل و نقل و ارتباطات ،خدمات پولی و مالی و مستغالت ،خدمات اجتماعی و دولت می باشد.

 -6مدل استفاده شده در تحقیق
با توجه به موارد ذکر شده پیش بینی ما این است که متیرهای حسابداری از جمله مجموع رشد سود حسابداری و مجموع
رشد درآمد حاصل از فروش و کیفیت سود؛ که از طریق تاثیر گذاری بر کارایی سرمایه گذاری و بهبود و رونق بازار سرمایه ،با رشد
تولید ناخالص داخلی رابطه داشته و در مورد آن آگاهی بخش است .در این تحقیق ،مدل مورد استفاده بر اساس مطالعات یانیو
کانچیچکی  ،پانوس ان .پاتاتوکاس ) 2112(2در برسی رابطه بین رشد سود حسابداری و رشد تولید ناخالص داخلی  ،استفاده شده
که به صورت زیر می باشد:
()2

g qk =  k   k q   k gq   qk

مدل فوق این موضوع را که آیا متغیرهای مستقل ارائه شده پژوهش در مورد رشد  GDPآینده  ،که در آن  GDPفصل q

(یک فصل عقب تر از متغیر وابسته) به صورت متغیر کنترل است ،اطالعاتی ارائه می کند یا نه ،استفاده شده است.
در مدل فوق

 : g qرشد تولید ناخالص داخلی ( )gdpبرای دوره q
 :  qبر اساس فرضیه ها به ترتیب عبارت است از:مجموع رشد سود حسابداری ،کیفیت سود ،تغییرات کیفیت سود و
مجموع رشد فروش برای دوره

q

( که همیشه یک فصل از متغیر وابسته عقب تر می باشند).

 : g q  kرشد تولید ناخالص داخلی ( )GDPبرای دوره  q  kمی باشد و k  1,2,3, 4

 -1یافتههای پژوهش
به منظور تجزیهوتحلیل اولیه دادهها ،آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای استفاده در رگرسیون خطی در نگاره شماره 2
ارائه شده است .نگاره شماره  2نشاندهنده میانگین ،حداکثر ،حداقل و انحراف معیار است .همانگونه که مالحظه میشود بیشترین
میزان پراکندگی و همچنین میانگین در بین متغیرهای پژوهش به ترتیب مربوط به متغیر رشد فصلی سود و رشد فصلی تولید
ماخالص داخلی است .افزون بر این ،کمترین میزان پراکندگی و همچنین میانگین به ترتیب مربوط به تغییرات فصلی اقالم تعهدی
و رشد فصلی سود است.

1سایت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
YanivKonchitchki n, PanosN.Patatoukas
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جدول شماره  :2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

متغیرها

22/18

22/8

11/16

-2/26

11/31

رشد فصلی سود

-11/12

1/1

-123/62 113/22

رشد فصلی تولید ناخالص داخلی

116/83

کیفیت سود فصلی

1/112

1/111

1/23

1/3

1/122

تغییرات فصلی اقالم تعهدی

-2/336

-1/111

22/13

-38/28

21/33

رشد فصلی فروش

21/13

23/223

12/22

-13/32

11/23

منبع :یافته های پژوهش

بر اساس تعریف پایایی ،یک سری زمانی وقتی پایا است که میانگین ،واریانس ،کوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن
در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد که در چه مقطعی از زمان این شاخصها را محاسبه میکنیم .در این تحقیق به منظور
بررسی پایایی متغیرها از آزمون دیکی -فولر تعمیم یافته ( )Augmented Dickey-Fuller Testاستفاده شده است .الزم به
توضیح است که پس از بررسی پایایی متغیرهای تحقیق و آگاهی از درجه پایایی آنها که با )𝑑(𝐼 نمایش داده میشود ،اگر
متغیرهای تحقیق حداکثر با یک بار تفاضلگیری پایا شوند (یعنی ) ،)𝐼(1الزم است تا نسبت به همجمع بودن متغیرهای تحقیق
نیز اطمینان حاصل نماییم و برای اینکار باید پایا بودن جمالت اخالل رگرسیون را مورد بررسی قرار دهیم .اگر بررسیهای ما
نشان داد که جمالت اخالل مربوط به رگرسیون در سطح پایا میباشند (یعنی ) ،)𝐼(0میتوان از روشهای معمول اقتصادسنجی
در برآورد عوامل به کمک سریهای زمانی استفاده کرد و در استنباطهای آماری از آمارههای  tو  Fسود برد و در غیر اینصورت
باید از داده ها تفاضل گیری شود.
جدول شماره  : 9نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته برای کلیه متغیرهای تحقیق
مقدار آماره آزمون

متغیر

سطح خطا

درجه پایایی

رشد فصلی تولید ناخالص داخلی

-3/211

1/1/112

)I(0

رشد فصلی سود

-2/322

1/111

)I(0

کیفیت سود فصلی

-3/22

1/113

)I(0

تغییرات فصلی اقالم تعهدی

-3/26

1/112

)I(0

رشد فصلی فروش

21/13

1/113

)I(0

منبع :یافته های پژوهش

همانطور که در نگاره باال نیز قابل مشاهده است ،نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته نشان میدهد که کلیه
متغیرهای تحقیق در سطح پایا میباشند.

 -8نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
 -7 -8نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
جدول شماره  :4نتایج برآورد مدل
متغیر

k=1
ضریب معناداری

k=2
معناداری
ضریب

k=3
معناداری
ضریب

k=4
معناداری
ضریب

عرض از مبدا

16/81

1/111

22/33

1/111

31/22

1/111

31/12

1/111

رشد فصلی سود

1/113

1/123

1/113

1/221

1/122

1/111

1/123

1/132

رشد فصلی تولید ناخالص داخلی

1/236

1/122

-1/113

1/3

-1/322

1/111

-1/332

1/111

آماره  Fفیشر (معناداری)

()1/111

)1/111( 1/163

)1/13( 2/121

)1/222( 1/213

1/18

ضریب تعیین

1/162

1/111

1/113

1/163

آماره دوربین واتسون

1/31

1/63

1/62

1/81

منبع :یافته های پژوهش
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 -7-7 -8تحلیل نتایج بدست آمده
خودهمبستگی
برای بررسی این فرضیه از آماره دوربین واتسون استفاده می شود ،در صورتیکه میزان این آماره در فاصله بین  1/1تا 2/1
باشد ،فرض وجود خودهمبستگی میان جمالت باقیمانده رد می شود .با توجه به نتیجه بدست آمده برای هر  2مدل میزان این
آماره بین محد وده مورد نظر می باشد .بنابراین در جمالت باقیمانده این مدل ها رگرسیونی خود همبستگی وجود ندارد.

آماره  Fفیشر
برای پذیرش برقراری فرض معناداری کل مدل یا به عبارت دیگر وجود رابطه خطی معنادار میان متغیرهای مستقل و وابسته
از آزمون  Fفیشر استفاده می شود .فرض صفر این آزمون عدم وجود رابطه خطی میان متغیرهای مستقل و وابسته را نشان می
دهد .نتایج جدول باال برای مدل های  k=3و  k=4با سطح معناداری صفر (زیر  1درصد) بیانگر رد فرض صفر با اطمینان 31
درصد است .به عبارت دیگر به طور کلی رابطه خطی معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و مدل از اعتبار الزم
برای تحلیل نتایج برخوردار است .اما برای مدل های  k=1و  k=2این آماره معنادار نمی باشد.

ضریب تعیین
میزان ضریب تعیین بیانگر درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده شده است.
در این مدل ها ضریب تعیین به ترتیب برابر  1/162و  1/111و  1/113و  1/163می باشد.

 -2-7 – 8تحلیل نتیجه فرضیه شماره اول
هدف این فرضیه بررسی این موضوع است که آیا ارتباط معناداری میان رشد سود حسابداری و رشد تولید ناخالص داخلی در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجو د دارد و در مورد رشد تولید ناخالص داخلی حاوی محتوای اطالعاتی
بوده و قدرت بیش بینی آن را دارد یا خیر .برآورد مدل نشان می دهد که ضریب و سطح خطای متغیر رشد سود حسابداری در
مدل ( )k=1برابر ( )1/113و ( ،)1/123در مدل ( )k=2برابر ( )1/113و ( ،)1/221در مدل ( )k=3برابر ( )1/122و ( )1/111و
در مدل ( )k=4برابر ( )1/123و ( )1/132بوده که در کل نشان دهنده وجود ارتباط مثبت معنادار این متغیر با رشد تولید ناخالص
داخلی می باشد .اما از لحاظ آماری با توجه به سطح خطای بدست آمده برای آنها فقط مدل ( )k=3در سطح خطای قابل پذیرش
 11درصد و مدل ( )k=4در سطح خطای قابل پذیرش  1درصد مورد تایید قرار می گیرند .بنابراین در کل شواهد نشان دهنده
این است که این ارتباط در فصول سوم و چهارم سال که از لحاظ سیکل تجاری نزدیک تر به یکدیگر می باشند ،مورد تایید قرار
می گیرد و مجموع رشد سود حسابداری برای فصول سوم و چهارم حاوی محتوای اطالعاتی بوده و می تواند رشد تولید ناخالص
داخلی را پیش بینی کند.

 -2 -8نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
جدول شماره  :5نتایج برآورد مدل
متغیر
عرض از مبدا
کیفیت سود فصلی
رشد فصلی تولید ناخالص داخلی
آماره  Fفیشر (معناداری)
ضریب تعیین
آماره دوربین واتسون

k=1
معناداری
ضریب
1/122
12/32
1/132
22/13
1/121
-1/188
1/26
1/12
1/11

()1/222

ضریب
22/32
-6/38
1/133

k=2
معناداری
1/113
1/636
1/233

)1/281( 1/236
1/132
1/62

منبع :یافته های پژوهش
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k=3
معناداری
ضریب
1/111
23/13
1/113 -3/112
1/818
1/132

ضریب
18/88
21/28
-1/282

)1/312( 1/122
1/112
1/11

2/12
1/162
1/16

k=4
معناداری
1/111
1/118
1/118
()1/133
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 -7 – 2- 8تحلیل نتایج بدست آمده
خودهمبستگی
با توجه به نتیجه بدست آمده برای هر  2مدل میزان این آماره بین محدوده مورد نظر می باشد .بنابراین در جمالت باقیمانده
این مدل ها رگرسیونی خود همبستگی وجود ندارد.

آماره  Fفیشر
نتایج جدول باال برای مدل  k=4با سطح معناداری صفر (زیر  1درصد) بیانگر رد فرض صفر با اطمینان  31درصد است .به
عبارت دیگر به طور کلی رابطه خطی معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و مدل از اعتبار الزم برای تحلیل نتایج
برخوردار است .اما برای مدل های  k=1و  k=2و  k=3این آماره معنادار نمی باشد.

ضریب تعیین
در این مدل ها ضریب تعیین به ترتیب برابر  1/123و  1/118و  1/128و  1/122می باشد.

 -2 – 2- 8تحلیل نتیجه فرضیه شماره دوم
هدف این فرضیه بررسی این موضوع است که آیا ارتباط معناداری میان کیفیت سود حسابداری و رشد تولید ناخالص داخلی
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد یا خیر .برآورد مدل نشان می دهد که ضریب و سطح خطای
متغیر رشد سود حسابداری در مدل ( )k=1برابر ( )22/13و ( ،)1/132در مدل ( )k=2برابر ( )-6/38و ( ،)1/636در مدل ()k=3
برابر ( )-3/112و ( )1/113و در مدل ( )k=4برابر ( )21/28و ( )1/118بوده که در کل نشان دهنده وجود ارتباط معنادار این
متغیر با رشد تولید ناخالص داخلی می باشد .اما از لحاظ آماری با ت وجه به سطح خطای بدست آمده برای آنها فقط مدل ()k=4
در سطح خطای قابل پذیرش  1درصد مورد تایید قرار می گیرند .بنابراین در کل شواهد نشان دهنده این است که این ارتباط در
فصل چهارم سال مورد تایید قرار می گیرد.

 -9 – 8نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم
جدول شماره  :6نتایج برآورد مدل
متغیر
عرض از مبدا
تغییرات اقالم تعهدی فصلی
رشد فصلی تولید ناخالص داخلی

ضریب
16/18
1/11
1/231

آماره  Fفیشر (معناداری)
ضریب تعیین
آماره دوربین واتسون

2/8
1/138
1/21

k=1
معناداری
1/111
1/312
1/161
()1/128

ضریب
22/32
1/111
-1/162
1/128
1/112
1/18

k=2
معناداری
1/111
1/316
1/213
()1/321

ضریب
31/32
1/121
-1/381
3/38
1/132
1/16

k=3
معناداری
1/111
1/131
1/122
()1/133

k=4
معناداری
ضریب
1/111
31/3
1/121 1/123
1/112 -1/211
3/22
1/128
1/21

()1/132

منبع :یافته های پژوهش

 -7 – 9 – 8تحلیل نتایج بدست آمده
خودهمبستگی
با توجه به نتیجه بدست آمده برای هر  2مدل میزان این آماره بین محدوده مورد نظر می باشد .بنابراین در جمالت باقیمانده
این مدل ها رگرسیونی خود همبستگی وجود ندارد.

آماره  Fفیشر
نتایج جدول باال برای مدل های  k=3و  k=4با سطح معناداری صفر (زیر  1درصد) بیانگر رد فرض صفر با اطمینان  31درصد
است .به عبارت دیگر به طور کلی رابطه خطی معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و مدل از اعتبار الزم برای
تحلیل نتایج برخوردار است .اما برای مدل های  k=1و  k=2این آماره معنادار نمی باشد.
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ضریب تعیین
در این مدل ها ضریب تعیین به ترتیب برابر  1/123و  1/118و  1/128و  1/122می باشد.

 -2 -9 – 8تحلیل نتیجه فرضیه شماره سوم
هدف این فرضیه بررسی این موضوع است که آیا ارتباط معناداری میان تغییرات اقالم تعهدی و رشد تولید ناخالص داخلی
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد یا خیر .برآورد مدل نشان می دهد که ضریب و سطح خطای
متغیر رشد سود حسابداری در مدل ( )k=1برابر ( )1/11و ( ،)1/312در مدل ( )k=2برابر ( )1/111و ( ،)1/316در مدل ()k=3
برابر ( )1/121و ( )1/131و در مدل ( )k=4برابر ( )1/123و ( )1/121بوده که در کل نشان دهنده وجود ارتباط مثبت معنادار
این متغیر با رشد تولید ناخالص داخلی می باشد .اما از لحاظ آماری با توجه به سطح خطای بدست آمده برای آنها فقط مدل
( )k=3و مدل ( )k=4در سطح خطای قابل پذیرش  1درصد مورد تایید قرار می گیرند .بنابراین در کل شواهد نشان دهنده این
است که این ارتباط در فصول سوم و چهارم سال مورد تایید قرار می گیرد.

 -4 – 8نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم
جدول شماره  :1نتایج برآورد مدل
k=1
معناداری
1/111
1/611
1/162

متغیر
عرض از مبدا
رشد فصلی فروش
رشد فصلی تولید ناخالص داخلی

ضریب
11/83
1/112
1/286

آماره  Fفیشر (معناداری)
ضریب تعیین
آماره دوربین واتسون

)1/133( 2/23
1/113
1/82

k=2
معناداری
ضریب
1/111 22/13
1/113 1/182
1/82 -1/122
)1/812( 1/213
1/11
1/63

k=3
معناداری
ضریب
1/111 31/28
1/312 -1/116
1/132 -1/316
3/28
1/122
1/12

()1/123

k=4
معناداری
ضریب
1/111 31/36
1/382
-1/1
1/182 -1/212
3/28
1/128
1/63

()1/122

منبع :یافته های پژوهش

 -7 – 4 – 8تحلیل نتایج بدست آمده
خودهمبستگی
با توجه به نتیجه بدست آمده برای هر  2مدل میزان این آماره بین محدوده مورد نظر می باشد .بنابراین در جمالت باقیمانده
این مدل ها رگرسیونی خود همبستگی وجود ندارد.

آماره  Fفیشر
نتایج جدول باال برای مدل های  k=3و  k=4با سطح معناداری صفر (زیر  1درصد) بیانگر رد فرض صفر با اطمینان  31درصد
است .به عبارت دیگر به طور کلی رابطه خطی معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد و مدل از اعتبار الزم برای
تحلیل نتایج برخوردار است .اما برای مدل های  k=1و  k=2این آماره معنادار نمی باشد.

ضریب تعیین
میزان ضریب تعیین بیانگر درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که توسط متغیرهای مستقل مدل توضیح داده شده است.
در این مدل ها ضریب تعیین به ترتیب برابر  1/113و  1/11و  1/122و  1/128می باشد.

 -2 – 4 – 8تحلیل نتیجه فرضیه شماره چهارم
هدف این فرضیه بررسی این موضوع است که آیا ارتباط معناداری میان رشد فصلی سود و رشد تولید ناخالص داخلی در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد یا خیر .برآورد مدل نشان می دهد که ضریب و سطح خطای
متغیر رشد سود حسابداری در مدل ( )k=1برابر ( )1/112و ( ،)1/611در مدل ( )k=2برابر ( )1/182و ( ،)1/113در مدل ()k=3
برابر ( )-1/116و ( )1/312و در مدل ( )k=4برابر ( )-1/1و ( )1/382بوده که در کل نشان دهنده عدم وجود ارتباط معنادار این
متغیر با رشد تولید ناخالص داخلی می باشد.
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نتیجه گیری و پیشنهاد ها
هدف از این پژوهش برسی محتوای اطالعاتی متغیرهای حسابداری چون ،رشد سود ،کیفیت سود ،تغییرات فصلی اقالم تعهدی
و رشد فروش و تولید ناخالص داخلی و قدرت پیش بینی آنها در مورد رشد تولید ماخالص داخلی بود .این پژوهش با استفاده از
اطالعات مالی فصلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اطالعات مربوط به رشد فصلی تولید ناخالص
داخلی ،در سال های  1383تا  1332نشان داد که نه تنها بین رشد سود ،کیفت سو ،تغییرات فصلی اقالم تعهدی (متغیرهای
خرد) و رشد تولید ناخالص داخلی(متغیر کالن) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد بلکه در مورد رشد تولید ناخالص داخلی حاوی
محتوای اطالعاتی بوده و می توانند رشد تولید ناخالص داخلی را پیش بینی کنند.
نتایج نشان می دهد که رشد سود و تغیرات فصلی کیفیت سود دو فصل بعد و کیفیت فصلی سود بعد از سه فصل بر رشد
تولید ناخالص داخلی تاثیر گذاشته و آن را پیش بینی می کنند .البته دو فصل و سه فصل وقفه نشان گر این مهم است که کارایی
بازار سرمایه در ایران از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و نمی تواند تاثیرات متغیرهای حسابداری در بازار سرمایه را به سرعت
منعکس کند .بنابراین روند تاثیرگزاری متغیرهای مهم حسابداری مورد برسی در این پژوهش بر روی رشد تولید ناخالص داخلی
دو فصل و سه فصل به طول انجامیده و می تواند رشد آن را پیش بینی کنند .که نتایج به دست آمده با نتایج مطالعات یانیو
کانچیچکی و پانوس ان .پاتاتوکاس ( )2112و فابیو گیرت نر و همکاران ( )2116همسو بوده وسازگار و هم خوانی دارد .ولی نتایج
به دست آمده در مورد رشد فروش می توان بیان کرد فروش شرکت های بورسی با توجه به آمار توصیفی هرچند رشد داشته ولی
با توجه به اینکه میانگین رشد سود منفی بوده نشان می دهد که فروش توانایی تهاتر هزینه ها را نداشته و اطالعات فروش محتوای
اطالعاتی ندارد و همچنین روش ارزش افزوده ،حاصل تفاضل ستانده از هزینه های واسته ای می باشد بنابراین این بحث هم
وجود دارد که افزایش هزینه ها تاثیر گذاری فروش را کم رنگتر کرده و باعت عدم تاثیر این متغیر بر رشد تولید ناخالص داخلی
و پیش بینی آن می باشد.
بنابراین این پژوهش شواهد دیگری را در مورد سودمندی اطالعات حسابداری و قدرت پیش بینی این اطالعات در مورد رشد
تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادکالن فراهم نمود .این یافته ها می تواند موجب ترغیب تهیه
کنندگان اطالعات حسابداری به ارائه اطالعات با کیفیت تر جهت پاسخگویی مناسب به نیازهای جامعه خود از یک سو و تشویق
استفاده کنندگان اطالعات حسابداری به توجه و تامل در مورد اهمیت اطالعات حسابداری در زمینه هایی غیر از بازار سرمایه ،به
خصوص در زمینه اقتصاد کالن گردد .بعالوه معادالت و اطالعات ارائه شده در این پژوهش می تواند در پژوهش های آتی
پژوهشگران در زمینه ارتباط بین داده های خرد(اطالعات حسابداری) و داده های کالن(اطالعات اقتصادی) و قدرت پیش بینی
اطالع ات حسابداری در این مورد و همچنین اهمیت کیفیت گزارشگری مالی ،یاری رساند.
از آنجایی که تاکنون غالباً پژوهش های انجام شده در حوزه ادبیات مالی و حسابداری با اقتصاد کالن ،صرفاً به برسی رابطه
بین متغیرهای کالن با متغیرهای حسابداری پرداخته ،و ارتباط بین داده های خرد(متغیرهای حسابداری) با متغیرهای کالن
اقتصادی و توانایی پیش بینی متغیرهای کالن اقتصادی بخصوص رشد تولید ناخالص داخلی توسط متغیرهای حسابداری ناشناخته
باقی مانه است .با تکیه بر نتایج آزمون فرضیههای پژوهش حاضر پیشنهاد می شود تحلیل گران کالن و سیاست گذاران اقتصادی
و همچنین برای برنامه ریزی و بودجه بندی دولت  ،سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطالعات مالی ،در ارزیابی و پیش
بینی خود به توانایی اطالعات مالی در خصوص پیش بینی متغیرهای کالن اقتصادی توسط متغیرای حسابداری بشتر از پیش
مورد توجه داشته باشند.
 .1به پژوهش گران آینده پیشنهاد می شود که در پژوهشی مشابه با پژوهش حاضر ،متغیرهای دیگر اقتصاد کالن همچون
تورم را اضافه کرده و شرکت ها را به تفکیک صنایع مورد برسی قرار دهند.
 . 2روابط بین ارزش گذاری سهام با رشد تولید ناخالص داخلی مورد برسی قرار داده و سایر متغیرهای حسابداری را نیز در
زمینه پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی مورد برسی قرار دهند.
 . 3تغییرات مثبت و منفی متغیرهای حسابداری را به صورت جداگانه در نظر گرفته و با متغیرهای اقتصاد کالن مورد برسی
قرار دهند.
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چکیده
پژوهش حاضر تحت عنوان تاثیر شش سیگما بر عملکرد مالی شرکت با تمرکز بر فرآیند های حسابداری انجام
شده است  .پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد  ،جامعه آماری شامل مدیران،
کارشناسان ارشد و کارشناسان شرکت های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ( )211نفر و حجم نمونه ()132
نفر می باشد  .به منظور تجزیه وتحلیل دادهها از روش آماری توصیفی (شامل فراوانی ،درصد ،درصدتجمعی و رسم
جداول و نمودارها) و آمار استنباطی (در تحلیل دادهها با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری و تحلیل
واریانس ) به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است .و نتایج زیر بدست آمده است  :در فرضیه اول مشخص
شد بین دو متغیر شش سیگما و بهبود فرآیند حسابداری همبستگی مستقیم وجود دارد که با اجرای شش سیگما،
فرایندهای حسابداری نیز بهبود پیدا می کنند .در فرضیه دوم مشخص شد به ازای یک واحد افزایش در اجرای
شش سیگما و اثر آن بر فرایند های حسابداری  ،وضعیت هزینه ها معادل  1/121واحد انحراف معیار بهبود پیدا
خواهد کرد ،.در فرضیه سوم مشخص شد به ازای یک واحد افزایش در اجرای شش سیگما و اثر آن بر فرایندهای
حسابداری ،بهره وری معادل  1/121واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد ، .در فرضیه چهارم مشخص شد
به ازای یک واحد افزایش در اجرای شش سیگما و اثر آن بر فرایند های حسابداری  ،سهم بازار معادل 1/111
واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد ، .در فرضیه پنجم مشخص شد به ازای یک واحد افزایش در اجرای
شش سیگما و اثر آن بر فرایند های حسابداری  ،هزینه دوباره کاری ها معادل  1/122واحد انحراف معیار بهبود
پیدا خواهد کرد ، .در فرضیه ششم مشخص شد به ازای یک واحد افزایش در اجرای شش سیگما و اثر آن بر
فرایند های حسابداری  ،سطح سود آوری معادل  1/212واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.
واژه های کلیدی  :شش سیگما ،فرآیند حسابداری ،بهره وری ،سود آوری ،کاهش هزینه ها ،کاهش هزینه های
دوباره کاری ،سهم بازار ،بهبود

- 7مقدمه
در دنیایی که رقابت بین صنایع ،سازمان ها و موسسات روز به روز در حال افزایش است و اندکی تعلل باعث جدا شدن از
صحنه رقابت می شود بررسی عملکرد از اهمیت باالیی برخوردار است .هر سازمان جهت حفظ بقای خود می کوشد تا در تمام
زمینه ها عملکردی مثبت و فراتر از سایر سازمان ها داشته باشد.در بیشتر صنایع ،هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده محصول،
قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصول را در بر می گیرد .با افزایش اهمیت فعالیت مالی تصمیمات خرید مهمتر گردیده و
از آنجا که امروزه سازمانها بیشتر به تصمیم گیری های مالی وابسته شده اند ،پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم تصمیم گیری
ضعیف ،وخیم تر جلوه می کند .در چنین شرایطی هر سیستمی که بتواند باعث بهبود عملکرد در سازمان ها شود دارای اهمیت
می باشد .یکی از این سیستم ها شش سیگما می باشد .شش سیگما رویکردی برای کاهش ضایعات و افزایش بهره وری می باشد.
این سیستم می تواند منجر به بهبود عملکرد مالی شود در این پژوهش تالش می شود به بررسی این رابطه پرداخته شود.
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 - 2بیان مسئله
شش سیگما را می توان یک ابزار نیرومند در اجرای کسب و کار جهت ایجاد تغییر در سازمان و انطباق برخواسته های مشتری
نامید .شش سیگما برخالف سایر رویکردهای کیفیت تنها یک متد نبوده بلکه یک چشم انداز هدف و سمبل را در بردارد .شش
سیگما در واقع هدفی برای رسیدن به  3/2خطا در هرمیلیون فرصت خطا و یابازدهی 33/333332درصدی می باشد در رویکرد
شش سیگما حذف دوباره کاری ها و مشکالت ناشی از عدم ارتباط دپارتمان ها با یکدیگر .،و ناتوانی در درک تاثیرات متقابل آنها،
هم به عنوان هدفی اساسی و هم به عنوان فرصتی برای بهبود بیشتر مورد توجه قراردارد .میتوان نتیجه گیری کرد که رویکرد
شش سیگما برای رفع نقاط ضعف سیستم های کیفیتی با اتصال به پایه های اقتصادی سازمان و تاکید برسودآوری آن و بهبودهای
تدریجی و بنیادین پدید آمده است ( .رضایی،غمامی .)1382 ،موسسات و سازمان ها و دستگاه های اجرایی با هر ماموریت،
رسا لت ،اهداف و چشم اندازی که دارند نهایتاً در یک قلمرو ملی و یا بین المللی عمل می کنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان،
ارباب رجوع و کلیه ذینفعان هستند بنابراین ،بررسی نتایج عملکرد فرایندها  ،مهم و راهبردی تلقی می شود .هنگامی که سازمانی
نیازهای مهم مشتریان را نادیده می گیرد و نسبت به آنها بی اهمیت است ،در واقع این امر باعث پیدایش عیوب  ،شکایات و
افزایش هزینه می گردد  .افزایش مقدار معیوب باعث خطر از دست دادن مشتریان نیز می گردد  .مسلماً همه سازمانها به دنبال
اجتناب از عیوب و نتایج ناشی از آن  ،که همان افزایش هزینه ها و کاهش رضایت مشتری است ،می باشند.پیاده سازی شش
سیگما در سازمان می تواند بر تمام ابعاد سازمان برای کاهش نقص ها اثر گذار باشد یکی از این بخش ها واحد حسابداری است
که دارای فرآیند حسابداری می باشد .فرآیند حسابداری شامل سه مرحله جمع آوری اطالعات مالی ،تجزیه و تحلیل اطالعات و
ثبت آنها و در نهایت گزارشات یا به عبارتی تهیه صورت های مالی می باشد .عملکرد بی نقص و صحیح این بخش می تواند به
ارائه اطالعات الزم و کافی و با دقت باال برای تصمیم گیری مدیران فراهم کند .حال سوال اساسی که این پژوهش به دنبال پاسخ
به آن است این است که شش سیگما چه تاثیری بر روی عملکرد مالی شرکت ها با در نظر گرفتن فرایند حسابداری به عنوان
متغیر میانی دارد؟
بر همین اساس عوامل این پژوهش برای پاسخ به سوال اساسی پژوهش به شرح زیر می باشد :شش سیگما  ،فرایند حسابداری،
کاهش هزینه ها  ،بهبود بهره وری  ،رشد سهم بازار  ،کاهش هزینه دوباره کاری  ،افزایش سودآوری

 -9ادبیات موضوع
از عوامل مهم بقا در محیط پر رقابت امروزی ،کاهش هزینه های تولید ،کاهش دوباره کاری ها و کاهش ضایعات محصول و
از طرفی افزایش کیفیت می باشد .انتخاب سیستم مناسب جهت دستیابی به این اهداف می تواند به شکل قابل مالحظه ای هزینه
های تولید را کاهش و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد ،چرا که در بیشتر صنایع ،هزینه تولید و دوباره کاری و اجزای
تشکیل دهنده محصول ،قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصول را در بر می گیرد .انتخاب بهترین سیستم افزایش کیفیت و
کاهش هزینه های تولید از مهمترین تصمیمات مدیریتی می باشد .بررسی تاثیر این سیستم بر عملکرد در سازمان ها دارای
اهمیت فراوانی می باشد  .این بررسی می تواند به تصمیم گیری صحیح در این زمینه منجر شود در این پژوهش تالش می شود
به بررسی تاثیر سیستم شش سیگما بر روی عملکرد مالی در شرکت ها پرداخته شود.شش سیگما یک طرح بهبود فرآیند منسج
و نظام مند برای مطالعه روی میزان پیشرفت در تحویل محصوالت و خدمات مناسب است .شش سیگما یک شاخص کیفیت است
که در سرتاسر سازمان استفاده می شود  .همچنین این شاخص یک مبنا برای بهبود تطبیقی در مقابل رقبایی است که در باالترین
سطح قرار دارند و نیز پیگیری سال به سال بهبودها ،را فراهم می سازد.به طور ساده می توان گفت شش سیگما روشی است که
بر اساس داده هدایت می شود و هدف آن دستیابی به کیفیت برتر است .چیزی که شش سیگما را از سایر اصول کیفیت متمایز
می کند تاکید آن بر پیشگیری قبل از وقوع اشتباهات است .به طور ویژه می توان گفتشش سیگما یک تالش نظم یافته است که
فرآیندهای تکرار شونده سازمان را در بخش های طراحی محصوالت ،عملکرد تامین کنندگان ،سرویس های خدماتی و از نزدیک
مورد سنجش قرار می دهد .شش سیگما یک روش آماری است که نیازهای مشتری را به صورت وظایف جداگانه تعریف کرده و
ضمنا در صورتی که بین آن ها عملکرد مرتبط وجود داشته باشد ،یک سرس ویژگی های بهینه برایشان در نظر می گیرد .همانطور
که از شواهد پیداست ،گام هایی که برای رسیدن به این هدف برداشته می شود تاثیر بسیار عمیق بر روی کیفیت محصوالت،
خدمات پس از فروش و توسعه کیفی منابع انسانی خواهد داشت .شش سیگما تاکید عمیق بر روی تحلیل های آماری ،مقیاس
های ارزیابی طراحی ،تولید محصول و فعالیت های متمرکز در حیطه ی مشتری گرایی ،قادر است احتمال بروز خطا در محصوالت
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و سرویس ها را به میزان بی سابقه ای کاهش دهد.شش سیگما یک فلسفه مدیریت بر اساس نزدیک شدن به خواست مشتری و
کاهش ضایعات است .کم شدن ضایعات یعنی هزینه کمتر و افزایش اعتماد و وفاداری مشتری و نیز افزایش اعتبار تولید کننده
که بزرگترین مساله در رقابت تولید کنندگان کاال و خدمات است .شش سیگما در بردارنده ی شاخص آماری برای اندازه گیری
قابلیت فرآیند مورد بررسی و مقایسه سازمان با رقیبان است .شش سیگما یک فرآیند است با مجموعه ای از ابزارهای آماری که
برای اجرای نظریه ها و فلسفه های مدیریت در راه رسیدن به تعداد عیوب کمتر از  3/2در میلیون استفاده می شود (اشرفی و
همکاران.) 1336 ،امروزه تنها ویژگی ثابت بازارهای رقابتی ،تغییر می باشد .تنها سازمان هایی که با روشی مشخص و متمرکز
پذیرای این تغییرات بوده و با آن ها همسو گردند ،قادر به حفظ موقعیت خود خواهند بود.بسیاری از سازمان ها سعی می کنند تا
ب ا تغییرات فراوان و کوچک در فرآیندهای جاری خود به بهبود محصوالت خویش بپردازند .چنین رویکردی به تغییر ،هرگز نتایج
مطلوب را در بر نخواهد داشت .در پنین سازمانی افراد با بدبینی و تردید به متدهای جدید می نگرند .برای اینکه یک سازمان
بتواند از فرهنگ کنونی خود (فرهنگ تردید نسبت به تغییر در فرآیند) به سمت فرهنگی که پذیرای بهبود مستمر فرآیند می
باشد حرکت کند باید در وحله ی اول به شناسایی فاکتورهای مزاحم و نضعیف کننده ی فرهنگ مورد نیاز شش سیگما بپردازد.
پس از شناخت فاکتورها ،گام بعد تهیه برنامه های راهبردی جهت غلبه بر عوامل منفی و تقویت عوامل مثبت می باشد .تغییر و
تحول نیازمند نگاهی صادقانه به فرهنگ کنونی سازمان ،شهامت جسارت و وجود محیطی پشتیبان برای خالقیت همراه با پذیرش
ریسک های متناسب با آن می باشد.غالباً شکست یک پروژه شش سیگما به علت عدم پذیرش تغییر مورد نیاز شش سیگما و
حمایت از آن می باشد .چالشی که مدیران در آغاز فعالیت های شش سیگما با آن روبرو می باشند ،ایجاد فرهنگی است که
بتوانند تغییر و تحول مورد نیاز برای بهبودهای مستمر را جذب نماید.
ارزیابی عملکرد کسب وکار یکی از مهمترین دستور کارهای مدیریت است؛ زیرا کلید دستیابی به بهبود مستمر در توانایی
ارزیابی و سنجش مداوم عملکرد سازمان است .بسیاری از سازمان ها نیز اهمیت ارزیابی مداوم عملکرد را درک کرده اند و سیستم
های ارزیابی عملکرد متنوعی در سازمان به کار می برند (شائمی و همکاران .)1331 ،ارزیابی عملکرد یعنی اندازه گیری و بررسی
چگونگی استفاده از منابع و دارایی های موسسه در جهت اهداف شرکت .اندازه گیری عملکرد مالی و عملیاتی ،پایه بسیاری از
تصمیمات از قبیل پاداش مدیران ،قیمت سهام ،ریسک سهام ،تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری ها و بسیاری از موارد دیگر
است .این تصمیم گیری ها باید بر اساس نتایج ارزیابی ها انجام (با معیارها و شاخص های عملکرد) و متناسب با فرآیند کاری
سازمان باشد .بنابراین عملکرد واحدهای تجاری بر اساس دستیابی به اهداف تعیین شده کوتاه مدت و بلندمدت ارزیابی می شود.
از این رو عملکرد عملیاتی معیار مناسبی جهت دسترسی به اهداف تعیین شده قلمداد می گردد .در حال حاضر ،ارزیابی عملکرد
بسیاری از شرکت ها و سازمان ها بر اساس شاخص های مالی صورت می گیرد (بادآور نهندی و همکاران.)1333 ،

رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد شرکت:
از دیرباز تاکنون مطالعات بسیاری برای دستیابی به معیاری مناسب جهت ارزیابی عملکرد شرکت ها و مدیران به منظور
اطمینان یافتن از همس ویی حرکت شرکت با منافع سرمایه گذاران بالفعل و مبنایی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی سرمایه
گذاران بالقوه و اعتباردهندگان صورت پذیرفته است .نتیجه های به دست آمده از این مطالعات به ارائه چهار رویکرد در رابطه با
معیارهای عملکرد به شرح زیر انجامیده است:
رویکرد حسابداری :در این رویکرد از ارقام مندرج در صورت های مالی نظیر سود ،سود هر سهم ،جریانهای نقدی عملیاتی،
بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام جهت ارزیابی عملکرد استفاده می شود.
رویکرد اقتصادی :بر اساس این رویکرد که در آن از مفاهیم اقتصادی استفاده می شود ،عملکرد واحد تجاری با تأکید بر
قدرت سوداوری دارایی های شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار رفته ارزیابی می شود .ارزش افزوده اقتصادی،
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در این گروه جای دارند.
رویکرد تلفیقی :در این رویکرد ترکیبی از اطالعات حسابداری و بازار برای ارزیابی عملکرد به کار می رود مانند نسبت کیو
توبین و نسبت قیمت به سود ()P/E
رویکرد مدیریت مالی :مطابق با این رویکرد ،اغلب از تئوری های مدیریت مالی نظیر الگوی قیمت گذاری دارایی های
سرمایه ای و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می شود .تاکید اصلی این رویکرد بر تعیین بازده اضافی هر سهم می باشد( .آذربایجانی
و همکاران)1331 ،
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عملکرد شرکت عبارت است از معیارهای برون سازمانی اثربخشی شرکت که سه حوزه کلی را در بر می گیرد:
 .1عملکرد مالی (سود ،بازده دارایی ها ،بازده سرمایه گذاری و  .غیره)،
 .2عملکرد بازار (فروش ،سهم بازار و غیره) و
 .3بازده صاحبان سهام (بازده کل صاحبان سهام ،ارزش افزوده اقتصادی و غیره
در اندازه گیری عملکرد شرکت ،صاحب نظران تفاوت اساسی بین معیارهای مبتنی بر بازار و معیارهای عملکرد مالی قائل
شده اند .با وجود این که در اغلب موارد بین سهم بازار (یکی از مهمترین شاخص های عملکرد بازار) و سودآوری (یکی از مهمترین
شاخص های عملکرد مالی) رابطه معناداری وجود دارد اما در برخی موارد نظیر شرایط نفوذ بازار این رابطه لزوماً مثبت و معنادار
نخواهد بود (حیدرپور وشهبازی.)1332 ،
نسبت های سودآوری  :برای سنجش کفایت سود شرکت ازنسبت های سودآوری استفاده می شود .نسبت های سودآوری
در ارزیابی فعالیتهای عملیات اجرایی شرکت ها ،مورداستفاده قرارمی گیرند .نسبتهای سودآوری ،میزان موفقیت شرکت
رادرتحصیل سود و بازده خالص نسبت به درآمدوفروش یا نسبت به سرمایه گذاری می سنجند .نسبت های سودآوری ،عملکردکلی
شرکت و کارایی مدیریت را در تحصیل سود مناسب ،مورد سنجش قرارمی دهند .این نسبت ها بردو نوع هستند:دسته اول
سودآوری را در رابطه بافروش ودرآمد ،موردسنجش قرارمی دهند و دسته دوم ،سودآوری رادررابطه باسرمایه گذاری ها و دارایی
ها می سنجند .در ادمه به چند نمونه از شاخص های سود آوری اشاره می شود ( .اسماعیل پور.)1383،
سود ناویژه به فروش  :این نسبت رابطه بین فروش و هزینه های تولید انجام شده برای کاالی فروش رفته را نشان می دهد.
این نسبت به صورت درصد بیان می شود .نسبت بیشتر نشان دهنده توان شرکت در فروش کاال به نرخ های باالتر است .نسبت
کمتر شرکت را از نظر رقابت در وضعیت دشواری قرار می دهد.
سود عملیاتی به فروش  :سود عملیاتی ،سود ویژه حاصل از عملیات معمول شرکت است و بنابراین سود عملیاتی قبل از
کسر مالیات ،قبل از بهره و قبل از کسر اقالم غیر عادی و قبل از درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها حاصل می شود .نسبت بیشتر
نشان دهنده موفقیت شرکت در ایجاد سود حاصل از عملیات معمول آنست .کاهش مستمر نسبت می تواند شرکت را در شرایط
مخاطره آمیز قرار دهد.
سود ویژه به فروش  :این نسبت نشانگر آنست که پس از کسر کلیه هزینه ها (اعم از تولیدی و غیر تولیدی ،عادی و غیر
عادی ) چه میزان از فروش نهایتاً برا ی شرکت باقیمانده است .هر چه نسبت باالتر باشد ،می تواند نشانگر موفقیت شرکت باشد.
در استفاده از این نسبت ،توجه به نسبت سود عملیاتی بفروش بسیار مهم است.
بازده مجموع دارایی ها  :این نسبت نشان می دهد که مجموع دارائی هائی که در اختیار شرکت بوده است ،چه بازدهی
برای شرکت به ارمغان آورده است .نسبت باالتر عالمت موفقیت در استفاده از دارائی ها است ( .اسماعیل پور)1383،
بازده ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام  :از آنجایی که معموال هدف مدیریت ،تحصیل حداکثر بازده برای سرمایه گذاران
واحد تجاری است ،این نسبت یکی از معیارهای سنجش موفقیت واحد تجاری در دستیابی به هدف مزبور محسوب می شود و
معموال کاربران در تصمیم گیری های خود توجه خ اصی به آن دارند .درواقع این نسبت ارتباط سود شرکت و حقوق صاحبان
سهام را منعکس می کند .نسبت سود خالص به ارزش ویژه یا حقوق صاحبان سهام ،بازده ارزش ویژه یا کل حقوق صاحبان سهام
شرکت را نشان می دهند .بازده ارزش ویژه ،یک شاخص مهم سودآوری برای سهامداران شرکت می باشد .این نسبت بیانگر درجه
توانایی شرکت جهت پرداخت سود قابل تقسیم بین سهامداران عادی می باشد.
بازده دارایی  :بازده دارایی از مقایسه سود خالص با جمع دارایی های واحد تجاری به دست می آید .بسیاری از تحلیل گران
این نسبت را شاخص نهایی برای تشخیص کفایت و دانایی م دیریت در اداره امور واحد تجاری می دانند .در فرمول زیر عده ای
سود خالص را با هزینه وام های اخذ شده جمع کرده و در صورت کسر قرار می دهند و این عمل را چنین توجیه می کنند که
حال وام ها در جمع دارایی موثر و منظور شده است و قاعدتا به لحاظ تجانس باید هزینه آن هم که از جهتی نتیجه کاربرد وام
است در تعیین بازده محسوب گردد.
بازده سرمایه گذاری  :یکی از نسبت هایی که برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد نسبت بازده سرمایه گذاری
است یا به عبارت دیگر بازده سرمایه گذاری است .این نسبت جهت ارزیابی عملکرد شرکت با توجه به حجم دارایی های موسسات
و مقایسه آن ها ،معیار قابل قبولی به دست می دهد و رابطه سود و حجم دارایی ها را بیان می کند .اگر از دارایی های شرکت به
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طور متناوب استفاده نشود این نسبت معموال کاهش می یابد .همچنین ممکن است شرکتی سرمایه گذاری در دارایی ها را افزایش
دهد ولی نتواند از آن ها بازده الزم را بدست آورد که در نتیجه ،نرخ بازده دارایی نیز کاهش پیدا می کند .نسبت سود خالص به
مجموع دارایی ها ،بازده کل سرمایه گذاری شرکت را نشان می دهد که آن را بازده سرمایه گذاری می نامند ( .اسماعیل پور)1383،

 - 4تعریف عملیاتی متغیرها
شش سیگما :روشی منظم و مبتنی بر اطالعات است که برای بهبود مستمر فرایند بر مبنای حذف سریع عیوب در محصوالت،
فرایندها و عملیات سازمانی ایجاد شده است و به ما کمک می کند در توسعه و بهبود کیفیت محصوالت و ارائه خدمات تمرکز
نسبتاً کاملی داشته باشیم (باقری و ذگردی.)1382 ،
بهره وری  :بهرهوری به عنوان یکی از معیارهای سنجش فعالیتها ،با در نظر گرفتن هدف و مقصد مد نظر از دو زاویه مجزا
قابل بررسی است .از یک سو ،نقش مفید و مؤثر بودن فعالیت در دستیابی به هدف ترسیمی مورد ارزیابی قرار گرفته و از سوی
دیگر بازده فعالیت مطرح میشود .براین اساس میتوان بهرهوری را به دو مولفه تجزیه کرد :بر اساس تعاریف استانداردهای مدیریت
کیفیت اثربخشی :میزانی که فعالیتهای برنامهریزی شده تحقق یافته و نتایج برنامهریزی شده به دست آمده است( .کار درست
کردن) .کارایی :رابطه بین نتیجه بدست آمده و منابع استفاده شده (.درست کار کردن).
سودآوری  :سودآوری به توانایی شرکت دربدست آوردن درآمدوسوداشاره میکند .درآمدیاسودخالص ،تنها معیاراندازه گیری
سودآوری می باشد .سرمایه گذاران واعتباردهندگان،عالقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت دارند.شرکت ها
برای جذب سرمایه موردنیازخود،مجبورندسودکافی برای تامین بازده مناسب جهت سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بدست
آورند.درصورتی که شرکتهاسودکافی تحصیل نکنند،آنهاقادربه جذب سرمایه موردنیازجهت اجرای انواع پروژه هاازطریق سهامداران
یااعتباردهندگان نخواهندبود.دوام وبقاء یک شرکت دربلندمدت،به توانایی آن درکسب درآمدبرای انجام کلیه تعهدات وتامین بازده
مناسب برای سهامداران اصلی ،بستگی دارد (.اسماعیل پور.)1383،
فرآیند حسابداری  :چرخه فعالیت های حسابداری وابسته به نوع شرکت نیست ،بلکه به صورت کل یا به عبارت دقیقتر در
الیه های پایین تحلیل فرایند حسابداری در جزئیات انجام کار متفاوتند ولی به صورت عمده ،حسابداری ،فارغ از نوع شرکت،
شامل فعالیت های زیر می باشد:
 -1جمع آوری اطالعات مالی
 -2تجزیه و تحلیل اطالعات و ثبت آن ها
 -3تهیه گزارشات یا به عبارتی تهیه صورت های مالی
این مراحل در این سطح در تمامی انواع شرکت ها انجام می پذیرد و به نوع و ماهیت شرکت وابسته نیست (باقری و ذگردی،
.)1382

 - 5فرضیه های پژوهش
الف  -رابطه معنی داری بین شش سیگما و بهبود فرآیندهای حسابداری وجود دارد.
ب  -رابطه معنی داری بین فرآیند حسابداری و کاهش هزینه ها وجود دارد.
ج  -رابطه معنی داری بین فرآیند حسابداری و بهبود بهره وری وجود دارد.
د  -رابطه معنی داری بین فرآیند حسابداری و رشد سهم بازار وجود دارد.
ه  -رابطه معنی داری بین فرایند حسابداری و کاهش هزینه دوباره کاری وجود دارد.
و  -رابطه معنی داری بین فرایند حسابداری و افزایش سودآوری وجود دارد.

- 6روش تحقیق
اتخاذ و کاربرد روش تحقیق صحیح که با ماهیت و ویژگی های پژوهش مطابقت داشته باشد ،می تواند تالش های پژوهشی
را به نتیجه برساند .پژو هش حاضر از لحاظ جمع آوری داده های مورد نیاز ،تو صیفی از نو ع همبستگی است و برمبنای هدف،
کاربردی می باشد .
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- 1جامعه تحقیق
جامعه آماری شامل  211نفر از مدیران سازمان تامین اجتماعی ،شرکت های تابعه سازمان تامین اجتماعی می باشند که به
نوعی با فرآیند های بهبود و فرآیند های حسابداری کار می کرده اند ،می باشند.

 - 8برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری
واحدهای نمونه گیری مجموعه عنصرهایی از جامعه هستند که اجتماع آنها کل جامعه را تشکیل می دهند .بنابراین واحد
نمونه تحقیق حاضر را افراد تشکیل می دهند .تعداد نمونه با توجه به جدول مورگان  132نفر انتخاب شده است.

- 3تعیین اعتبار و پایایی ابزار پژوهش
برای تا مین روایی پرسش نامه در هنگام طراحی به ادبیات نظری موضوع مراجعه شده و با تعیین ابعاد مناسب ،شاخص های
مناسب و مرتبط با ابعاد انتخاب شده است .هم چنین در بررسی روایی پرسش نامه اولیه از دیدگاه خبرگان استفاده شده است.
هم چنین از تعداد محدودی از اعضای جامعه آماری در مورد درجه وضوح و رسائی پرسش نامه نظر سنجی شده است تا همه
پرسش ها بدون ابهام باشند .بنابراین براساس شواهد اشاره شده پرسش نامه دارای روایی محتوایی است .پرسشنامه در صورتی
دارای پایائی است که درصورت تکرار درمواقع دیگر به نتایج یکسان برسد .مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک
فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم ،نتایج حاصل نزدیک به هم باشد زمانی که مقیاسی از نوع لیکرت
وجود داشته باشد و محقق بخواهد ازطریق گویه های مختلف یک مفهوم پیچیده را اندازه گیری کند ،برای سنجش درونی مقیاس
می تواند از آماره آلفای کرونباخ استفاده کند .اگر مقدار به دست آمده بیشتر از  1/21باشد ،پایایی ابزار اندازه گیری قابل قبول
تلقی میگردد .برای برآورد کردن پایایی پرسش نامه تحقیق حاضر با استفاده از پاسخ های گروه نمونه مورد مطالعه از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شده است .با توجه به اینکه ضرایب محاسبه شده پاسخ های هر یک از ابعاد مورد بررسی و کل پاسخ ها بزرگتر
از ضریب آلفای مورد نیاز برای یک پرسش نامه تحقیق یعنی 1/21است ،بنابراین پرسش نامه بکار رفته در جامعه آماری مورد
مطالعه ،دارای قابلیت اطمینان کافی است  .پایای ی این ابزار نیز با استفاده از آلفای کرونباخ برای هریک از زیر مقیاس های این
پرسشنامه محاسبه گردید که در جدول زیر قابل مشاهده است.
مقیاس

شش سیگما

کاهش هزینه ها

بهبود بهره وری

ضریب آلفا

1/26

1/23

1/22

رشد

کاهش

افزایش

سهم بازار

هزینه دوباره کاری

سود آوری

1/81

1022

1021

ضریب پایایی پرسشنامه شش سیگما و بهبود فرآیند های حسابداری

 - 71روش تجزیه و تحلیل اطالعات
در این پژوهش پس از جمع آوری اطالعات الزم و تبدیل آنها به کمیت های عددی با استفاده از جداول آماری که در بردارنده
فراوانی ،درصد و نوع پاسخ می باشد؛ و برا ی تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده
است.
آمار توصیفی :شامل فراوانی ،درصد ،درصدتجمعی و رسم جداول و نمودارها
آمار استنباطی :در تحلیل دادهها با استفاده از مدلساز ی معادالت ساختاری و تحلیل واریانس و سایر روش های آماری به
بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است.

 - 77تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
قبل از آزمون فرضیه ها ،نرمال بودن (توزیع طبیعی داشتن) متغیرهای مورد مطالعه توسط آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف
یک نمونهای ( )K-Sبررسی شد .فرض نرمال برای تمام متغیرها برقرار بود .برای بررسی وضعیت متغیرهای مطالعه از آزمون  tیک
نمونه ای استفاده شد .برای بررسی فرضیات به دلیل نرمال بودن متغیرهای مورد مطالعه از تحلیل واریانس یک طرفه و دو طرفه
و مدل سازی معادالت ساختاری استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار  SPSSویراست  SmartPLS ،21و Excel
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استفاده شد و معنی داری  1/11در نظر گرفته شد .الزم به ذکر است که تمام بررسیها در این فصل بر اساس  132آزمودنی
صورت گرفته است.

 - 7 - 77توصیف کمّی متغیرهای تحقیق
مقادیر شاخصهای توصیفی در خصوص متغیرهای تحقیق ()n=792
متغیر

ابعاد

فرآیند های حسابداری

مد

میانه میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی کمینه بیشینه

کاهش هزینه ها

2/2

2/3

2/13

1/13

1/132

-1/121

1/1

3/2

بهبود بهره وری

2/2

2/3

2/22

1/12

1/188

-1/328

1/3

2/1

رشد سهم بازار

3/3

3/3

3/36

1/22

1/112 -1/188

2/1

2/3

کاهش هزینه دوباره
کاری

2/2

3/2

3/62

1/63

2/2

2/2

افزایش سود آوری

3/2

3/2

3/23

1/26

2/2

2/2

3/2

3/1

3/11

1/36

2/2

2/3

شش سیگما

-1/182 -1/223
1/118 -1/132
1/113

-1/121

میانگین و انحراف معیار برای متغیر کاهش هزینه ها به ترتیب برابر  2/13و  ،1/13برای متغیر بهبود بهره وری به ترتیب
برابر  2/22و  ،1/12برای متغیر رشد سهم بازار به ترتیب برابر  3/36و  ،1/22برای متغیر کاهش هزینه دوباره کاری به ترتیب
برابر  3/62و  ، 1/63برای متغیر افزایش سود آوری  3/2362و  1/26محاسبه شد .میانگین و انحراف معیار برای متغیر شش سیگما
به ترتیب برابر  3/11و  11/36محاسبه شد .با توجه به اینکه مقادیر چولگی و کشیدگی در بازه ( )-2،2قرار دارند؛ پس دادهها از
توزیع نرمال دور نیست.

 - 2 - 77توصیف کیفی فرآیند های حسابداری
عالوه بر شاخصهای توصیفی برای متغیر فرآیند های حسابداری  ،با توجه به نمره به دست آمده از میانگین سؤاالت مربوط
به متغیرها ،فرآیند حسابداری می تواند بر پنج عامل کاهش هزینه ها ،بهبود بهره وری ،رشد سهم بازار ،کاهش هزینه دوباره کاری،
افزایش سود آوری اثرگذار باشد .
توزیع فراوانی متغیر فرآیند های حسابداری
متغیر

گویهها

فراوانی

درصد

فرآیند های حسابداری

کاهش هزینه ها

33

21/1

بهبود بهره وری

23

12/1

رشد سهم بازار

12

12/8

کاهش هزینه دوباره کاری

38

28/8

افزایش سود آوری

21

11/3

کل

132

111/1

 - 9 - 77بررسی فرض نرمال
قبل از بررسی فرضیات تحقیق ،نرمال بودن متغیرهای مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد .برای بررسی فرض نرمال بودن
متغیرهای مطالعه از آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف یک نمونه ای استفاده شده است .نتایج این آزمون در جدول زیر آورده شده
است.
متغیر مورد بررسی توزیع نرمال نداردH1 
متغیر مورد بررسی توزیع نرمال داردH0 .
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نتایج آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف برای بررسی پذیره نرمال بودن
متغیر
فرآیند های حسابداری

شش سیگما

حجم نمونه

آماره آزمون

معنی داری

نتیجه

ابعاد
کاهش هزینه ها

132

1/128

1/121

نرمال

بهبود بهره وری

132

1/311

1/163

نرمال

رشد سهم بازار

132

1/232

1/121

نرمال

کاهش هزینه دوباره کاری

132

1/118

1/211

نرمال

افزایش سود آوری

132

1/182

1/166

نرمال

کل

132

1/313

1/162

نرمال

با توجه به اینکه سطح معنی داری بزرگتر از  1/11است لذا فرض صفر (نرمال بودن توزیع متغیر) رد نمیشود .به دلیل
برقراری فرض نرمال از روشهای پارامتری برای بررسی فرضیههای تحقیق استفاده شده است.

- 4- 77ارزیابی مدل اندازه گیری
در این مرحله برای بررسی برازش مدل اندازهگیری از معیارهای بارهای عاملی ،ضرایب آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی ،
میانگین واریانس استخراج شده ( ، )AVEشاخص اشتراک  ،روایی واگرا به روش فورنل و الکر و بارهای عاملی متقابل استفاده
شد.در صورتی که بار عاملی هر سؤال با سازه خود بزرگتر از  1/2باشد ،از دقت الزم برای اندازهگیری برخوردار است .در صورتی
که سؤالهای سازههای مورد مطالعه داری بارهای عاملی کمتر از  1/2باشند از اهمیت الزم برای اندازهگیری برخوردار نیستند و
از اینرو بایستی از فرآیند تحلیل کنار گذاشته شوند .مقدار پایایی آلفای کرونباخ و مقدار پایایی مرکب سازهها بزرگتر از 1/2
نشان دهنده مناسبت مدل است .شاخص اشتراک توانایی مدل را در پیش بینی متغیرهای مشاهده پذیر از طریق مقادیر متغیر
پنهان متناظرشان می سنجد ،بر اساس نتایج این آزمون مقادیر مثبت نشان دهنده کیفیت مدل اندازه گیری میباشد .فورنل و
الرکر استفاده از میانگین واریانس استخراجشده ( )AVEرا بهعنوان معیاری برای روایی همگرا پیشنهاد میکنند و مقادیر باالتر
از  1/1را مناسب دانستهاند؛ همچنین مگنر و همکاران مقدار بزرگتر از  1/2را پیشنهاد کردهاند .در روش فورنل-الرکر ،میزان
ارتباط یک سازه با شاخصهایش در مقایسه با رابطه آن سازه با سایر سازهها بررسی میگردد؛ بهطوری که روایی واگرای قابل
قبول یک مدل بیانگر آن است که یک سازه در مدل تعامل بیشتری با شاخصهای خود دارد تا با سازههای دیگر .فورنل و الرکر
پیشنهاد کردهاند روایی واگرا وقتی رضایتبخش است که مقدار  AVEبرای هر سازه بیشتر از توان دوم ضریب همبستگی آن
سازه با سایر سازهها باشد .روش بارهای متقابل یکی دیگر از معیارهای ارزیابی روایی واگرا است .در این روش انتظار میرود بار هر
شاخص (معرف) برای هر سازه بیشتر از بار متقابل آن شاخص برای سایر سازهها باشد.
شاخصهای برازش مدل اندازه گیری
CR

متغیر
کاهش هزینه ها
بهبود بهره وری
رشد سهم بازار
کاهش هزینه دوباره کاری
افزایش سود آوری
شش سیگما
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آلفای کرونباخ  AVEشاخص اشتراک

مقدار محاسبهشده 1/866

1/233

1/218

1/188

>1/2

>1/2

>1/2

<1

مقدار محاسبهشده 1/212

1/211

1/221

1/162

>1/2

>1/2

>1/2

<1

مقدار محاسبهشده 1/826

1/232

1/213

1/123

>1/2

>1/2

>1/2

<1

مقدار محاسبهشده 1/813

1/221

1/268

1/226

>1/2

>1/2

>1/2

<1

مقدار محاسبهشده 1/213

1/211

1/221

1/111

>1/2

>1/2

>1/2

<1

مقدار محاسبهشده 1/811

1/226

1/223

1/138

>1/2

>1/2

>1/2

<1

سطح قابل قبول
سطح قابل قبول
سطح قابل قبول
سطح قابل قبول
سطح قابل قبول
سطح قابل قبول
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نتایج جدول مقدار پایایی مرکب و پایایی آلفای کرونباخ برای سازههای مدل بزرگتر از  1/2است و حاکی از پایایی مناسب
مدل است .مقادیر  AVEبرای سازههای مدل باالتر از  1/2است که نشاندهنده روایی همگرای نسبتاً رضایتبخش مدل است.
شاخص اشتراک برای سازههای مدل مثبت و نشان از کیفیت مدل اندازهگیری دارد.
1

متغیر

1/218
 .1کاهش هزینه ها
1/131
 .2بهبود بهره وری
1/121
 .3رشد سهم بازار
 .2کاهش هزینه دوباره کاری 1/128
1/188
 .1افزایش سود آوری

2

3

2

1

1/221
1/213 1/118
1/268 1/112 1/122
1/221 1/322 1/128 1/116

 aعناصر روی قطر مقادیر  AVEو عناصر زیر قطر توان دوم همبستگی بین سازهها میباشد.

ماتریس روایی واگرا (روش فورنل و الرکر)

a

همانطور که در جدول مشاهده میشود مقدار  AVEبرای هر سازه بیشتر از توان دوم همبستگی آن سازه با سایر سازههای
مدل است که حاکی از روایی واگرا قابل قبول مدل می باشد.در این مرحله برای بررسی برازش مدل ساختاری سه معیار مقادیر
آماره  ،tضریب تعیین ( )R2و معیار  Q2استفاده شد .ابتداییترین معیار برای ارزیابی رابطه بین سازهها در مدل ساختاری ،مقادیر
آماره  tاست .اگر مقدار آماره  tاز  1/36بیشتر باشد ،مسیر و ضریب مسیر مورد نظر معنیدار بوده و فرضیه مورد نظر تأیید میگردد؛
در غیر این صورت ضریب مسیر معنیدار نبوده و فرضیه مربوطه نیز رد میشود .در نرمافزار  SmartPLSاین مقادیر با استفاده از
دستور خودگردانسازی ( )Bootstrappingمحاسبه میشود .در این روش مکرر از نمونه مورد بررسی تعداد نمونه مد نظر (111
=  )nرا به دفعات متعدد ( k = 1111بار نمونه گیری) بهتصادف انتخاب و در هر بار برآورد بارهای عاملی و ضرایب مسیر یا اثرات
بین متغیرهای مکنون را محاسبه میکند .در نهایت با استفاده از انحراف معیار و خطای استاندارد برآوردهای صورت گرفته در
دفعات مکرر نمونه گیری میتواند شاخص  tرا برای آزمون معنی داری بارهای عاملی در مدلهای اندازه گیری و ضرایب مسیرها
محاسبه کند .معیار اساسی برای ارزیابی سازههای پنهان درونزا ،ضریب تعیین ( )R2است .مقادیر  R2برابر با  1/33 ،1/62و
 1/13به ترتیب قابلتوجه ،متوسط و ضعیف توصیف میشوند .معیار  Q2توسط استون و گایسر معرفی شده است قدرت پیش
بینی مدل را مشخص میکند .مقادیر  1/11 ،1/12و  1/31به ترتیب نشاندهنده قدرت پیشبینی کوچک ،متوسط و بزرگ است.
2.744

1.030

F6

F1

F2

1.184
1.193
F1

کاهش هزینه ها

F2

بهبود بهره وری

F3

رشد سهم بازار

F4

کاهش هزینه دوباره کاری

F5

افزایش سود آوری

F6

شش سیگما

F3

14.615

F4
F5

ضرایب معناداری  tمربوط به فرضیه ها (مقادیر بزرگتر از  7/36معنی دار در سطح )1/15

با توجه به نگاره مقادیر آماره  tمحاسبهشده در خصوص فرضیههای تحقیق از مقدار بحرانی آن ( )1/36بیشتر است؛ بنابراین
ضرایب این دو مسیر معنیدار میباشد  .نتایج نشاندهنده آن است که تمامی بارهای عاملی دارای مقدار  tبزرگتر از 1/36
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میباشند.با توجه به نگاره مقدار  R2برای سازه درونزای شش سیگما برابر با  1/331به دست آمد که نسبتا متوسط است .بر
اساس مقدار  Q2که برابر با  1/368است ،قدرت پیش بینی برای متغیرهای مطالعه در حد قوی است.

 - 72آزمون فرضیههای تحقیق
پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،مدل ساختاری و مدل کلی ،به بررسی و آزمون فرضیهها پرداخته شده است.
فرضیه  :1رابطه معنی داری بین شش سیگما و بهبود فرآیند های حسابداری وجود دارد .
رابطه شش سیگما و بهبود فرآیند های حسابداری
همبستگی پیرسون

بهبود فرآیند حسابداری
شش سیگما

شش سیگما

بهبود فرایند حسابداری

مقدار آزمون

1

10232

کمترین سطح معناداری

1

10111

مقدار آزمون

10232

1

کمترین سطح معناداری

10111

1

جهت سنجش فرضیه اصلی تحقیق با توجه به فاصله ای بودن اطالعات از همبستگی پیرسون استفاده شده است  .با توجه به
نتایج به دست آمده کمتر شدن کمترین سطح معناداری بدست آمده  p<0/05دال بر تأیید فرضیه میباشد .و بین دو متغیر
شش سیگما و ب هبود فرآیند حسابداری همبستگی مستقیم وجود دارد که با اجرای شش سیگما  ،فرایندهای حسابداری نیز
بهبود پیدا می کنند .
فرضیه  : 2رابطه معنی داری بین فرآیند های حسابداری و کاهش هزینه ها وجود دارد .
رابطه

برآورد
پارامتر

خطای
استاندارد

پارامتر
استاندارد شده

t

P

کاهش هزینه ها ← فرآیند های حسابداری

1/131

1/162

1/121

2/222

*>1/11

اثرات مستقیم در مدل نهایی برای بررسی روابط  -کاهش هزینه ها

با توجه به جداول آماری ارائه شده رابطه اثر استاندارد شده ( P>1/11و  )β = 1/121بهصورت مثبت و معنی دار است؛
بنابراین فرضیه تأیید میشود.
فرضیه  : 3رابطه معنی داری بین فرآیند های حسابداری و بهبود بهره وری وجود دارد .
رابطه

برآورد
پارامتر

خطای
استاندارد

پارامتر
استاندارد شده

t

P

بهبود بهره وری ← فرآیند های حسابداری

1/113

1/118

1/121

1/131

<1/11

اثرات مستقیم در مدل نهایی برای بررسی روابط  -بهبود بهره وری

با توجه به جداول آماری ارائه شده رابطه اثر استاندارد شده ( P>1/11و  )β = 1/121بهصورت مثبت و معنی دار است؛
بنابراین فرضیه تأیید میشود.
فرضیه  : 2رابطه معنی داری بین فرآیند های حسابداری و رشد سهم بازار وجود دارد .
رابطه

برآورد
پارامتر

خطای
استاندارد

پارامتر
استاندارد شده

t

P

رشد سهم بازار ← فرآیند های حسابداری

1/112

1/182

1/111

1/133

<1/11

اثرات مستقیم در مدل نهایی برای بررسی روابط  -رشد سهم بازار

رابطه اثر استاندارد شده ( P>1/11و  )β = 1/111بهصورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید میشود.
فرضیه  : 1رابطه معنی داری بین فرآیند های حسابداری و کاهش هزینه دوباره کاری وجود دارد .
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رابطه
کاهش هزینه دوباره کاری ← فرآیند های حسابداری

برآورد
پارامتر

خطای
استاندارد

پارامتر
استاندارد شده

t

P

1/111

1/133

1/122

12/6211

*>1/11

اثرات مستقیم در مدل نهایی برای بررسی روابط – کاهش هزینه دوباره کاری
رابطه اثر استاندارد شده ( P>1/11و  )β = 1/122بهصورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید میشود.

فرضیه  : 6رابطه معنی داری بین فرآیند های حسابداری و افزایش سود آوری وجود دارد .
رابطه
افزایش سود آوری ← فرآیند های حسابداری

برآورد
پارامتر

خطای
استاندارد

پارامتر
استاندارد شده

t

P

1/212

1/121

1/212

1/311

*>1/11

اثرات مستقیم در مدل نهایی برای بررسی روابط – افزایش سود آوری

با توجه به جداول آماری ارائه شده رابطه اثر استاندارد شده ( P>1/11و  )β = 1/212بهصورت مثبت و معنی دار است؛
بنابراین فرضیه تأیید میشود.

نتیجه گیری
در فرضیه اول مشخص شد ،کمترین سطح معناداری بدست آمده  p<0/05دال بر تأیید فرضیه میباشد .و بین دو متغیر
شش سیگما و بهبود فرآیند حسابداری همبستگی مستقیم وجود دارد که با اجرای شش سیگما ،فرایندهای حسابداری نیز بهبود
پیدا می کنند .در فرضیه دوم مشخص شد  ،رابطه اثر استاندارد شده ( P>1/11و  )β = 1/121بهصورت مثبت و معنی دار است؛
بنابراین فرضیه تأیید میشود .ضریب رگرسیون بین این دو متغیر نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در
اجرای شش سیگما و اثر آن بر فرایند های حسابداری  ،وضعیت هزینه ها معادل  1/121واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد
کرد.در فرضیه سوم مشخص شد ،رابطه اثر استاندارد شده ( P>1/11و  )β = 1/121بهصورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین
فرضیه تأیید می شود .ضریب رگرسیون بین این دو متغیر نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در اجرای
شش سیگما و اثر آن بر فرایند های حسابداری  ،بهره وری معادل  1/121واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد .در فرضیه
چهارم مشخص شد ،رابطه اثر استاندارد شده ( P>1/11و  )β = 1/111بهصورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید
می شود .ضریب رگرسیون بین این دو متغیر نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در اجرای شش سیگما و
اثر آن بر فرایند های حسابداری ،سهم بازار معادل  1/111واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه پنجم مشخص
شد ،رابطه اثر استاندارد شده ( P>1/11و  )β = 1/122بهصورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید میشود .ضریب
رگرسیون بین این دو متغیر نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در اجرای شش سیگما و اثر آن بر فرایند
های حسابداری  ،هزینه دوباره کاری ها معادل  1/122واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد .در فرضیه ششم مشخص شد،
رابطه اثر استاندارد شده ( P>1/11و  )β = 1/212بهصورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید میشود .ضریب رگرسیون
بین این دو متغیر نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در اجرای شش سیگما و اثر آن بر فرایند های
حسابداری ،سطح سود آوری معادل  1/212واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.
اولویت بندی اثر شش سیگما بر مولفه های فرآیند حسابداری:
با توجه به تحلیل فرضیه ها اولویت ها به شرح زیر است ( از بیشترین اثر تا کمترین اثر ) :
 - 1هزینه دوباره کاری ها (  1/122واحد )
 – 2سطح سود آوری ( 1/212واحد )
 – 3وضعیت هزینه ها (  1/121واحد )
 - 2بهره وری (  1/121واحد )
 – 1سهم بازار ( 1/111واحد)
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