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چکـیده
هدف اصلی این تحقیق «بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و سودآوری شرکتها با شرایط اهرمی و سرمایه ای
بودن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  0191تا  »0191می باشد .محافظه کاری
مشروط به عنوان متغیر مستقل و سودآوری (نرخ بازده داراییها) به عنوان متغیر وابسته می باشند .اندازه شرکت ،اهرم مالی،
نسبت اقالم تعهدی و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز به عنوان متغیرهای کنترل می باشد .نمونه آماری تحقیق شامل
 11شرکت سرمایهای و  68شرکت اهرمی میباشد .روش گردآوری اطالعات به روش کتابخانهای و اسناد کاوی
صورتهای مالی می باشد .روش آماری تحقیق از روش آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه می باشد .نتایج فرضیه اول
نشان داد بین محافظه کاری مشروط و سودآوری در شرکتهای سرمایه ای بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم و
معناداری وجود دارد .نتایج فرضیه دوم نشان داد بین محافظه کاری مشروط و سودآوری در شرکتهای اهرمی بورس اوراق
بهادار تهران رابطه معکوس و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد بین اهرم مالی و
نسبت اقالم تعهدی با سودآوری شرکتهای بورسی تهران ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد .بین اندازه شرکت و
سودآوری شرکتها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .در نهایت بین نسبت جریان نقدی عملیاتی و قیمت سهام رابطه
معناداری یافت نشد.

واژگـان کلـیدی :محافظه کاری مشروط ،سودآوری ،محدودیت مالی ،اندازه شرکت ،اهرم مالی
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میزان و دقت اطالعات می تواند بر سودآوری شرکت تاثیر گذارد .معموال هر چه کیفیت و دقت اطالعات باال باشد؛ سودآوری
افزایش می یابد .کیفیت باالی اطالعات و تقارن اطالعاتی موجب هماهنگی بیشتر مدیران و سرمایه گذارای در رابطـه با
تصمیمات سرمایه گذاری می شود .برعکس هر چـه عدم تطابق اطالعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیشتر باشد؛ سرمایه
گذاران بــه جهت پذیرش بیشتر ،هزینــه سرمایه باالیی را مطالبــه می کنند و این امر ممکن است موجب کاهش سودآوری
شود (الروس و کیو.)9100 ،0
سودآوری یکی از مفاهیم اساسی در حوزه ادبیات مالی است که در تصمیمات مالی و سرمایه گذاری نقش اساسی بازی می
کند و عامل اصلی در ایجاد شکاف بین سود حسابداری و سود اقتصادی است .مدیران باید راجع به سودآوری شرکت برای
مواردی مانند -0 :اتخاذ تصمیمات بودجه بندی سرمایه-9استقرار ساختار بهینه سرمایه -1تصمیم گیری نسبت به اجاره بلندمدت ،
جایگزینی اوراق قرضه ،مدیریت سرمایه در گردش و غیره اطالعات کافی داشته باشد (لی.)9101 ،9
محافظه کاری حسابداری یکی از چالش برانگیزترین موضوعات حسابداری طی یک قرن اخیر بوده است .صاحبنظران
حسابداری به بررسی ابعاد مثبت و منفی این ویژگی اطالعاتی گزارشگری مالی پرداختهاند .از دید طرفداران ،محافظهکاری از طریق
محدود کردن توانایی مدیران در بروز رفتارهای فرصتطلبانه به نظارت وحاکمیت صاحبان سرمایه کمک کرده و در انتقال حق
کنترل شرکت به تامین کنندگان سرمایه اثرگذار است .در مقابل ،منتقدان خاطر نشان ساختهاند حسابداری محافظهکارانه باعث
کاهش خالص داراییها و سود خالص دوره میشود که این امر دسترسی شرکت به منابع مالی را کاهش میدهد  .محافظه کاری به
عنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری سالهاست که مورد استفاده حسابداران قرار می گیرد و علیرغم انتقادهای فراوان برآن
همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است بطوریکه دوام وبقای محافظه کاری در مقابل انتقادهای
وارده برآن در طول سالیان طوالنی را گواه بر مبانی بنیادین این اصل دانست .همچنین میتوان از محافظه کاری به عنوان مکانیزمی
نام برد که اگر به درستی اعمال شود ،منجر به حل بسیاری از مسایل نمایندگی و عدم تقارن اطالعاتی خواهد شد که بطور کلی از
شکاف روزافزون بین مدیران و تامین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری ناشی می شود (الدرسون و همکاران.)9106 ،1

 -2بیان مسأله
باسو )0991( 0محافظه کاری را به صورت زیر تعریف کرده است :محافظه کاری عبارتست از تاییدپذیری متفاوت الزم برای
شناسایی درآمدها و هزینه ها ،که منجر به کم-نمایی سود و دارایی ها می شود .این تعریف بیانگر محافظه کاری مشروط است .در
تحقیقات اخیر محافظه کاری را به دو نوع تقسیم کرده اند :نوع نخست ،محافظه کاری پیش رویدادی است که محافظه کاری
م ستقل از اخبار و محافظه کاری نامشروط نیز خوانده شده است .محافظه کاری پیش رویدادی از به کارگیری آن دسته از
استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را به گونه ای مستقل از اخبار اقتصادی جاری ،می کاهند .برای مثال ،شناسایی
بدون درنگ مخارج تبلیغات و تحقیق و توسع ه به عنوان هزینه ،حتی در صورتی که جریان های نقدی آتی مورد انتظار آنها مثبت
باشد از این نوع است (الروس و کیو.)9100 ،0
نوع دیگر محافظه کاری ،محافظه کاری پس رویدادی است که محافظه کاری وابسته به اخبار ،محافظه کاری مشروط و عدم
تقارن زمانی سود نیز خوانده شده است .محافظه کاری پس رویدادی به مفهوم شناسایی به موقع تر اخبار ناخوشایند نسبت به اخبار
خوشایند در سود است .برای مثال ،قاعده اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار ،حذف سرقفلی در پی انجام آزمون کاهش ارزش و
شناسایی نامتقارن زیان های احتمالی در مقابل سودهای احتمالی ،از این نوع هستند .به طور کلی ،اصول حسابداری شناسایی
کاهش یا اخبار ناخوشایند درباره موجودی کاال ،سرقفلی و زیان های احتمالی را ایجاب می کنند؛ اما شناسایی افزایش ناشی از اخبار
خوب را منع می کنند .انگیزه اصلی برای محافظه کاری نامشروط ،سختی ارزیابی دارایی ها و بدهی ها است .انگیزه اصلی برای
محافظه کاری مشروط ،خنثی کردن انگیزه های مدیران برای گزارشگری اطالعات حسابداری دارای جانبداری رو به باال در موقعی
که رویدادهای نامناسب اتفاق افتاده ،می باشد .بیور و رایان اظهار کرده اند که محافظه کاری پیش رویدادی در دوره های قبلی،
پیش انجام محافظه کاری پس رویدادی دوره های بعدی است .به بیان ساده ،اگر محافظه کاری پیش رویدادی منجر به عدم
شناسایی یک دارایی در دوره های گذشته شده باشد ،اخبار ناخوشایند ناشی از کاهش ارزش این دارایی نمی تواند در سود دوره
جاری شناسایی شود (الدرسون و همکاران.)9106 ،
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اهمیت شرکتهای اهرمی و سرمایه ای این است که شرکتهای اهرمی شرکتهایی هستند که اهرم مالی باالیی نسبت به
میانگین اهرم مالی بازار سرمایه دارند و یا بعبارت دیگر شرکتهایی هستند که بیشتر در معرض ورشکستگی می باشند .این شرکتها
بعلت باال بودن بده یها؛ کمتر می توانند از فرصتهای رشد پیش رو استفاده کنند و بیشتر سعی در کاهش بدهیها و تأمین مالی
شرکت هستند .شرکتهای سرمایه ای نیز شرکتهایی هستند که از منابع مالی باالیی برخورداند و سطح بدهی این شرکتها کمتر از
میانگین اهرم مالی شرکتها در بازار سرمایه می باشد .این شرکتها با در اختیار داشتن منابع مالی بهتر می توانند بر روی پروژه های
سوداور سرمایه گذاری نمایند و از فرصتهای رشد استفاده کنند (بوالن و یان.)9100 ،0
با توجه به اهمیت برآورد سودآوری شرکت؛ مسئله اصلی تحقیق پاسخ به سؤال زیر می باشد:
آیا محافظه کاری مشر وط در گزارشگری مالی بر سودآوری شرکت با توجه به شرایط اهرمی (با محدودیت مالی) و سرمایه ای
بودن (بدون محدودیت مالی) شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد؟

 -3پیشینه تحقیق
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فروغی و ساکیانی ( )0191در تحقیقی به بررسی تأثیر سررسید بدهی بر قیمت سهام پرداخته اند .به منظور دست یابی به
اهداف پژوهش تعداد  019شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 0166الی 0190
انتخاب گردید .به منظور آزمون فرضیههای پژوهش با استفاده از دو معیار سقوط قیمت سهام از الگوی رگرسیون چند متغیره و
داده های ترکیبی استفاده شده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که سررسید بدهی بر سقوط آتی قیمت سهام تأثیر منفی دارد.
به بیان دیگر با کوتاه تر شدن سررسید بدهی احتمال سقوط قیمت سهام نیز کاهش پیدا میکند.
کرمی و عمرانی ( )0198به بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت و محافظه کاری بر قیمت سهام پرداختند .نتایج نشان می دهد که
سرمایه گذاران اهمیت (وزن) بیشتری به خالص دارایی های عملیاتی و سود عملیاتی غیرعادی شرکت های در مرحله رشد نسبت
به شرکت های مراحل بلوغ و افول می دهند.
همچنین نتایج نشان می دهد که در مراحل رشد و بلوغ ،سرمایه گذاران اهمیت (وزن) بیشتری به خالص دارایی های عملیاتی
و سود عملیاتی غیرعادی شرکت های محافظه کار(نسبت به شرکت هایی که از رویه های حسابداری متهورانه استفاده می کنند)
می دهند و در مرحله افول عکس این موضوع صادق است.
الدرسون و همکاران )9106( 9در تحقیقی به بررسی رابطه بین محافظه کاری مشروط و سودآوری شرکتها با شرایط اهرمی و
سرمایه ای بودن در شرکتهای بورسی بخارست پرداخته اند .نمونه آماری تحقیق شامل  199شرکت سرمایه ای و  066شرکت
اهرمی می باشد .روش آماری تحقیق از روش آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه می باشد .نتایج فرضیه اول نشان داد بین
محافظه کاری مشروط و سودآوری در شرکتهای سرمایه ای رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .نتایج فرضیه دوم نشان داد بین
محافظه کاری مشروط و سودآوری در شرکتهای اهرمی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
گریس لی )9101( 1در تحقیقی با عنوان محافظه کاری شرطی ،هزینه های نمایندگی ،ویژگی های قراردادی بدهی ها به این
نتیجه رسیدند که اوالً رابطه ی وجود و میزان اهرم با محافظه کاری شرطی یک رابطه ی مثبت و معناداراست و همچنین بدهی
های خارج از ترازنامه که ایجادکننده اهرم غیر ترازنامه ای است بر روی محافظه کاری مشروط تأثیر مثبت و معناداری دارد .ثانیاً
ویژگی های قراردادی بدهی ها ،از طریق تغییر هزینه های نمایندگی و انگیزه های ارزیابی ،بر سطح محافظه کاری شرطی تأثیر
دارد .از جمله این ویژگی ها می توان به خصوصی یا عمومی ،سررسید ،قابلیت تبدیل ،اولویت دار بودن ،وثیقه دار بودن بدهی ها
اشاره کرد .وی دریافت شرکت هایی با سطوح بزرگتر از بدهی عمومی ،کوتاه مدت ،تبعی(در اولویت دوم) ،بدون وثیقه ،تشخیص به
موقع تری از زیان ها(محافظه کاری مشروط) فراهم می کنند و بعد از کنترل اعمال تبدیل ،شرکت هایی با سطوح بزرگتری از
بدهی قابل تبدیل محافظه کاری کمتری فراهم می کنند.

 -4تدوین فرضیهها
 .0بین محافظه کاری شرطی و سودآوری شرکت در شرکتهای اهرمی بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود دارد.
 .9بین محافظه کاری شرطی و سودآوری شرکت در شرکتهای سرمایه ای بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود
دارد.

1 Bulan and Yann
2 Eldersoun and et al
3 Grissly
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شکل-1مدل مفهومی تحقیق ()Eldersoun and et al, 2018
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مدل رگرسیونی تحقیق جهت آزمون فرضیه های تحقیق که یک بار برای شرکتهای اهرمی و یکبار برای شرکتهای سرمایه
ای محاسبه می شود؛ نیز در زیر آورده شده است:
𝑡 1)𝑃 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝐶𝑂𝑁𝑖, 𝑡 + 𝛽2𝐹𝐿𝑖, 𝑡 + 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖, 𝑡 + 𝛽4𝐴𝐶𝐶𝑖, 𝑡 + 𝛽5𝑂𝐶𝐹𝑖, 𝑡 + 𝜀𝑖,
𝑡 2)𝑃 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1𝐶𝑂𝑁𝑖, 𝑡 + 𝛽2𝐹𝐿𝑖, 𝑡 + 𝛽3𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖, 𝑡 + 𝛽4𝐴𝐶𝐶𝑖, 𝑡 + 𝛽5𝑂𝐶𝐹𝑖, 𝑡 + 𝜀𝑖,

که در آن  : 𝑃 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 :سودآوری شرکتهای اهرمی : 𝑃 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 ،سودآوری شرکتهای سرمایه ای: CON ،
محافظه کاری شرطی : FL ،اهرم مالی : SIZE ،اندازه شرکت : ACC ،نسبت اقالم تعهدی : OCF ،نسبت جریانات نقدی
عملیاتی

 -5روش تحقیق
این پژوهش از نظر طبقهبندی به لحاظ هدف ،پژوهشی کاربردی 0است و از نظر روش ،شبه آزمایشی و از نوع پسرویدادی
میباشد .این نوع پژوهشها بیشتر بر مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علتها را کمتر مورد توجه قرار میدهند.
همچنین از نظر طبقهبندی پژوهش برحسب روش و نحوهی گردآوری دادهها  ،این پژوهش توصیفی – همبستگی است و از
روششناسی مبتنی بر بازار استفاده شده است .پژوهشهای توصیفی به بررسی شرایط موجود جهت شناخت بیشتر به منظور کمک
به فرآیند تصمیمگیری مورد استفاده قرار میگیرند (جنت رستمی.)0168 ،

 -1-5روش گردآوری اطالعات
در این پژوهش برای جمعآوری اطالعات نظری موردنیاز و همچنین پیشینهی پژوهش از روش کتابخانهای ،یعنی مطالعه و بررسی متون،
پایاننامهها ،مقاالت و کتب تخصصی فارسی و انگلیسی و همچنین اطالعات دریافتی از پایگاههای اینترنتی استفاده شده است.

دادههای پژوهش و اطالعات مالی موردنیاز ،از طریق بررسی اسناد و مدارک گزارش شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار
تهران به دست آمده است .این اطالعات با مراجعه به صورتهای مالی شرکتها و یادداشتهای توضیحی همراه تأمین شده است.
از طریق نرمافزار رهآورد نوین برای به دست آوردن اطالعات مالی شرکتهای بورسی استفاده گردید .از سیدیهای منتشر
شده توسط «واحد روابط عمومی سازمان بورس اوراق بهادار» نیز برای دستیابی به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی
همراه استفاده شد .در نهایت برای تجزیه و تحلیل اطالعات حاصله و دستیابی به نتیجهای قابل اتکا ،نرمافزار EVIWES11
مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

1.Applied Research
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 -6تعاریف متغییرها

𝑡 : OIتغییر در سود عملیاتی سال  tکه بوسیله ارزش بازار اول دوره سرمایه همگن شده است.
 : 𝐷𝑂𝐼𝑡−1برابر  0است اگر  OI t-1منفی باشد؛در غیر اینصورت صفر است
𝑡 : 𝐶𝑂𝑁1میزان معیار محافظه کاری برای سال t
ج) متغیرهای کنترل:
 )0اهرم مالی )(Fl
این نسبت رابطه منابعمالی مورد استفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهیها یا حقوق صاحبان سهام تعیین و ارزیابی میکند و در
واقع نحوه ترکیب آنها را بررسی مینماید(آقایی و چاالکی.)0160 ،
دراین پژوهش ،برای اندازهگیری اهرم مالی شرکت از تقسیم ارزش دفتری بدهیهای بلندمدت بر کل داراییها استفاده می-
شود(جندقی .)0190 ،

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی  ،)12تابستان 1911

در این پژوهش محافظه کاری شرطی به عنوان متغیر مستقل می باشد .سودآوری شرکت به عنوان متغیر وابسته می باشد.
اهرم مالی ،اندازه شرکت ،نسبت اقالم تعهدی و نسبت جریانات نقدی عملیاتی به عنوان متغیرهای کنترل می باشند.
الف) متغیر وابسته :سودآوری شرکت )(p
در این پژوهش؛ معیار سودآوری شرکت؛ نرخ بازده داراییها می باشد.
تعریف مفهومی :نسبت نرخ بازدهداراییها در واقع بیانگر این مطلب است که قابلیت سودآوری شرکت تا چه اندازه به کل
داراییهای آن ارتباط دارد (بنی مهد و باغبانی.)0191 ،
تعریف عملیاتی :نرخ بازده داراییها از تقسیم سودخالص به جمع کل داراییهای شرکت بدست میآید (الدرسون و همکاران،0
.)9106
ب :متغیر مستقل :محافظه کاری شرطی ))CON
تعریف مفهومی :یکی از انواع محافظه کاری ،محافظه کاری پس رویدادی است که محافظه کاری وابسته به اخبار و محافظه
کاری مشروط نیز خوانده میشود و به مفهوم شناسایی به موقع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است.برای مثال قاعده ی
اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار ،حذف سرقفلی در پی انجام آزمون کاهش ارزش و شناسایی نامتقارن زیانهای احتمالی در مقابل
سودهای احتمالی .محافظه کاری عبارتست از تایید پذیری متفاوت الزم برای شناسایی درآمدها و هزینه ها که منجر به کم نمایی
سود و دارایی ها میشود این تعریف بیانگر محافظه کاری مشروط است (خانالری.)0190 ،
تعریف عملیاتی :محاسبه محافظه کاری مشروط براساس ضریب هبستگی منفی تغییر در سود عملیاتی نسبت به تغییرات
منفی در مقابل تغییرات مثبت است ( این معیار توسط :باسو ،شیاکومر و راداک )9116( 9استفاده شده است) .برای تحقق این امر
مدل رگرسیون ( )0به شرح زیر برآورد می شود (الدرسون و همکاران:)9106 ،

FL=BV/TOTL ASSETS

 =BVارزش دفتری بدهیهای بلند مدت
 )9اندازه شرکت )(SIZE

اندازه بانک از طرق مختلفی مانند داراییها محاسبه میشود که در این پژوهش از طریق داراییها محاسبه شده است .یعنی
لگاریتم نپری کل داراییها به عنوان معیار سنجش اندازه شرکت میباشد (نورانی.)0160 ،
(کل داراییها)  = logاندازه شرکت
 )1نسبت اقالم تعهدی )(ACC

اقالم تعهدی اقالمی هستند که شامل موارد نقدی در صورتهای مالی نمی شوند و مواردی هستند که می توانند در معرض
دستکاری توسط مدیران قرار گیرند مانند هزینه استهالک (چن.)9110 ،1
کل اقالم تعهدی ( )TAi,tاز تفاوت میان سود قبل از اقالم غیرمترقبه ( )EARNi,tو جریانهای نقد حاصل از فعالیتهای
عملیاتی ( )CFOi,tبدست میآید .کل اقالم تعهدی تقسیم بر کل داراییها نشانگر نسبت اقالم تعهدی می باشد (حساس یگانه و
همکاران.)0166 ،
1 .Eldersoun and et al
2 Basou, Shiakpumer, Radak
3 Chen
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 )0جریانات نقدی عملیاتی )(OCF

فعالیتهای عملیاتی عبارت از فعالیتهای اصلی مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری است .فعالیتهای مزبور متضمن تولید و فروش
کاال و ارائـه خدمات است و هزینهها و درآمدهای مرتبط با آن در تعیین سود یا زیان عملیاتی درصورت سود و زیان منظور میشود.
جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی اساساً دربرگیرنده جریانهای ورودی و خروجی نقدی مرتبط با فعالیتهای مزبور است.
جریان نقدی عملیاتی شامل جریانهای نقدی ورودی و خروجی ناشی از فعالیتهای عملیاتی (فعالیتهای اصلی و مولد درآمد عملیاتی)
و نیز آن دسته از جریانهای نقدی است که ماهیتاً بطور مستقیم قابل ارتباط با سایر طبقات جریانهای نقدی صورت جریان وجوه نقد
نباشد (رسائیان.)0199 ،
برای محاسبه جریان نقدی عملیاتی از فرمول زیر استفاده می شود:
CFO = NI + NCC + ∆WC

که در آن  NI :سود خالص و  NCCهزینه های غیرنقدی که می بایست به سود خالص اضافه شود؛ زیرا این نوع هزینه ها
موجب کاهش سود خالص شده اما از بابت آن وجهی خارج نشده است مانند استهالک (ریکاردو.)9109 ،0

 -7تجزیه و تحلیل داده ها
-1-7آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی  ،)12تابستان 1911

جدول-1تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق شرکتهای اهرمی
متغیر
سودآوری
محافظه کاری شرطی
اهرم مالی
اندازه شرکت
نسبت جریان نقدی عملیاتی
نسبت اقالم تعهدی

تعداد
011
011
011
011
011
011

حداقل
1/101
1/196
1/961
0/019
1/160
1/011

حداکثر
1/110
1/861
1/899
9/601
1/011
1/096

میانگین
1/998
1/990
1/180
8/180
1/919
1/118

انحراف معیار
1/000
1/001
1/009
0/009
1/918
1/909

چولگی
1/109
1/081
1/901
9/999
1/189
0/100

ضریب کشیدگی
9/090
9/090
0/169
0/901
9/081
9/910

با توجه به آماره توصیفی ،شاخص پراکندگی این متغیرها در شرکتهای مختلف کم است .باالترین انحراف معیار مربوط به
متغیر اندازه شرکت و پایین ترین انحراف معیار مربوط به متغیر محافظه کاری مشروط می باشد .باالترین میانگین مربوط به متغیر
اندازه شرکت و پایین ترین میانگین مربوط به متغیر نسبت جریان نقدی عملیاتی می باشد.
جدول-2تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش شرکتهای سرمایه ای
تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار چولگی
متغیر
1/019
1/011
1/069 1/600 1/001 001
سوداوری
1/191
1/091
1/010 1/611 1/910 001
محافظه کاری شرطی
1/110
1/011
1/901 1/098 1/019 001
اهرم مالی
1/990
0/600
6/906 00/100 8/699 001
اندازه شرکت
1/611
1/080
نسبت جریان نقدی عملیاتی 1/990 1/011 1/000 001
0/009
1/000
1/911 1/099 1/060 001
نسبت اقالم تعهدی

ضریب کشیدگی
9/661
9/999
1/806
9/001
1/018
9/116

با توجه به آماره توصیفی ،شاخص پراکندگی این متغیرها در شرکتهای مختلف کم است .باالترین انحراف معیار مربوط به
متغیر اندازه شرکت و پایین ترین انحراف معیار مربوط به متغیر محافظه کاری مشروط می باشد .باالترین میانگین مربوط به متغیر
اندازه شرکت و پایین ترین میانگین مربوط به متغیر نسبت اقالم تعهدی می باشد.
مقایسه شرکتهای اهرمی و سرمایه ای نشان می دهد میانگین اهرم مالی و نسبت اقالم تعهدی در شرکتهای اهرمی بیش از
شرکتهای سرمایه ای می باشد و میانگین محافظه کاری مشروط در شرکتهای سرمایه ای بیش از شرکتهای اهرمی می باشد.
مقایسه متغیر اندازه شرکت در شرکتهای اهرمی و سرمایه ای نشان میدهد بطور میانگین شرکتهای سرمایهای؛ اندازه بزرگتری
دارند.
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-2-7آزمون نرمال بودن متغییرها
این آزمون جهت بررسی نرمال بودن توزیع دادههای یک متغیر کمی مورد استفاده قرار میگیرد که در این تحقیق با استفاده از
نرم افزار  ،SPSSاین مهم ،میسر شده است .اگر «سطح معنیداری» بیشتر از  1/10باشد فرض  H0پذیرفته میشود و ادعای
نرمال بودن متغیر انتخابی تأیید میگردد .در این آزمون سطح معناداری در همه متغیرهای وابسته بیش از 1/10میباشد؛ بنابراین
متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال میباشند.

-3-7بررسی همبستگی میان متغییر های تحقیق
جدول-3آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق در شرکتهای اهرمی
متغیر

سوداوری

سودآوری

0

محافظه کاری شرطی
اهرم مالی
اندازه شرکت

0

-1/069
)Sig(0/021
1/061
)Sig(0/105

1/118
)Sig(0/000
1/096
)Sig(0/103
1/916
)Sig(0/063

0

0

0

نسبت اقالم تعهدی

با توجه به جدول آزمون همبستگی در شرکتهای اهرمی؛ چون داده ها نرمال بوده از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده
است .براساس نتایج؛ بین اندازه شرکت با سودآوری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .همچنین بین محافظه کاری مشروط،
اهرم مالی و نسبت اقالم تعهدی با سودآوری ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد .بین نسبت جریانات نقدی عملیاتی با سوداوری
نیز همبستگی معناداری یافت نشد.
جدول-4آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق در شرکتهای سرمایه ای
نسبت جریان
محافظه کاری
اندازه شرکت
اهرم مالی
سودآوری
متغیر
نقدی عملیاتی
شرطی
1/011
1/000
1/118
1/910
0
سودآوری
)Sig(0/155) Sig(0/000) Sig(0/045
)Sig(0/003
1/919
1/100
1/980
0
محافظه کاری شرطی
)Sig(0/107) Sig(0/094) Sig(0/102
1/190
1/006
0
اهرم مالی
)Sig(0/173) Sig(0/063
1/011
0
اندازه شرکت
)Sig(0/274
نسبت جریان نقدی
0
عملیاتی
نسبت اقالم تعهدی

نسبت اقالم
تعهدی
-1/011
)Sig(0/000
1/090
)Sig(0/103
1/918
)Sig(0/216
1/019
)Sig(0/096
1/191
)Sig(0/133
0

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی  ،)12تابستان 1911

نسبت جریان نقدی عملیاتی

محافظه کاری
شرطی
-1/060
)Sig(0/001

اهرم مالی

اندازه شرکت

نسبت جریان نقدی
عملیاتی
1/066
)Sig(0/302
1/001
)Sig(0/115
1/016
)Sig(0/173
1/000
)Sig(0/229

نسبت اقالم
تعهدی
-1/990
)Sig(0/007
1/111
)Sig(0/045
1/109
)Sig(0/216
1/100
)Sig(0/062
1/901
)Sig(0/095
0

با توجه به جدول آزمون همبستگی در شرکتهای سرمایه ای؛ چون داده ها نرمال بوده از آزمون همبستگی پیرسون استفاده
شده است .براساس نتایج؛ بین اهرم مالی با سودآوری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .همچنین بین اندازه شرکت و محافظه
کاری مشروط با سوداوری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد .بین نسبت اقالم تعهدی با سوداوری ارتباط معکوس و معناداری
وجود دارد .بین نسبت جریانات نقدی عملیاتی با سودآوری نیز همبستگی معناداری یافت نشد.

 -4-7آزمون هم خطی
شاخص وضعیت با بیشتر از  00نشان دهنده احتمال هم خطی بین متغیرهای مستقل است و مقادیر بیش از  11بیانگر مشکل
جدی در استفاده از رگرسیون در وضعیت موجود می باشد (حساس یگانه و دیگران .)0166 ،از طرفی تمامی شاخصهای وضعیت
کوچکتر از  00میباشند که نشاندهندهی عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل است.
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 -5-7آزمون عدم خود همبستگی
آماره دوربین -واتسون در هریک از آزمون فرضیات نشان دهنده آزمون خودهمبستگی بین متغیرهای پژوهش میباشد .از
آنجایی که این آماره در هریک از جداول آزمون رگرسیون بین  0.0تا  9.0میباشد ،بنابراین بین متغیرهای تحقیق مشکل خود
همبستگی وجود ندارد.

 -6-7آزمون  Fلیمر و هاسمن
در آزمون  Fفرضیه صفر استفاده از روش داده های تلفیقی را در مقابل فرضیه مخالف ،یعنی استفاده از روش داده های تابلویی
نشان می دهد .با توجه به سطح معناداری نتیجه این آزمون بیانگر این مطلب است که مقاطع مورد بررسی ناهمگن و استفاده از
دادههای روش تابلویی مناسبتر است .نتایج در آزمون هاسمن بیانگر رد فرضیه H0در سطح اطمینان  95درصد برای هر کدام از
مدل ها بوده ،بر استفاده از روش اثرات ثابت داللت دارد.

 -7-7آزمون فرضیه های تحقیق
-1-7-7آزمون فرضیه اول
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جدول-5نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره محافظه کاری شرطی و سودآوری در شرکتهای اهرمی
سطح معنیدار
ضریب
نام متغیر
نماد
نوع متغیر
آمارهt
اهرمی
شرکتهای
در
سوداوری
وابسته
متغیر
_
_
_
Y
1/118
9/900
1/180
آلفا
مقدار ثابت
α
1/111
-1/110
*-1/911
محافظه کاری مشروط
متغیر مستقل
X1
1/106
9/160
اندازه شرکت
*1/918
1/100
-9/110
اهرم مالی
*-1/196
1/190
-9/110
*-1/006
نسبت اقالم تعهدی
متغیرهای کنترل
1/160
0/690
1/016
نسبت جریانات نقدی عملیاتی
1/111
احتمال آماره F
00/119
مقدار اماره F
0/110
دوربین واتسون
1/019
ضریب تعیین
1/819
1/016
ضریب تعیین تعدیل شده
 P-valueآماره برش پاگان
* :سطح معنیداری برابر با  1/10میباشد.
همانگونه که این نگاره نشان میدهد ،بین محافظه کاری مشروط ،اهرم مالی ،اندازه شرکت و نسبت اقالم تعهدی (p-

 )value<5%و سوداوری شرکتهای اهرمی تاثیر معنا داری دارند .ضریب متعیرها نشان میدهد که ارتباط بین اهرم مالی و
سودآوری شرکتهای اهرمی نسبت به بقیه متغیرها بیشتر است.
بین متغیر اندازه شرکت با سودآوری شرکتهای اهرمی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد .بین محافظه کاری مشروط ،اهرم
مالی و نسبت اقالم تعهدی با سودآوری شرکتهای اهرمی ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد.
با توجه به مقدار آماره  Fالگوی رگرسیون برازش شده معنادار است و با توجه به ضریب تعیین ،این متغیرها  01/9درصد از
تغییرات سودآوری شرکتهای اهرمی را توضیح میدهند .آماره دوربین واتسون نیز چون بین  0/0تا  9/0میباشد پس میتوان
نتیجهگیری کرد که بین متغیرها مشکل خودهمبستگی وجود ندارد .بنابراین با اطمینان  %90فرضیه اول تأیید می شود بدینگونه که
بین محافظه کاری مشروط و سوداوری شرکتهای اهرمی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.

-2-7-7آزمون فرضیه دوم
جدول-6نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره محافظه کاری شرطی و سودآوری در شرکتهای بدون محدودیت مالی
سطح معنیدار
ضریب
نام متغیر
نماد
نوع متغیر
آمارهt
_
_
_
 Yسودآوری در شرکتهای بدون محدودیت مالی
متغیر وابسته
1/111
9/910
0/000
 αآلفا
مقدار ثابت
1/100
9/601
 X1محافظه کاری مشروط
متغیر مستقل
*1/901
1/109
9/601
اندازه شرکت
*1/900
متغیرهای کنترلی
1/111
9/110
اهرم مالی
*1/119
1/111
-9/991
نسبت اقالم تعهدی
*-1/091
1/000
0/101
1/811
نسبت جریانات نقدی عملیاتی
1/111
8/901
احتمال آماره F
مقدار اماره F
0/990
دوربین واتسون
1/910
ضریب تعیین
 P-valueآماره برش پاگان 1/190
ضریب تعیین تعدیل شده 1/910
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* :سطح معنیداری برابر با  1/10میباشد.
همانگونه که این نگاره نشان میدهد ،بین محافظه کاری مشروط ،اهرم مالی ،اندازه شرکت و نسبت اقالم تعهدی (p-
 )value<5%و سودآوری شرکتهای سرمایه ای تاثیر معنا داری دارند .ضریب متعیرها نشان میدهد که ارتباط بین اهرم مالی و
سودآوری شرکتهای سرمایه ای نسبت به بقیه متغیرها بیشتر است.
بین متغیر اهرم مالی با سودآوری شرکتهای سرمایه ای ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد .بین نسبت اقالم تعهدی با
سودآوری شرکتهای سرمایه ای ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد .بین اندازه شرکت و محافظه کاری مشروط با سودآوری
شرکتهای سرمایه ای ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.
با توجه به مقدار آماره  Fالگوی رگرسیون برازش شده معنادار است و با توجه به ضریب تعیین ،این متغیرها  91/0درصد از
تغییرات سودآوری شرکتهای سرمایه ای را توضیح میدهند.
آماره دوربین واتسون نیز چون بین  0/0تا  9/0میباشد پس میتوان نتیجهگیری کرد که بین متغیرها مشکل خودهمبستگی
وجود ندارد .بنابراین با اطمینان  %90فرضیه دوم تأیید می شود بدینگونه که بین محافظه کاری مشروط و سودآوری شرکتهای
سرمایه ای رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

-8-7خالصه نتایج
خالصه نتایج آزمون فرضیات

0
9

فرضیه
بین محافظه کاری شرطی و سودآوری در شرکتهای اهرمی بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری وجود
دارد.
بین محافظه کاری شرطی و سودآوری در شرکتهای سرمایه ای بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری
وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری
میزان و دقت اطالعات می تواند بر روی سودآوری شرکتها تاثیر گذارد .معموال هر چه کیفیت و دقت اطالعات باال باشد؛
سوداوری افزایش می یابد .کیفیت باالی اطالعات و تقارن اطالعاتی موجب هماهنگی بیشتر مدیران و سرمایه گذارای در رابطـه
با تصمیمات سرمایه گذاری می شود .برعکس هر چـه عدم تطابق اطالعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیشتر باشد؛ سرمایه
گذاران بــه جهت پذیرش ریسک بیشتر ،هزینــه سرمایه باالیی را مطالبــه می کنند و این امر ممکن است موجب کاهش قیمت
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ردیف

نتیجه
رابطه معکوس و
معنادار
رابطه مستقیم و
معنادار

سهام و کاهش سوداوری شرکت شود (الروس و کیو .)9100 ،1یافته های تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد:
براساس نتایج فرضیه اول؛ بین محافظه کاری مشروط و سودآوری در شرکتهای اهرمی بورس اوراق بهادار تهران در سالهای
 0191تا  0191رابطه معکوس و معناداری وجود دارد .پس میتوان ادعا کرد که محافظه کاری مشروط به عنوان مسئله ای منفی
در شرکتهای اهرمی می باشد و این محافظه کاری مشروط موجب افزایش خطر سقوط سهام و کاهش سودآوری در شرکتهای
اهرمی می گردد .شرکتهایی که با محدودیت مالی روبرو هستند؛ کمتر می توانند سرمایه گذاریهای جدید انجام دهند و بیشتر سعی
بر کاهش بدهیهای خود و کاهش ریسک ورشکستگی هستند که این امر سودآوری و عملکرد مالی شرکت را کاهش می دهد.
بنابراین محافظه کاری شرطی که بیشتر سعی بر تکیه بر اخبار بد و نشان دادن شرایط نه چندان خوب شرکت است؛ موجب افزایش
ریسک و خطر سقوط قیمت سهام و کاهش سوداوری در شرکتهای با محدودیت مالی (اهرمی) می گردد.
براساس نتایج فرضیه دوم؛ بین محافظه کاری مشروط و سودآوری در شرکتهای سرمایه ای بورس اوراق بهادار تهران در
سالهای  0191تا  0191رابطه مستقیم و معناداری دارد .پس میتوان ادعا کرد که محافظه کاری مشروط به عنوان مسئله ای
مثبت در شرکتهای سرمایه ای می باشد و این محافظه کاری مشروط موجب افزایش سودآوری در شرکتهای سرمایه ای می گردد.
بنابراین محافظه کاری شرطی برای شرکتهای سرمایه ای می تواند مسئله ای مثبت تلقی شود و مانع از توقف سودآوری شرکتهای
بدون محدودیت مالی گردد و سودآوری شرکت نیز افزایش می یابد .نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نشان داد :بین اهرم مالی و
سودآوری شرکتهای اهرمی بورسی تهران ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد .باالرفتن اهرم مالی شرکتها موجب باالرفتن
احتمال ورشکستگی آنها می شود و نمی توانند از فرصتهای سرمایه گذاری بدلیل کمبود منابع مالی الزم استفاده کنند؛ بنابراین
سودآوری و عملکرد مالی شرکت کاهش می یابد .بین اندازه شرکت و سودآوری شرکتها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .پس
1 Larrous And kiu
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میتوان ادعا کرد که عموماً در شرکتهای بزرگتر ،افزایش سوداوری بیشتر اتفاق می افتد که این نتیجه به این مهم اشاره دارد که
شرکتهایی که اندازه بزرگتری دارند و یا بعبارت دیگر میزان داراییهای زیادی دارند بیشتر اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های
سودده می کنند؛ بین نسبت اقالم تعهدی و سودآوری شرکتها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد .پس میتوان ادعا کرد که
عموماً شرکتهایی که نسبت اقالم تعهدی باالیی دارند ،کاهش سودآوری بیشتر اتفاق می افتد.
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
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تاثیر رقابت در بازار محصول و حاکمیت شرکتی بر رابطه توانایی
مدیران با ارزش شرکت

زهرا

شیخی1

تاریخ دریافت99/50/32 :
تاریخ پذیرش99/50/33 :
کد مقاله38072 :

چکـیده
اهداف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر توانایی مدیران ،رقابت در بازار محصول و حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت و نیز
نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر رابطه توانایی مدیران با ارزش شرکت
میباشد.همچنین دستاورد این پژوهش ،افزایش دانش مخاطبین در زمینه عوامل تعیین کننده ارزش شرکت و شناسایی
مکانیزم هایی که برآن ها تاثیرگذار می باشند است .در این پژوهش که از نوع توصیفی می باشد بهمنظور آزمون فرضیات
تحقیق ،از الگوي رگرسیونی چند متغیره استفادهشده است و همانند شهباز شیخ( )3507ارزش شرکت از نسبت کیوتوبین
بدست آمده است و بـراي اندازه گیري توانـایی مـدیریت از الگـوي ارائه شده به وسیله دمرجیان و همکاران ( )3503که
مبتنی بر متغیرهاي حسابداري است استفاده شده اسـت .همچنین براي بازار محصول از شاخص هرفیندال هیرشمن
استفاده شده است و در نهایت براي کارایی نظام راهبري شرکتی از  8مؤلفه براي داده هاي شرکت طی  0سال اندازه
گیري شده است .در این راستا پنج فرضیه تدوین گردید که با استفاده از مدل و روش هاي آماري تشریح شده و آزمون
گردید و در نتیجه میتوان گفت توانایی مدیران بر ارزش شرکت  ،رقابت در بازار محصول بر ارزش شرکت و حاکمیت
شرکتی بر ارزش شرکت و رابطه بین توانایی مدیران و ارزش شرکت تاثیر دارد .همچنین از آموزن ها اینطور نتیجه گرفته
شد که رقابت در بازار محصول بر رابطه بین توانایی مدیران با ارزش شرکت تاثیر ندارد.

واژگـان کلـیدی :رقابت بازار محصول ،حاکمیت شرکتی ،توانایی مدیران ،ارزش شرکت

 -1کارشناس ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز؛ Jhany6769@yahoo.com
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نتایج پژوهش هاي اخیر نشان می دهد یکی از عوامل تعیین کننده ارزش شرکت ،توانایی مدیران است .در ادبیات حسابداري،
توانایی مدیران یکی از ابعاد سرمایه هاي انسانی شرکت هاست که به عنوان دارایی نا مشهود طبقه بندي می شود .شناسایی
معیارهاي کمی توانایی مدیران بر اساس معیارهاي مختلف ازجمله ویژگیهاي شخصی ،هوشی و سبکهاي رهبري از اهداف
مطالعات پیشین بوده است .درواقع شرکتهایی را مشاهده میکنیم که با داشتن توان عملیاتی و منابع فراوان در اختیار زیان ده
هستند .بنابراین انتخاب مدیران مناسب و ارزیابی عملکرد آنها براي تصمیمگیري در خصوص ابقا یا اخراج آنها و همچنین درصورت
جذب مدیران جدید تعیین حقوق و مزایا و پاداش مناسب از اهمیت ویژه اي در شرکتها برخوردار است( .کوشافر و همکاران)0290 ،
درخصوص معیارهاي ارزیابی براي توانایی وکارایی مدیران تحقیقات محدودي صورت گرفته است .از تحقیقات پیشین چنین برمی
آید که ویژگیهاي خاص مدیر )توان  ،استعداد  ،اعتبار و سبک(بر برآیند اقتصادي تاثیرگذار بوده و به همین دلیل پژوهش در وجوه
اقتصادي  ،سرمایه گذاري  ،حسابداري و مدیریتی به همان میزانی که در اجرا مهم است از اهمیت مطالعاتی باالیی نیز برخوردار
است باتوجه به اینکه کارایی و عملکرد شرکتها با عملکرد وکارایی مدیران ارشد آن شرکتها گره خورده است که البته شرکتها
ویژگیها و محدودیتهاي خاصی نیز دارند که میتواند توانایی مدیر را افزایش و یا آن را محدود کند .بنابراین ابتدا کارایی شرکت را
محاسبه و سپس با شناسایی ویژگیهاي مختص شرکتها و کنترل آنها ،باقیمانده را به مدیریت نسبت میدهیم .همچنین با توسعه
شرکتهاي سهامی و با تفویض اختیارات نامحدود از سوي مالکان شرکت به هیات مدیره و مطرح شدن تئوري نمایندگی ،توجه به
نظام حاکمیت شرکتی به صورت چشم گیري افزایش یافته است ( معین الدین و همکاران) 0277 ،و در سراسر جهان دولتها با این
چالش روبرو هستند که چگونه ساختار سازمانی یک شرکت را طراحی کنند تا متضمن دستیابی به اهداف سودآوري و نیز
پاسخگوئی مجموعه مدیران در قبال صاحبان سهام و نیز رفتاري عادالنه با سهامداران باشد بنابراین حاکمیت شرکتی به عنوان
مکانیزمی تاثیرگذار هم در انتخاب مدیران و هم در افزایش ارزش و عملکرد شرکت میباشد( آندرو و همکاران35021 ،؛ ممتازیان و
کام نژاد ) 0292 ،پژوهش هاي متعددي به بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت وارزش شرکت ،ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ارزش
عملکرد شرکت ،ارتباط حاکمیت شرکتی و توانایی مدیریت پرداخته اند ولی در هیچ یک به تاثیر سازوکارهاي حاکمیت شرکتی بر
همسوسازي توانایی مدیریت با حداکثرسازي ارزش شرکت پرداخته نشده است  .روشهـاي تامین مالی براي تداوم فعالیت و اجراي
پروژه هاي سودآور در فرآی ند رشد شرکتهـا بسـیار موثرند و موجب ادامه حیات شرکتها در دنیاي رقابتی امروز میشوند .شرکتها
میتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل یا خارج از شرکت تأمین کنند .هـدف اصـلی شـرکت ها ،افزایش بازده حقوق صاحبان
سهام است .افزایش بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجـه کاهش هزینة سرمایه  ،ارزش شرکت را باال میبرد (مشایخ و
شاهرخی )0270،عالوه بر موارد ذکر شده ضرورت انجام این تحقیق عالوه بر اینکه ویژگی ها و توانایی مدیران به عنوان یکی از
عوامل تأثیرگذار در جریان سرمایه و حرکت کلی بازار سرمایه است ،بررسی این مقوله می تواند موجب افزایش آگاهی سرمایه
گذاران و مدیران شرکتها شود تا با دانشی بیشتر در خصوص سرمایه گذاري در شرکتها تصمیم گیري نمایند .همچنین ،در این
پژوهش رفتار مدیرانی مورد بررسی قرار می گیرد که در دهه اخیر نیز از سوي سیاست گذاران اقتصادي در سند چشم انداز توسعه
کشور و ابالغیه سیاستهاي کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی نیز مورد توجه بوده اند و یکی از بازیگران اصلی در بازار سرمایه
می باشند.
اهداف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر توانایی مدیران ،رقابت در بازار محصول و حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت و نیز نقش
تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر رابطه توانایی مدیران با ارزش شرکت میباشد .تعیین ارزش شرکت
و عوامل موثر بر آن در تصمیم گیري سرمایه گذار نقش قابل توجهی دارد .زیرا سرمایه گذار قبل از خرید انواع اوراق بهادار ،عالقه
مند است از ارزش آن شرکت آگاهی یابد .ارزش اوراق بهادار به وسیله حقوق صاحبان سهام و سود بالقوه تعیین می شود .عالوه بر
آن محیط اقتصادي و عملکرد بنگاه اقتصادي در صنعت بر ارزش اوراق بهادار و نرخ بازدهی آن مؤثر است .با تبیین ارزش شرکت
در فرایند ارزشیابی اوراق بهادار ،شواهدي به دست می آید که بر پایه آن بتوان عملکرد شرکت را اندازه گیري نمود و در خصوص
بازدهی آتی اوراق بهادار و تداوم فعالیت شرکت راه کارهاي عملی و اجرایی ارائه کرد .از طرف دیگر ،در پژوهشهاي پیرامون
موضوع ارزش شرکت و نیز رقابت در بازار محصول ،توجهی به ویژگیهاي مدیران نشده است .مدیران شرکت ها تاثیر قابل توجهی
بر تصمیمات استراتژیک شرکت دارند ،بنابراین می توانند بر تصمیمات خرد و کالن شرکت تاثیر مستقیم و قابل تاملی بگذارند .ما
در این پژوهش با توجه به نیاز توجه به توانایی مدیران و رقابت در بازار محصول و همچنین تاثیر حاکمیت شرکتی به بررسی اینکه
آیا توانایی مدیران و حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر ارزش شرکت تاثیر گذار هست یا خیر و همچنین ،بررسی تاثیر
رقابت در بازار محصول و حاکمیت شرکتی بر توانایی مدیران نیز پرداخته ایم.

Andreu
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نتایج پژوهش (صالحی و همکاران )0270،حاکی از آن بود که بین توانایی مدیران و کیفیت سود رابطه مستقیم وجود دارد.
آنها توانایی مدیران را با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و براي متغیرهاي ورودي و خروجی از مدل دمرجیان استفاده نمودند.
آنها به این نتیجه رسیدند که بین پاداش و توانایی مدیریت به دلیل ناکارا بودن بازار بورس در ایران رابطه اي وجود ندارد و به
جاي اینکه پاداش عوامل بنیادي داشته باشد بیشتر تحت تأثیر عوامل سیاسی و روانی است .از اهداف اصلی شرکتها افزایش
ارزش شرکت و بیشینهسازي ثروت سهامداران است.همچنین (رهبري ،خرازي )0277 ،با بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در
شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران و مقایسه آن با کشورهاي جهان ،میزان رعایت حقوق سهام داران را مورد
مطالعه قرار داده است .نتایج حاکی از آن است که حقوق سهام داران در ایران رعایت نمی شود .پژوهش حسینی رابطه با حاکمیت
شرکتی و بازده سهام داران را مورد بررسی قرار گرفته است .در این پژوهش با مطالعه سهام داران نهادي و بررسی اثر آن بر بازده
سهام داران ،سعی بر آن شده است میزان بازده اضافی سهام داران در شرکت هاي با حاکمیت خوب محاسبه شود .نتایج حاکی از
آن است که بین سهام داران نهادي و بازده سهام داران در ایران رابطه اي وجود ندارد .یکی از سرمایه هاي انسانی ،که نقش مهمی
در تبدیل منابع شرکت به درآمد و خلق ثروت براي سهامداران دارد ،مدیران شرکتهاي تجاري هستند .اطالعات مرتبط با قابلیت
مدیران شرکتها ،از قبیل توانایی آنها در استفاده از فرصتهاي سرمایه گذاري ،تأمین منابع ،تخصیص بهینه منابع ،و دانش و تجربه
آنها ،یکی از ابعاد مهم و ارزشمند داراییهاي نامشهود شرکتهاي تجاري محسوب میشوند .با وجود نقش مهم مدیران در موفقیت یا
شکست شرکتها ،توجه چندانی به این موضوع نشده است .به عبارت دیگر ،اثر نقش مدیران در موفقیت یا شکست شرکت ها از
نظرها مغفول مانده است( .حاجیها و قیالوي )0279 ،پژوهشی تحت عنوان سنجش توانایی مدیریت شرکت هاي تولیدي پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام دادند .در این تحقیق براي ارزیابی توانایی هاي مدیریت با استفاده از داده هاي مالی از
روش ریاضی تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است ..نتایج تحقیق نشان داد که ظرفیت باالي به کارگیري این تکنیک در
محاسبه امتیاز توانایی مدیریت در مقایسه با متغیرهایی مانند بازده سهام و اندازه شرکت است که درگذشته به عنوان معیار محاسبه
توانایی مدیریت به کار گرفته می شد(.صفرزاده و رفیعی  )0293،با در نظر گرفتن  75شرکت بین سالهاي  0293 – 0277به
بررسی ارتباط بین رقابت در بازار محصول و راهبري شرکتی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پراختند .نتایج
تحقیق آنان نشان داد ساختارهاي راهبري شرکتی درئصنایع رقابتی (صنایع داراي قدرت اند در بازار) ضعیف تر هستند .یافته هاي
آنان همچنین نشان داد که رقابت در بازار محصول تاثیر قابل مالحرهاي بر راهبري شرکتی دارد و به عنوان یک جایگزین براي
راهبري شرکتی محسوب میشود .عالوه بر این ،نتایج آنان بیانگرداین بود که با تفکیک شاخص ترکیبی راهبري شرکتی به اجزاي
بیشتر ،اکثر الگوها غیر معنادار میشود و توان توضیح دهندگی آنهاکاهش مییابد(.مراد زاده فرد )0290 ،در پژوهشی به بررسی
توانایی مدیریتی ،کارایی سرمایه گذاري پرداخت .یافته هاي او نشان داد که توانایی مدیریتی ،سرمایه گذاري کمتر از حد را کاهش،
سرمایه گذاري بیش ازحد را تقویت و درمجموع سبب افزایش انحراف در سطح سرمایه گذاري مورد انتظار میشود(.آبدین و کمال،
 )0290به روش مدیریت ،تأثیر مدیران بر سیاست هاي شرکت ،به بررسی ویژگی هاي فردي مدیران با رفتار سازمانی و عملکرد
شرکت پرداختند .نتایج حاکی از آن است که مدیران با ویژگی هاي شخصی و روش مدیریتی مناسب ارتباط مستقیم با تأثیرات
ناشی از مدیریت بر عملکرد شرکت داشته و مدیران با عملکرد بهتر پاداش بهتري دریافت کرده و حاکمیت شرکتی مناسب تري
داشته اند( .جعفري سیاهگورابی .)0290 ،مدیران در اجراي برنامههاي تجاري ،از توان انتخاب راهبردهاي مختلف مدیریتی
برخوردارند که هر یک از این روشها منجر به ایجاد جریانهاي نقدي متفاوتی خواهد شد که درنهایت ،کارایی مدیریت ،مستلزم
انتخاب راهبردهایی است که به باالترین ارزش مورد انتظار براي شرکت بی انجامد(.هدایتی )0290 ،بررسی ها نشان داده ،رقابت
در بازار محصول به عنوان یک ساز و کار حاکمیتی برون سازمانی و یک عامل مهم و حیاتی در اتخاذ تصمیمات افشاي اطالعات
توسط شرکتها مطرح شده و به عنوان یک مولفه اثرگذار بر ارزش سهام شرکتها نیز نقشآفرینی میکند( .نیکبخت و
همکاران )0298،به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بررقابت در بازار محصول پرداخت .در این راستا ،توانایی مدیریت به صورت تمرکز
توان مدیر براي باال بردن میزان کارایی منابع شرکت تعریف کرده است .براي محاسبه رقابت نیز از شاخصهاي لرنر ،لرنر تعدیل
شده و هرفیندال – هیرشمن استفاده کرده است .جامعه آماري مورد بررسی آنها شامل 87شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران بوده که به روش تلفیق کل داده ها و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و در نهایت به
این نتیجه رسیدند که بین توانایی مدیران و رقابت در بازار محصول رابطه معناداري وجود دارد( .برتراد و اسچوار )3552،در پژوهش
خود تحت عنوان روش مدیریت ،تأثیر مدیران بر سیاستهاي شرکت ،به بررسی ویژگیهاي فردي مدیران با رفتار سازمانی و عملکرد
شرکت پرداختند .نتایج حاکی از آن است که مدیران با ویژگیهاي شخصی و روش مدیریتی مناسب ارتباط مستقیم با تأثیرات ناشی
از مدیریت بر عملکرد شرکت داشته و مدیران با عملکرد بهتر پاداش بهتري دریافت کرده و حاکمیت شرکتی مناسبتري داشته اند.
(یور وهمکاران )3557 ،یافته هاي تجربی حاکی از آن است که توانایی مدیران مو جب بهبود عملکرد شرکت هاي پذیرفته شده در
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بورس اوراق بهادار شده است و از طرفی عملکرد مالی بهتر ،خطر ورشکستگی آنها را کاهش داده است .در نتیجه ،بر اساس یافته
هاي تجربی نیز انتظار می رود توانایی مدیران براي بهبود عملکرد مالی ،خطر ورشکستگی این شرکت ها را کاهش دهد .انتظار بر
این است که با افزایش توانایی مدیریت ،ارزش بنگاه اقتصادي بیشتر شود .مدیران داراي توانایی باال ،قادربه درک بهتري از شرایط
داخلی و خارجی شرکت در کنار هم دارند و با احتمال بیشتري در طرح هایی سرمایه گذاري میکنند که ارزش فعلی مثبت باالتري
دارد و همچنین توانایی بهتر و بیشتري در اجراي مناسب آن خواهند داشت .در نتیجه قادربه تأمین منابع مالی بیشتر و با نرخهاي
کمتر و دوره طوالنیتر را دارند چرا که در این شرایط انتظار بر این است که هزینة ورشکستگی و ریسک عدم پرداخت بدهی کمتر
باشد .مدیر توانا باید تمام جنبه ها و موقعیتهاي شرکت را در نظر گرفته و با توجه به آنها منابع تأمین مالی درستی را انتخاب
کنند(.تی و گریس )3559از روش تحلیل پوششی داده ها براي سنجش توانایی مدیریت بهره گرفتند .ورودي پژوهش آنها نیروهاي
انسانی و خروجی میزان خسارتهاي واقعی بود .آنها دریافتند که توانایی مدیران یک ارتباط معکوس با مدت زمان باقی ماندن
شرکت در بحران مالی و احتمال ورشکستگی دارد .بهطوریکه مدیران شرکتهاي ورشکسته مهارت و توانایی کمتري نسبت به
مدیران سایر شرکتها دارند(.آلن و همکاران )3559 ،بیان میکنند در صنایعی با رقابت بازار محصول شدید ،نقش نظارتی هیات مدیره
بسیار کمرنگ تر از نقش ابتکاري و اجرایی هیات مدیره است .آنان استدتل میکنند که در صنایع با رقابت بازار قوي بازار خود به
عنوان مکانیزم نرارتی عمل میکند .آنان همچنین بیان کردند انجام نظارت مضاعف از طریق حاکمیت شرکتی قوي و بازار غیر قابل
تحمل است و این نرارت اضافی میتواند باعث جابه جایی مدیران کلیدي شود که به نوبهی خود میتواند اثر منفی در عملکرد و
جایگاه شرکت در بازار رقابتی داشته باشد .از سوي دیگر ،آنان بیان میدارند در بازارهایی که سط رقابت ضعیف است اطالعات
محرمانه ي زیادي وجود دارد .بنابراین ،استقالل هیات مدیره پیش شرط تزم براي تداوم بلندمدت یک شرکت در بازار رقابت ضعیف
است(.مارسیوکاتیت و همکاران )3505،در تحقیق خود نشان دادند که رقابت بازار باعث کاهش هزینه هاي نمایندگی شده و در
نتیجه مدیریت سود کاهش و مربوط بودن میزان سود حسابداري افزایش مییابد .همچنین ،آنان بیان کردند که در صنایع با رقابت
قوي ،عدم تقارن اطالعاتی نیز میان مدیران و بازار کاهش می یابد.
(گوادلوپ و پرز)3505،در مطالعه ي خود به این نتیجه رسیدند که هر اندازه سط رقابت در بازار محصول در صنعت بیشتر باشد،
سطح راهبري شرکتی بهبود خواهد یافت .تاثیر رقابت بر راهبري شرکتی ناشی از بهبود شفافیت اطالعاتی شرکتها و ترس از
ورشکستگی است(.دمرجیان و همکاران  )3505رابطه بین توانایی مدیریت و کیفیت سود را طی دوره زمانی  0979 -3558در
آمریکا بررسی کردند .آنها دریافتند که کیفیت سود به طور کلی با توانایی مدیریت رابطهاي مثبت دارد(.چو و همکاران  )3500در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که شرکتهاي فعال در صنایع رقابتی ،داراي ساختار راهبري شرکتی ضعیفتري هستند (.جو و
همکاران) 3500،در پژوهش خود تحت عنوان استفاده از تکنیک پوششی دادهها به منظور الگو برداري با تأکید بر نرخ بازده دارایی
با استفاده از  79شرکت در بازارهاي سرمایه آمریکا پرداختند و با استفاده از تکنیک تحلیل پوشش داده ها به سنجش کارایی فنی،
فنی خالص و ترکیبی این شرکتها با مدل دارایی کل )ورودیها :دارایی جاري ،دارایی ثابت و سایر داراییها و خروجی درآمد( و مدل
دارایی جاري )ورودیها :پول نقد ،معادل پول نقد ،حسابها و اسناد دریافتی و خروجی :درآمد فروش( مدل هزینه )ورودي :بهاي
تمامشده کاالي فروش رفته ،هزینههاي اداري و فروش ،استهالک و خروجی :درآمد فروش(پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد
که شرکت والمارت به عنوان کاراترین واحد از هر سه مدل برگرفته 3از مفهوم نرخ بازده دارایی) (ROAاست(.تکسمانا و
یانگ)3500،در تحقیق به بررسی رقابت بازار محصول بر انگیزههاي مدیران براي مدیریت سود جهت نیل به سودهاي از پیش
تعیین شده ،پرداختند .نتایج تحقیق آنان نشان داد که ارتباط منفی بین تال ش مدیران براي دستیابی به سودهاي از پیش تعیین
شده و رقابت بازار محصول وجود دارد (.دمرجیان وهمکارن )3500اندازه گیري توانایی مدیریتی را به عنوان یک آزمون معتبر و
جدید موردبررسی قراردادند .روش بکار گرفته شده آن ها براي اندازه گیري توانایی مدیریتی ،روش تحلیل پوشش داده اي بوده و
نشان می دهد که این معیار به میزان قابل توجهی با ویژگی هاي استعداد مدیریت از قبیل عملکرد قیمت سهام ،پاداش مدیران
اجرایی و فرصت هاي سرمایه گذاري مرتبط است .آن ها همچنین رابطه منفی که با بازده غیرعادي سهام برقرار بود را از طریق
فاکتور توانایی مدیریتی کاهش دادند .آنها از مفهوم نرخ بازده دارایی به اندازه گیري توانایی مدیریتی پرداختند .آن ها براي اولین بار
الگوي جدیدي در ارتباط با سنجش توانایی مدیریت در شرکت ها ارائه کردند .آنان ابتدا ،با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و با در
نظر گرفتن متغیرهاي فروش ،بهاي تمام شده کاالي فروش رفته ،هزینه هاي فروش ،اداري و عمومی ،هزینه هاي تحقیق و
توسعه ،دارایی هاي ثابت مشهود و دارایی هاي نامشهود شرکت کارایی شرکت را محاسبه کردند .سپس ،با در نظر گرفتن کارایی
محاسبه شده به عنوان متغیر وابسته و در نظر گرفتن اندازه شرکت ،سهم بازار ،شاخص جریان نقد آزاد ،عمر شرکت ،پیچیدگی
عملیات و فعالیت برون مرزي به عنوان متغیر مستقل ،الگوي رگرسیون مناسب را برازش کردند .به اعتقاد دمرجیان و همکاران
مقدار باقیمانده این رگرسیون نشان دهنده توانایی مدیریت شرکت در کارایی به بررسی رابطه توانایی مدیران است  (.آندرو و
همکاران )3502در پژوهشی نشان دادند که توانایی مدیریت با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداري دارد .نتایج پژوهش آنان
نشان داد که شرکتهاي با مدیران تواناتر در دوره هاي بحرانی خود ،سرمایه گذاري بیشتري انجام میدهند ،سود بیشتري عاید
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شرکت میکنند و چنانچه روند سودآوري مناسب نباشد ،از ابزار تأمین مالی به نحو مناسب استفاده میکنند .همچنین ،توانایی
مدیریت با نامتقارنی اطالعات رابطه منفی و معناداري دارد .به بیان بهتر ،مدیر توانمند میتواند موجب عملکرد بهتر شرکت ،افزایش
سرمایه گذاري ،افزایش سودآوري ،استفاده مناسب از منابع و کاهش نامتقارنی اطالعات شود .آنان همچنین دریافتند که توانایی
مدیران بر عملکرد شرکتهایی که با بحران مواجه هستند ،تأثیر بسزایی دارد .آنها نتیجه گرفتند که توانایی مدیران ارتباط معکوس با
مدت زمان باقی ماندن شرکت در بحران مالی و احتمال ورشکستگی دارد؛ به طوري که مدیران شرکتهاي ورشکسته مهارت و
توانایی کمتري نسبت به مدیران سایر شرکتها دارند( .به ناو همکاران ) 3502،به بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول و ساختار
مالکیت شرکتها پرداختند .نتایج تحقیق آنان نشان داد با افزیش رقابت در بازار محصول ،تمرکز مالکیت شرکتها کاهش مییابد .آنان
در واقع نشان دادند ،از آنجایی که شرکتهاي فعال در رقابت بازار قوي ،توسط مکانیزم قوي بازار کنترل میشوند ،نیازي به کنترل
توسط سهامداران کنترل کننده ندارند و اغلب سهام این گونه شرکتها پراکنده است(.چن و همکاران) 3500در پژوهش خود به
بررسی اینکه آیا توانایی مدیریت منجر به تسهیل موفقیت در نوآوري شرکت میشود؟ پرداختند .در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند
که توانایی مدیران یکی از اجزاي اصلی موفقیت در تصمیمگیریهاي نوآوري بوده و داراي ارتباط مثبتی با ارزش بازار شرکتهاست(.
آنیک و همکاران) 3500،به بررسی نقش مکانیزم حاکمیت شرکتی بر رقابت بازار محصول و تاثیر آن بر عملکرد مدیریت و مدیرت
سود پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد که رقابت بازار محصول بر عملکرد شرکتهاي خانوادگی و دولتی تاثیرگذار
نیست(.چانگ و همکاران  )3500در پژوهشی به بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی ،رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه
پرداختند .نتایج حاصل از آزمون فرضیههاي پژوهش مذکور ،حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار میان حاکمیت شرکتی ،رقابت در
بازار محصول و ساختار سرمایه بود.در پژوهش قدرت مدیرعامل ،رقابت بازار محصول و ارزش سرمایه(شهباز شیخ )3507،به صورت
تجربی به بررسی فاکتور رقابت بازار محصول در ارتباط بین قدرت مدیر عامل و ارزش شرکت می پردازد .با استفاده از شاخص
قدرت که شامل ابعاد ساختاري ،مالکیت و متخصصان قدرت شرکت مدیران و صنایع وابسته هستند با روش کیو-توبین ارزش
سرمایه را اندازه گیري کرده است ،وي متوجه شده است که که قدرت مدیر عامل شرکت داراي ارزش مثبت و قابل توجهی در
ارزش شرکت است .با این حال ،این رقابت به دلیل رقابت بازار محصول به عنوان قدرت مدیرعامل ،تنها در بازارهاي رقابتی با
ارزش واقعی ارزش مثبت و ارزش بازار را در بازارهاي رقابتی کم نشان می دهد .همچنین متوجه شد که قدرت مدیرعامل با ارزش
واقعی در بازارهاي رقابتی باال ارتباط دارد ،در حالی که حاکمیت شرکتی قوي است که نشان می دهد که رقابت و حاکمیت شرکت
ها مکمل هستند .به طور کلی ،نتایج نشان داده که که رقابت در بازار محصول ،مدیران اجرایی قدرتمند را تحریک می کند تا از
قدرت خود براي تصمیم گیري هاي افزایش ارزش استفاده کنند.

پژوهش حاضر از دیدگاه هدف از نوع تحقیقات کاربردي و از دیدگاه ماهیت و روش از جمله تحقیقات توصیفی و از نوع
همبستگی محسوب می شود .همچنین از لحاظ جمع آوري اطالعات ،تحقیقی پس رویدادي است که به منظور تجزیه و تحلیل
اطالعات از آمار توصیفی ،استنباطی -روش رگرسیون چند متغیره -استفاده شده است.

-4روش و ابزار جمعآوری اطالعات و جامعه آماری
براي گردآوري اطالعات موردنیاز در بخش مبانی نظري و پیشینهي پژوهش ،از روش کتابخانهاي (پایاننامه ،مقاالت فارسی و
التین و کتب) استفاده می شود .پژوهش حاضر از نوع پژوهشهاي پس رویدادي (با استفاده از اطالعات گذشته) است که بر اساس
اطالعات مندرج در صورتهاي مالی شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و گزارش هیئتمدیره به مجمع عمومی
انجام میشود .دادههاي موردنیاز در بخش ادبیات پژوهش از کتب ،مجالت تخصصی فارسی و التین ،مقاالت ،رسانهها و در
مواردي از پژوهشهاي انجامشده مرتبط استخراجشده (روش کتابخانهاي) و براي جمعآوري دادههاي پژوهش از بانک اطالعاتی
نرمافزار ره اورد نوین ،تدبیرپرداز و سایت  www.Codal.ir ،www.Irbourse.comو  www.tsetmc.comاستفاده خواهد
شد .جامعه آماري این پژوهش شامل شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران غیر از شرکتهاي سرمایه گذاري می باشد
که داراي شرایط زیر بوده اند:
- 0در سالهاي مالی مورد تحقیق در بورس حضور داشته اند.
 -3پایان سال مالی آنها آخر اسفند هر سال بوده و در طول دوره فوق الذکر تغییري در سال مالی نداده اند.
-2در همه سالهاي مورد بررسی در پایان سال مالی اطالعات و داده هاي موردنیاز آنها در دسترس باشد. .
-2در همه سالهاي مورد بررسی سهام شرکت حداقل یک مرتبه معامله شده باشد.
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طول دوره پژوهش شش سال طی سالهاي  0295الی 0290میباشد .انتخاب نمونه به روش حذفی و با توجه به قلمرو زمانی و
مکانی پژوهش است .ازآنجایی که براي محاسبه برخی از متغیرهاي پژوهش ،به داده هاي یک سال قبل و یک سال بعد از دوره
زمانی پژوهش نیاز بوده است ،همچنین براي استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ،استفاده از داده هاي زیادي براي کسب نتیجه
صحیح از این مدل الزامی است ،بنابراین باید شرکت ها قبل از سال از آن خارج نشده و تا آخر در بورس پذیرفته باشند و
اطالعات آن ها در این بازه زمانی در دسترس باشد .با توجه به ماهیت تحقیق و به خصوص مدل تحلیل پوششی داده ها ،باید
شرکت تولیدي یا خدماتی باشد .به عبارت دیگر ،شرکت منتخب براي نمونه نباید متعلق به صنایع "بانک ها" ،واسطه  "،مؤسسات
اعتباري و سایر نهادهاي پولی گري هاي "سرمایه  ،گذاري هاي مالی" و " شرکت هاي چند رشته اي صنعتی" باشد .همچنین
جزو صنایعی نباشد که تعداد شرکت مورد است .در مدل تحلیل هاي بورسی آن کمتر از پوششی داده ها که یک نوع مدل تصمیم
گیري است ،واحدهاي تصمیم گیري(در این پژوهش شرکت) باید داراي شرایط یکسانی باشند ،به همین دلیل فرض شده است
شرکت هایی داراي شرایط یکسان هستند که طبق طبقه بندي سازمان بورس در یک نوع صنعت قرارگرفته اند و هرسال شرکت به
عنوان واحد تصمیم گیري مستقل در نظر گرفته شده است .به جهت حفظ قابلیت مقایسه اطالعات ،پایان سال مالی شرکت ها
پایان اسفندماه هرسال بوده و در طول دوره پژوهش ،تغییر سال مالی نداده باشند.

-5متغبرهای پژوهش
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متغیرهاي مورد مطالعه در این تحقیق شامل متغیرهاي مستقل ،وابسته و کنترلی به شرح زیر اندازه گیري شده اند:

-1-5متغیر وابسته
-ارزش شرکت(Value):

در این پژوهش همانند شیخ( )3507ارزش شرکت از نسبت کیوتوبین بدست می آید که از مجموع ارزش بازار حقوق صاحان
سهام و ارزش دفتري بدهی ها تقسیم بر ارزش دفتري مجموع دارایی ها بدست می آید.
این نسبت توسط آقاي جیمز توبین در تجزیهوتحلیلهاي اقتصاد کالن بهمنظور پیشبینی آینده فعالیتهاي سرمایهگذاري در
سال  0987مطرح شد .هدف وي برقراري یک رابطه علت و معلومی بین شاخص کیوتوبین و میزان سرمایهگذاري انجامشده توسط
شرکت بود .اگر شاخص کیوتوبین محاسبهشده براي شرکت بازار بزرگتر از یک باشد ،انگیزه زیادي براي سرمایهگذاري وجود دارد،
به عبارتی نسبت کیوتوبین باال ،معموالً نشانه ارزشمندي فرصتهاي رشد شرکت میباشد .اگر نسبت کیوتوبین کوچکتر از یک
باشد سرمایهگذاري متوقف میشود .درصورتیکه شرکت از تمامی فرصتهاي سرمایهگذاري بهرهبرداري کند ارزش نهایی کیوتوبین
بهسوي عدد واحد یک میل پیدا میکند ،یعنی چنانچه ارزش بازار شرکت بیش از داراییهاي آن باشد ،این شرکت توانسته بهنحوي
بهینه ،از داراییهاي خود استفاده نماید .در این صورت ارزش سهام بیش از ارزش فعلی آن است.
در صورتیکه ارزش بازار شرکت ،کمتر از ارزش داراییهاي شرکت باشد ،شرکت نتوانسته از داراییهاي خود ،به صورت بهینه
استفاده کند.

-2-5متغیر مستقل
توانایی مدیراندر ایـن پـژوهش بـراي اندازه گیري توانـایی مـدیریت از الگـوي ارائه شده به وسیله دمرجیان و همکاران ( )3503که مبتنی
بر متغیرهاي حسابداري است استفاده شده اسـت .در این الگو با استفاده از کارایی شرکت به عنوان متغیر وابسته و کنترل ویژگیهاي
ذاتی شرکت ،توانایی مدیریت محاسبه می شود .به منظور اندازه گیري کارایی شرکت ،دمرجیان و همکاران از الگوي تحلیل
پوششی داده ها ) (DEAاستفاده کرده اند.
کارایی شرکتکارایی بیان کننده ي این مفهوم است که یک سازمان چگونه از منابع خود در بـراي تولیـد نـسبت بــه بهترین عملکـرد
درمقطعی از زمان اسـتفاده کرده است .کارایی در واقع نسبت خروجی واقعی به خروجی مورد انتظار با مقیاس ورودي واقعی است .با
این تعریف کارایی در مقایسه بین منابع مصرف شده و منـابع مـورد انتظـاري کـه براي رسیدن به مقاصد خاص باید مصرف شوند
تبیین میشود( .یگانه و دیدار.) ،براي محاسبه کارایی از چندین ورودي وخروجی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ،براي
محاسبه کارایی استفاده می شود.در تحقیقات مختلفی از جمله دمرجیان و همکاران از روش تحلیل پوششی داده  ،ها براي این
منظور استفاده شده است.از ایرادات محاسبه کارایی به روش تحلیل پوششی داده ها (دمرجیان) تعداد کم شرکت ها در هر صنعت
به عنوان جامعه آماري می باشدکه می تواند منجر به نتایج نادرست در ارزیابی شود.
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-6فرضیات تحقیق
مفروضاتی که در این تحقیق مدنظر گرفتیم به شرح زیر میباشد:
فرضیه اول :توانایی مدیران بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
فرضیه دوم :رقابت در بازار محصول بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
فرضیه سوم :حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
فرضیه چهارم :رقابت در بازار محصول بر رابطه بین توانایی مدیران با ارزش شرکت تاثیر دارد.
فرضیه پنجم :حاکمیت شرکتی بر رابطه توانایی مدیران با ارزش شرکت تاثیر دارد.

-7انتخاب نمونه و جمع آوری داده ها
مدل 3 ، 0و  2براي آزمون فرضیات  3 ،0و  2و مدل  2و 0به ترتیب براي آزمون فرضیه  2و  0بکار می رود.

)رابطه0

-1-7متغیر وابسته
-ارزش شرکت(Value):

در این پژوهش همانند شیخ( )3507ارزش شرکت از نسبت کیوتوبین بدست می آید که از مجموع ارزش بازار حقوق صاحان
سهام و ارزش دفتري بدهی ها تقسیم بر ارزش دفتري مجموع دارایی ها بدست می آید.
این نسبت توسط آقاي جیمز توبین در تجزیهوتحلیلهاي اقتصاد کالن بهمنظور پیشبینی آینده فعالیتهاي سرمایهگذاري در
سال  0987مطرح شد .هدف وي برقراري یک رابطه علت و معلومی بین شاخص کیوتوبین و میزان سرمایهگذاري انجامشده توسط
شرکت بود .اگر شاخص کیوتوبین محاسبهشده براي شرکت بازار بزرگتر از یک باشد ،انگیزه زیادي براي سرمایهگذاري وجود دارد،
به عبارتی نسبت کیوتوبین باال ،معموالً نشانه ارزشمندي فرصتهاي رشد شرکت میباشد .اگر نسبت کیوتوبین کوچکتر از یک
باشد سرمایهگذاري متوقف میشود .درصورتیکه شرکت از تمامی فرصتهاي سرمایهگذاري بهرهبرداري کند ارزش نهایی کیوتوبین
بهسوي عدد واحد یک میل پیدا میکند ،یعنی چنانچه ارزش بازار شرکت بیش از داراییهاي آن باشد ،این شرکت توانسته بهنحوي
بهینه ،از داراییهاي خود استفاده نماید .در این صورت ارزش سهام بیش از ارزش فعلی آن است.
در صورتیکه ارزش بازار شرکت ،کمتر از ارزش داراییهاي شرکت باشد ،شرکت نتوانسته از داراییهاي خود ،به صورت بهینه
استفاده کند.
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Value it = a0 + ß1 ABILITY i,t + ß2Capexp i,t + ß3 SIZE i,t + ß4 LEV i,t +ß5 Profit i,t +
)رابطه3
Value it = a0 + ß1 competition i,t + ß2 Capexp i,t + ß3 SIZE i,t + ß4 LEV i,t +ß5 Profit i,t +
)رابطه2
Value it = a0 + ß1 Gover i,t + ß2Capexp i,t + ß3 SIZE i,t + ß4LEV i,t +ß5 Profit i,t +
)رابطه2
Value it = a0 + ß1 ABILITY i,t + ß2 competition i,t + ß3 ABILITY i,t × competition i,t + ß2
Capexp i,t + ß3 SIZE i,t + ß4LEV i,t +ß5 Profit i,t +
)رابطه0
Value it = a0 + ß1 ABILITY i,t + ß2 Gover i,t + ß3 ABILITY i,t × Gover i,t + ß2 Capexp i,t +
ß3 SIZE i,t + ß4LEV i,t +ß5 Profit i,t +

-2-7متغیر مستقل
توانایی مدیراندر ایـن پـژوهش بـراي اندازه گیري توانـایی مـدیریت از الگـوي ارائه شده به وسیله دمرجیان و همکاران ( )3503که مبتنی
بر متغیرهاي حسابداري است استفاده شده اسـت .در این الگو با استفاده از کارایی شرکت به عنوان متغیر وابسته و کنترل ویژگیهاي
ذاتی شرکت ،توانایی مدیریت محاسبه می شود .به منظور اندازه گیري کارایی شرکت ،دمرجیان و همکاران از الگوي تحلیل
پوششی داده ها ) (DEAاستفاده کرده اند.
𝑒𝑙𝑎𝑠
𝑣1CoGS + v2SG&A + v3PPE + v4Opslease + v5R&D + v6Good Will + v7Intan

= 𝛉𝐯 𝐱𝐚𝐌
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کارایی شرکتکارایی بیان کننده ي این مفهوم است که یک سازمان چگونه از منابع خود در بـراي تولیـد نـسبت بــه بهترین عملکـرد
درمقطعی از زمان اسـتفاده کرده است .کارایی در واقع نسبت خروجی واقعی به خروجی مورد انتظار با مقیاس ورودي واقعی است .با
این تعریف کارایی در مقایسه بین منابع مصرف شده و منـابع مـورد انتظـاري کـه براي رسیدن به مقاصد خاص باید مصرف شوند
تبیین میشود( .یگانه و دیدار.) ،براي محاسبه کارایی از چندین ورودي وخروجی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها ،براي
محاسبه کارایی استفاده می شود.در تحقیقات مختلفی از جمله دمرجیان و همکاران از روش تحلیل پوششی داده  ،ها براي این
منظور استفاده شده است.از ایرادات محاسبه کارایی به روش تحلیل پوششی داده ها (دمرجیان) تعداد کم شرکت ها در هر صنعت
به عنوان جامعه آماري می باشدکه می تواند منجر به نتایج نادرست در ارزیابی شود.
𝑡𝐹𝑖𝑟𝑚 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦𝑖,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐿𝑛 (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠) 𝑖,𝑡 + 𝛼2 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑖,
𝑡+ 𝛼3 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑒 𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖,𝑡 + 𝛼4 𝐿𝑛 (𝐴𝑔𝑒)𝑖,
+ 𝛼5 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑖𝑔𝑛 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑦 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖,𝑡 + 𝜀0
که در آن :
) 〖Firm Efficiency〗_(i,tکارایی شرکت که از رابطه تحلیل پوششی داده ها بدست آمده است.
): Ln (Total Assetsاندازه شرکت  jدر سال tاست و برابر است با لگاریتم طبیعـی مجمـوع داراییهاي شرکت.
 : Market Shareسهم بازار شـرکت jدر سـال tاست که برابـر اسـت بـا نسبت فروش شرکت به فروش کل صـنعت.
: Positive Free Cash Flow Indicatorافـزایش (کاهش) در جریانهاي نقد عملیاتی شرکت jدر سال tرا نشـان می
دهد کـه در صـورت مثبت بودن جریانهاي نقدي عملیاتی برابر  0و در صورت منفـی بـودن برابـر صـفر در نظر گرفته شده است.
) :Ln (Ageعمر پذیرش شرکت jدر بورس او راق بهادار و برابر اسـت بـا لگاریتم طبیعی تعداد سالهایی که شرکت در
بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
 : Foreign Currency Indicatorصادرات شرکت jدر سال tو بـراي شرکتهایی که صادرات داشته اند ،برابر 0و در غیر
این صورت ،صفر در نظـر گرفته می شود .
و ( ε_0باقیمانده ي الگو) نیز نشان دهنده میزان توانایی مدیریت ()Abilityاست که هرچه مقدار کمتر باشد نشان دهنده
بهتر بودن توانایی مدیران میباشد.

-3-7متغیرهای تعدیل کننده
رقابت در بازار محصول(Competition) :تهدید بازار محصول ،یک ریسک عملیاتی مهم است که توسط هیچ شرکتی نمی تواند نادیده گرفته شود .درجه ریسک بازار
محصول وابسته به سطح تمرکز بازار است و تمرکز بازار اغلب با شاخص هرفیندال هیرشمن اندازه گیري می شود ،که بصورت زیر
تعریف می شود(نمازي و همکاران:)0292 ،
شاخص هرفیندال-هیرشمن از حاصل جمع توان دوم سهم بازار تمامی بنگاههاي فعال در صنعت به صورت فرمول زیر به
دست می آید:
HHI = ∑_(i=1)^K▒〖si〗^2

که در آن
شاخص هرفیندال هیرشمنHHI: ،
تعداد بنگاههاي فعال در بازار K:
سهم بازار شرکت ام است که از رابطه زیر بدست می آیدSi : :
رابطه)8
Si = Xj / ∑_(i=1)^n▒Xj

که در آن  Xjشان دهنده فروش شرکت jام و 0نشان دهنده نوع صنعت است .شاخص هیرفندال هیرشمن میزان تمرکز
صنعت را اندازه گیري می کند.هر چه این شاخص بزرگ تر باشد ،میزان تمرکز بیشتر بوده و رقابت کمتري در صنعت وجود دارد و
ریسک بازار محصول کمتر است و بالعکس.
حاکمیت شرکتی(Gover):کارایی نظام حاکمیت شرکتی از  8مؤلفه زیر براي داده هاي شرکت طی  0سال گذشته اندازه گیري می شود .به این منظور
ابتدا شرکت ها بر اساس هر یک از معیارهاي زیر رتبه بندي شده و سپس بر اساس جمع رتبه ها نمره کلی راهبري شرکتی
محاسبه می شود:
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.0نسبت اعضاي غیر موظف  (Outsiders):تعداد اعضاي غیرموظف هیئت مدیره به تعداد کل اعضاي هیئت مدیره.این
متغیر ،متغیر موهومی است ،به طوري که اگر مشاهده اي از میانگین مجموع مشاهدات بیشتر باشد عدد یک و در غیر اینصورت
عدد صفر به خود اختصاص می دهد.
.3درصد سهامداران نهادي  (Inist):درصد سهام تحت تملک شرکت هاي حقوقی ،بیمه ،بانک ،سرمایه گذاري ها ،شرکت
هاي وابسته به دولت .این متغیر ،متغیر موهومی است ،به طوري که اگر مشاهده اي از میانگین مجموع مشاهدات بیشتر باشد عدد
یک و در غیر اینصورت عدد صفر به خود اختصاص می دهد.
.2تمرکز مالکیت  (Owncon):مجموع درصد تملک سهامدارانی است که حداقل 0درصد سهام شرکت را در اختیار دارند .این
متغیر ،متغیر موهومی است ،به طوري که اگر مشاهده اي از میانگین مجموع مشاهدات بیشتر باشد عدد یک و در غیر اینصورت
عدد صفر به خود اختصاص می دهد.
.2کیفیت حسابرسی (AQ):متغیر مجازي که به عنوان کیفیت حسابرسی میباشد .با توجه به تقسیم بندي  300موسسه
حسابرسی در تارنماي جامعه حسابداران رسمی ایران ) (www.iacpa.irبه  2دسته الف ،ب ،ج  ،د .اگر حسابرس ،سازمان
حسابرسی و موسسههایی که جزء دسته الف باشد؛ عدد  0و در غیر اینصورت عدد صفر.
.0درصد اعضاي مستقل کمیته حسابرسی (INDEP):بیانگر تعداد اعضاي کمیته حسابرسی که داراي مدرک دانشگاهی با
مدرک حرفه اي داخلی یا معتبر بین المللی در امور حسابداري ،حسابرسی ،مدیریت مالی ،اقتصادي ،سایر رشته هاي مدیریت با
گرایش مالی یا اقتصادي همراه با توانایی تجزیه و تحلیل صورتهاي مالی و گزارش هاي مالی و کنترل هاي داخلی حاکم بر
گزارشگري مالی است (سازمان بورس اوراق بهادار .)0290 ،براي سنجش این متغیر در پژوهش حاضر از نسبت اعضاي متخصص
مالی به کل اعضاي کمیته حسابرسی استفاده می شود .در مرحله بعد به متغیر موهومی تبدیل می شود ،به طوري که اگر مشاهده
اي از میانگین مجموع مشاهدات بیشتر باشد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر به خود اختصاص می دهد.
.0تخصص مالی کمیتة حسابرسی (ACEXP):برابر است با درصد اعضاي داراي تخصص مالی در کمیتة حسابرسی .بند
شش ماده 0منشور کمیتة حسابرسی ،تخصص مالی اعضا را مدرک دانشگاهی یا مدرک حرفه اي داخلی یا معتبر بین المللی در امور
مالی (حسابداري ،حسابرسی ،مدیریت مالی ،اقتصاد ،سایر رشته هاي مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادي) همراه با توانایی تجزیه
وتحلیل صورتها و گزارشهاي مالی و کنترلهاي داخلی حاکم بر گزارشگري مالی ،تعریف کرده است (سازمان بورس اوراق بهادار
تهران )0290.،این متغیر ،متغیر موهومی است ،به طوري که اگر مشاهده اي از میانگین مجموع مشاهدات بیشتر باشد عدد یک و
در غیر اینصورت عدد صفر به خود اختصاص می دهد.
.8تعداد اعضاي کمیته حسابرسی (AC_SIZE):کمیته حسابرسی طبق بند  0ماده  0منشور کمیته از سه تا پنج عضو با
انتخاب و انتصاب هیئت مدیره تشکیل میگردد (سازمان بورس اوراق بهادار تهران )0290،این متغیر ،متغیر موهومی است ،به طوري
که اگر مشاهده اي از میانگین مجموع مشاهدات بیشتر باشد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر به خود اختصاص می دهد.

-4-7متغیرهای کنترلی
لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها Size:
اهرم مالی که برابر نسبت مجموع بدهی ها به مجموع داراییها می باشد LEV:
نسبت سودآوري که از تقسیم سود خالص بر ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام بدست می آید Profit:
مجموع مخارج سرمایه اي تقسیم بر مجموع دارایی هاCapexp:

-8نتایج آزمون فرضیه های پژوهش
بعد از بررسی آمار توصیفی پژوهش و برخی فروض کالسیک مربوط به رگرسیون که متناسب با مدل پژوهش می باشد ،نرم
افزار Eviews 9براي تشخیص رابطه موجود بین متغیرها به کار گرفته شده است.
فرضیه اول :توانایی مدیران بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
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جدول  -1نتایج تخمین مدل 1

𝑡Value it = a0 + ß1 ABILITY i,t + ß2Capexp i,t + ß3 SIZE i,t + ß4 LEV i,t +ß5 Profit i,t + ԑ𝑖.
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متغیر وابسته :ارزش شرکت
روش :رگرسیون حداقل مربعات معمولی (تابلویی – اثرات ثابت)
دوره زمانی 1911-1911 :تعداد مشاهدات112 :
خطای استاندارد
ضریب برآوردی
نماد
متغیر
90111
-10121
مبدأ)
از
(عرض
مقدار ثابت
C
20211
20221
توانایی مدیران
ABILITY
20211
20191
ای
مخارج سرمایه
Capexp
20111
10111
اندازه شرکت
Size
20121
202121
اهرم مالی
LEV
20212
20211
نسبت سودآوری
Profit
2099
ضریب تعیین
ضریب تعیین
20921
تعدیلشده
20191
دوربین-واتسون
110112
آماره F
20222211
احتمال (آماره )F

آماره t
-20111
20111
10111
10111
-20111
20212

احتمال
202929
202911
202111
202222
202219
202911

فرضیه دوم :رقابت در بازار محصول بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
جدول  -2نتایج تخمین مدل 2

𝑡Value it = a0 + ß1 competition i,t + ß2 Capexp i,t + ß3 SIZE i,t + ß4 LEV i,t +ß5 Profit i,t + ԑ𝑖.

متغیر
مقدار ثابت (عرض از مبدأ)
رقابت در بازار محصول
مخارج سرمایه اي
اندازه شرکت
اهرم مالی
نسبت سودآوري
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیلشده
دوربین-واتسون
آماره F
احتمال (آماره )F

متغیر وابسته :ارزش شرکت
روش :رگرسیون حداقل مربعات معمولی (تابلویی – اثرات ثابت)
تعداد مشاهدات995 :
دوره زمانی0290-0290 :
خطاي
ضریب
نماد
استاندارد
برآوردي
23232
738720
C
53793
03792
competition
53589
53070
Capexp
03257
03005
Size
53702
33030LEV
53323
53050
Profit
5320
53223
33222
93029325
53555503

آماره
t
330007
83835
33228
03305
2358033570

احتما
ل
535050
535555
535375
533589
535533
535287

فرضیه سوم :حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت تاثیر دارد.
جدول  -3نتایج تخمین مدل 3

𝑡Value it = a0 + ß1 Gover i,t + ß2 Capexp i,t + ß3 SIZE i,t + ß4 LEV i,t +ß5 Profit i,t + ԑ𝑖.

احتمال
20211
20221
20122
20219
20221
20222

فرضیه چهارم :رقابت در بازار محصول بر رابطه بین توانایی مدیران با ارزش شرکت تاثیر دارد.
جدول  -4نتایج تخمین مدل4
Value it = a0 + ß1 ABILITY i,t + ß2 competition i,t + ß3 ABILITY i,t × competition i,t + ß2 Capexp i,t
𝑡+ ß3 SIZE i,t + ß4LEV i,t +ß5 Profit i,t + ԑ𝑖.
متغیر وابسته :ارزش شرکت
روش :رگرسیون حداقل مربعات معمولی (تابلویی – اثرات ثابت)
تعداد مشاهدات995 :
دوره زمانی0290-0290 :
خطاي
ضریب
احتمال
نماد
متغیر
آماره t
استاندارد
برآوردي
53028
-53052
33022
-03022
مقدار ثابت (عرض از
C
مبدأ)
توانایی مدیران
5.522
53328
53522
53505
𝑌𝑇𝐼𝐿𝐼𝐵𝐴
53555
03230
53528
53255
رقابت در بازار محصول
competition
توانایی مدیران× رقابت در بازار
5.590
5.578
5.322
5.535
𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌 ×competition
محصول
53035
-03232
53502
53390
مخارج سرمایه اي
Capexp
535332
33379
53302
53290
اندازه شرکت
SIZE
-53280
-53500
اهرم مالی
5.532
5.525
LEV
سودآوري
نسبت
Profit
0.000
4.196
0.023
0.099
5329
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیلشده
5.27
33099
دوربین-واتسون
893773
Fآماره
5.555
)Fاحتمال (آماره
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متغیر وابسته :ارزش شرکت
روش :رگرسیون حداقل مربعات معمولی (تابلویی – اثرات ثابت)
تعداد مشاهدات112 :
دوره زمانی1911-1911 :
آماره t
خطای استاندارد
ضریب برآوردی
نماد
متغیر
10111
10111
90211
مقدار ثابت (عرض از مبدأ)
C
20191
10911
90112
حاکمیت شرکتی
Gover
10112
20211
20191
مخارج سرمایه ای
Capexp
10111
10911
20911
اندازه شرکت
Size
-20111
20221
-20211
اهرم مالی
LEV
90112
20211
20211
نسبت سودآوری
Profit
20911
ضریب تعیین
20911
ضریب تعیین تعدیلشده
20211
دوربین-واتسون
10111
آماره F
20222212
احتمال (آماره )F
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فرضیه پنجم :حاکمیت شرکتی بر رابطه توانایی مدیران با ارزش شرکت تاثیر دارد.
جدول -5نتایج تخمین مدل 5
Capexp i,t + ß3 SIZE i,t ABILITY i,t × Gover i,t + ß2 Gover i,t + ß3 ABILITY i,t + ß2 Value it = a0 + ß1
ß5 Profit i,t + ԑ𝑖.𝑡 ++ ß4LEV i,t
وابسته :ارزش شرکت
روش :رگرسیون حداقل مربعات معمولی (تابلویی – اثرات ثابت)
تعداد مشاهدات995 :
دوره زمانی0290-0290 :
احتما
خطاي
ضریب
آماره
نماد
متغیر
ل
استاندارد
برآوردي
t
مقدار ثابت (عرض از مبدأ)
850.5
288.5508.5
530.5C
53555
023080
53533
53239
توانایی مدیران
𝑌𝑇𝐼𝐿𝐼𝐵𝐴
53523
33020
53520
53500
حاکمیت شرکتی
Gover
توانایی مدیران× حاکمیت شرکتی
مخارج سرمایه اي
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اندازه شرکت
اهرم مالی
نسبت سودآوري
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیلشده
دوربین-واتسون
آماره F
احتمال (آماره )F

𝐴𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌 × Gover
Capexp
SIZE
LEV
Profit

53050

53532

23390

53555

88.14
53795
-53273
53009

75.17
53022
53000
53350

1.574
028.0
-33032
53723

0.115
53050
53503
53529

53203
297.5
578.3
352.72
53555

نتیجه گیری
اهداف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر توانایی مدیران ،رقابت در بازار محصول و حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت و نیز نقش
تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر رابطه توانایی مدیران با ارزش شرکت میباشد .در این جاست که
دانش حسابداري و مدیریت مالی به کمک سرمایه گذاران می آید ،تا آن ها را در تصمیمات خود یاري دهد .تعیین ارزش شرکت و
عوامل موثر بر آن در تصمیم گیري سرمایه گذار نقش قابل توجهی دارد .زیرا سرمایه گذار قبل از خرید انواع اوراق بهادار ،عالقه
مند است از ارزش آن شرکت آگاهی یابد .ارزش اوراق بهادار به وسیله حقوق صاحبان سهام و سود بالقوه تعیین می شود .عالوه بر
آن محیط اقتصادي و عملکرد بنگاه اقتصادي در صنعت بر ارزش اوراق بهادار و نرخ بازدهی آن مؤثر است .با تبیین ارزش شرکت
در فرایند ارزشیابی اوراق بهادار ،شواهدي به دست می آید که بر پایه آن بتوان عملکرد شرکت را اندازه گیري نمود و در خصوص
بازدهی آتی اوراق بهادار و تداوم فعالیت شرکت راه کارهاي عملی و اجرایی ارائه کرد.
از طرف دیگر ،در پژوهشهاي پیرامون موضوع ارزش شرکت و نیز رقابت در بازار محصول ،توجهی به ویژگیهاي مدیران نشده
است .مدیران شرکت ها تاثیر قابل توجهی بر تصمیمات استراتژیک شرکت دارند ،بنابراین می توانند بر تصمیمات خرد و کالن
شرکت تاثیر مستقیم و قابل تاملی بگذارند .اهمیت بررسی توانایی مدیران در آنست که موضوع کارایی مدیریت یکی از موضوعات
مهم مورد بحث در متون حسابداري می باشد .افزایش شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و خصوصی سازي شرکت ها و همچنین
تفکیک مالکیت از مدیریت ،کارایی مدیر را نزد سهامداران و سایر ذینفعان واحد تجاري موضوعی بااهمیت می نماید.
در این تحقیق پس از جمع آوري اطالعات و داده هاي الزم ،متغیر هاي مورد مطالعه در شرکت هاي نمونه محاسبه شده و
تاثیر رقابت در بازار محصول و حاکمیت شرکتی بر رابطه توانایی مدیران با ارزش شرکت با استفاده از فروض کالسیک رگرسیون و
روش تخمین  ،مدل با توجه به نتایج آزمون اف-لیمر و هاسمن برآورد گردید .در این پژوهش براي تشخیص ناهمسانی واریانس
ها از آزمون بروش-پگان-گادفري و براي تشخیص وجود خود همبستگی بین متغیرها از آزمون خود همبستگی سریالی بروش-
گادفري استفاده شده است .در نهایت نرم افزار  Eviews9براي تشخیص رابطه موجود بین متغیرها به کار گرفته شده است.
در نتیجه میتوان گفت بین توانایی مدیران و متغیر وابسته (ارزش شرکت) رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .در نتیجه
میتوان گفت بین رقابت در بازار محصول و متغیر وابسته (ارزش شرکت) رابطه مثبت و معناداري وجود دارد . .به بیانی دیگر،
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حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت تاثیر دارد .درنتیجه میتوان گفت رقابت در بازار محصول بر رابطه بین توانایی مدیران با ارزش
شرکت تاثیر ندارد .با این نتیجه میتوان گفت حاکمیت شرکتی بر رابطه بین توانایی مدیران و ارزش شرکت تاثیر دارد.
یافته هاي این پژوهش معانی کلیدي متعددي را دارند ،نخست این که توانایی مدیریت یکی از عوامل مهم در موضوع
سودآوري و ارزش شرکت میباشد که شاید در مطالب حسابداري کمتر به آن پرداخته شده و از اهمیت آن غافل شده ایم ،ولی به
دلیل اینکه محاسبه توانایی مدیریت از دریافت اطالعات دقیقی همچون فروش ،هزینه ها و دارایی هاي یک شرکت بدست می آید
می تواند بسیار مورد بحث باشد و نتایج آن کمک شایانی براي تعیین ارزش شرکت داشته باشد .در عصر پرشتاب امروزي ،وجود
سیستم مدیریت با کفایت و کارا براي هدایت عملیات شرکت و باقی ماندن در عرصه رقابت ،ضروري است .بدیهی است هر چه
توانایی مدیریت در کنترل واحد تجاري بیشتر باشد ،فرآیند راهبري آن بهتر صورت گرفته و در نهایت ،شرکت توانایی الزم براي
باقی ماندن در صحنه رقابت را خواهد داشت .دوم ،رقابت در بازار محصول یا همان تهدید بازار محصول ،یک ریسک مهم عملیاتی
به شمار می آید که ریسک بازار محصول براي صنعت هاي خاص را مد نظر قرار می دهد و براي رویه هاي حسابداري میتواند
مورد توجه قرار گیرد .سوم نشان میدهد که حاکمیت شرکتی فراتر از آن است که تنها رابطه شفاف بین مدیران و سهامداران برقرار
کند و ساختاري ارائه میکند که از طریق آن ،اهداف شرکت ،ابزار دستیابی به آن ،اهداف و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می شود.
در اینجا می توان گفت که یافته هاي تحقیق با تحقیقات دیگران همچون (نیکبخت و همکاران )0298،به بررسی تأثیر توانایی
مدیریت بررقابت در بازار محصول پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین توانایی مدیران و رقابت در بازار محصول رابطه معناداري
وجود دارد و (ممتازیان و کام نژاد ) 0203که بیان کردند توانایی مدیران یکی از عواملی است که موجب بهبود عملکرد مالی شرکت
ها می شود و (آبدین و کمال )0290 ،که دریافتند مدیران با ویژگی هاي شخصی و روش مدیریتی مناسب ارتباط مستقیم با
تأثیرات ناشی از مدیریت بر عملکرد شرکت داشته و مدیران با عملکرد بهتر پاداش بهتري دریافت کرده و حاکمیت شرکتی مناسب
تري داشته اند و نتایج پژوهش (صالحی و همکاران )0270،که بین توانایی مدیران و کیفیت سود و ارزش شرکت رابطه مستقیم
وجود دارد و (زارع وسطی )0290 ،نشان دادند ،رقابت در بازار محصول به عنوان یک ساز و کار حاکمیتی برون سازمانی و یک
عامل مهم و حیاتی در اتخاذ تصمیمات افشاي اطالعات توسط شرکتها مطرح شده و به عنوان یک مولفه اثرگذار بر ارزش سهام
شرکتها نیز نقشآفرینی میکند و تاجیکی ( )0292که به بررسی رابطه بین راهبري شرکت و رقابت بازار محصول پرداخت و (
دمرجیان وهمکارن )3500اندازه گیري توانایی مدیریتی را به عنوان یک آزمون معتبر و جدید موردبررسی قراردادند و(یور
وهمکاران )3557 ،که توانایی مدیران مو جب بهبود عملکرد شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار شده است و (چانگ
مالی )3502 ،که شرکتهاي داراي درصد پایین اعضاي غیرموظف هیئت مدیره  ،کمتر دچار بحران و درماندگی مالی مـی شـوندو
رابطـه مثبتـی بـین انـدازه هیئـت مـدیره و درماندگی مالی وجود دارد و دیگر محققین ساپورت شده و نتایج تحقیقات پیشین،
نتایج تحقیق مورد نظر را تائید میکنند.
با توجه به تأثیر مثبت و معنادار توانایی مدیریت بر ارزش شرکت ،پیشنهاد میگردد که زمینه هاي الزم براي شکوفایی
استعدادهاي مدیریت هر واحد تجاري ،فراهم شده و از این منظر ،عملکرد مدیریت را تقویت نموده و در نهایت مزیتهاي رقابتی
واحد تجاري را افزایش داد .با توجه به نتایج حاصله ،هر چه شرایط الزم براي بروز توانایی مدیریت واحد تجاري ،بیشتر فراهم
گردد ،ارزش شرکت نیز افزایش خواهد یافت  .همچنین به مراجع حرفه اي و استاندارد گذاري پیشنهاد میگردد که مکانیزم هاي
الزم را براي شناسایی و استاندارد گذاري فاکتورهاي سنجش توانایی مدیریت را در گزارشات مالی ،اعم از یادداشتهاي همراه
صورتهاي مالی و یا افشاي مستمر این اطالعات در گزارشات هیأت مدیره و مجمع عمومی صاحبان سهام را تدوین نموده و
تمهیدات الزم را براي توجه بیشتر به این فاکتور مهم را فراهم آورند.
با توجه به تاثیر رقابت در بازار محصول بر ارزش شرکت به تحلیلگران مالی پیشنهاد میگردد که در زمینه تحلیل بنیادي عوامل
مؤثر بر رقابت در بازار محصول ،به فاکتور مهم ارزش شرکت توجه نموده و از اثرات مهم و مثبت آن بهرهمند گردند .همچنین به
سرمایه گذاران فردي و مشارکت کنندگان در بازارهاي سرمایه پیشنهاد میگردد به وجود افشاي اطالعات کافی درباره فاکتورهاي
سنجش توانایی مدیریت نیز توجه الزم را داشته باشند.
با توجه به تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت قانون گذران نیز میتوانند براي تخصیص بهتر منابع اقتصادي ،جذب سرمایه
گذران و حفاظت از سرمایه از طریق سیاست ها و قانون گذاري هاي جدید ،شرایط ارزش گذاري شرکت ها را توسعه بخشند.
با توجه به اهمیت راهبري شرکتی در رابطه با ارزش شرکت توسط مدیریت ،پیشنهاد این پژوهش براي اقدام عملی ،تهیه و
گزارش منظمی از درجه و رتبه بندي وضعیت حاکمیت شرکتی شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است ،و با توجه
به وضع قوانین راهبري شرکتی در شرکتهاي بورسی ،پیگیري هاي الزم از جهت الزامی شدن و اجرایی شدن آن قوانین بعمل آید.
به سرمایه گذاران و فعاالن بازار سرمایه پیشنهاد می شود که قدرت رقابت در بازار محصول را به عنوان یکی از معیارهاي
ارزیابی شرکت مورد توجه قرار دهند و در خصوص سرمایه گذاري در شرکت هاي فعال در محیط هاي رقابتی دقت بیشتري اعمال
دارند .به نظر میرسد بررسی ساختار مالکیتی و حاکمیتی این شرکت ها قبل از سرمایه گذاري منجر به اتخاذ تصمیمات مطلوب تري
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خواهد شد .به سرمایه گذاران و سهامداران اقلیت توصیه میشود که در تصمیمات سرمایه گذاري ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی
را به عنوان یکی از متغیرهاي تصمیم گیري لحاظ کرده و شرایط حاکمیت شرکتی از نظر آنها غافل نماند زیرا که بسیاري از
تصمیمات آنها می تواند تحت تاثیر حاکمیت شرکتی باشد.
با توجه به رابطه مثبت بین حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت مشخص شد سطح باالتر ارزش شرکت در نتیجه افزایش کیفیت
حاکمیت شرکتی حاصل میشود .به سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهاد قانونگذار در تدوین قوانین و مقررات پیشنهاد می شود
انگیزۀ کافی براي تشکیل مؤسسات رتبه بندي مستقل در زمینه هاي حاکمیت شرکتی و ارزش را هرچه سریعتر ایجاد کند .استقبال
سرمایه گذاران به شرکتهایی که از این نظر رتبه باالتري دارند ،منجر به قیمتگذاري بیشتر این گونه شرکتها میشود و انگیزه هاي
الزم را به منظور افزایش شفافیت از سوي مدیریت و سهامداران عمده ایجاد میکند .به سرمایه گذاران ،اعتباردهندگان و تحلیلگران
پیشنهاد میشود در تجزیه و تحلیلهاي خود در بازار رقابتی ،براي تصمیم گیري صحیح ،به ساختار هیئت مدیره و تأثیري که بر
ارزش شرکت میگذارد ،توجه کنند .همچنین ،حسابرسان با استفاده از نتایج این پژوهش میتوانند با مدنظر قراردادن مؤلفه هاي
ساختار هیئت مدیره و تأثیري که در بازار رقابتی بر ارزش شرکت می گذارد ،روش حسابرسی را به شکل مناسبتري اتخاذ کنند .به
سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد می شود با توجه به ناکارایی هیئت مدیره در ایفاي نقش حاکمیتی خود ،زمینه هاي
اجراي سریعتر آیین نامه نظام حاکمیت شرکتی را فراهم کند.
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بررسی شرایط شرکتهای هواپیمائی کشور در دوران گذار از کرونا
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چکـیده
اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالش های بسیاری مواجه بوده است که اوضاع را برای مشاغل گوناگون در سطح خرد و
کالن بسیار آشفته کرده است .حال مهمان ناخوانده ای به نام ویروس کرونا به این شرایط آشفته دامن زده و بسیاری از
مشاغل را نابود کرده و تعداد زیادی از سازمانها را نیز تا مرز ورشکستگی پیش برده است .در شرایط کنونی اگر تدابیری
برای خروج از رکود و ورشکستگی حتمی سازمانها اندیشیده نشود میتواند منجر به یک فاجعه ملی ،رکود تورمی در
سطوح بسیار باال ،کاهش تولید ناخالص ملی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و فقر شدید گردد .اما تمام این موارد تنها
ابعاد قابل اندازه گیری شرایط پس از کرونا را نشان میدهند و ابعاد غیرقابل اندازهگیری بسیاری مانند افزایش آمار
افسردگی ،خودکشی ،طالق و  ...هستند که هرچند آمار آن تا حدودی قابل ارائه می باشد اما هرگز ارزش این ابعاد و
تاثیرات آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور محاسبه نمیگردد .با این حال صحبت از این متغیرها در این مقال نمیگنجد
و سعی ما بررسی راهکارهای اقتصادی موجود جهت خروج شرکت های هواپیمایی از بحران کرونا می باشد که از جمله
این راهکارهای میتوان به ادغام مبتنی بر نظریه بازی ها ،مقررات زدایی و تعدیل هزینه ها اشاره کرد.
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کرونا باعث به وجود آمدن بحران های بسیاری در اقتصاد جهانی ،منطقهای و کشوری گردیده است .سقوط قیمت نفت ،سقوط
ارزش سهام در بسیاری از کشـورها ،سقوط قیمت برخی از کاالها و خدمات و در مقـابل آن افـزایش بیسابقه قیمت برخی
کاالهای دیگر و بسیاری از اتفاقات بزرگ و کوچک که در سطوح گوناگون پیش آمده است یا در سال جدید پیش خواهد آمد! بر اثر
شیوع ویروس کرونا ،در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار تحت تاثیر قرار خواهد گرفت .به نظر می رسد در سال
 9999با کاهش نرخ مشارکت و کاهش اشتغال مواجه خواهیم بود .بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای
شغل دائم نیستند .هرچه فعالیت کسب و کارها کاهش یابد ،درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می یابد .بنابراین کسری بودجه
دولت تشدید خواهد شد .با توجه به این موضوع و افزایش نقدینگی ،تورم نیز روند صعودی به خود خواهد گرفت .اگر شیوع این
ویروس در سه ماهه ابتدای سال جاری به طور کامل به اتمام برسد ،می توان انتظار داشت که تولید به شرایط قبل بازگردد و در 0
ماهه ابتدای سال با تورم  00درصدی ،رشد اقتصادی نزدیک به صفر دور از انتظار نخواهد بود .اما اگر این شیوع طوالنی تر شود،
تحلیل های فـوق از درجـه اعـتبار ساقـط خواهد شد و به نـظر میرسد کشور وارد یک دوره رکود بسیار عمیق گردد و در  0ماهه
ابتدای سال شاهد رکود تورمی خواهیم بود .کمااینکه صندوق بین المللی پول پیش بینی تورم  99درصدی را برای اقتصاد ایران در
سال  0202داشته است .برآورد اقتصاددانان آن است که در شرایط بدبینانه ،احتمال سقوط تولید داخلی ایران به دو سوم میزان فعلی
(کاهش  99درصدی) و کسری بودجه حدود  92میلیارد دالری در سال جاری وجود خواهد داشت9.
حال با شرایط پیش آمده شرکت های بسیاری در ایران ورشکست شده و یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند .شرکت های
موجود در سازمان هواپیمایی کشور نیز به دالیل تحریم های بسیار و حال بر اثر کووید 99ضررهای بسیاری را متحمل شده و در
شرایط دشواری به سر می برند .پرواز های درون مرزی کاهش بسیار چشمگیری داشته و پرواز های مسافربری برون مرزی به
دلیل بسته شدن مـرزهای اکثر کـشورها ،لغو گردیده اند .بر اسـاس تحقـیقات و نـظر سنجی های صورت گـرفته توسـط سـازمان
بین المللی حمل و نقل هوایی یاتا ،کاهش مسافرتهای هوائی در سال پیش رو نه تنها به دلیل محدودیت های به وجود آمده است
بلکه  82درصد از مسافران سفرهای هوایی خود را دست کم به مدت شش ماه به تعویق خواهند انداخت .با تمام این اوصاف ما
نیازمند ا ندیشیدن تدابیری هستیم تا از ورشکستگی حتمی بسیاری از شرکت های هواپیمائی ایران جلوگیری به عمل آوریم .در
مقاله پیش رو تعدادی از راه حل های موجود را بررسی خواهیم کرد.

 -2راهکارها
از اواسط ماه ژانویه میزان پروازها در دنیا شیب مالیم کاهشی را آغاز کرد که با شیوع کرونا در اواسط مارس (اواخر اسفند ماه)
سرتاسر جهان با سقوط ناگهانی پروازها مواجه شد .شرکت های هواپیمایی بسیاری پول نقد خود را از دست دادند .کاهش این
پروازها و سفرها سبب شد کشورهایی با ورودی توریست باال (تایلند ،مکزیک ،چین ،ترکیه و )...دچار مشکل شوند .در اقتصاد جدیدِ
وابسته به زنجیره ی عرضه ،که دنیا با آن مواجه است قطعاً پیوندهای حمل و نقل هوایی سریع ،برای عملکرد کسب و کارها حیاتی
می باشد .0در مدل مفهومی زیر راه کارهای ارائه شده را بصورت کلی مشاهده می نمایید.

 )9روزنامه دنیای اقتصاد02 ،فروردین  ،9999شماره خبر 9080029
4) Pearce ،COVID_19 Wider economic impact from air transport collapse, www.iata.org.
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از دو سمت می توان به راه کارها پرداخت .بخش عرضه و بخش تقاضا .قسمت اصلی که باید روی آن تمرکز شود ،بخش
تقاضا است که خود محرک افزایش عرضه می شود .باتوجه به اینکه طبق آمارهای سال  99حدود  %90پروازها داخلی بوده
بنابراین نه تنها بسیاری از شرکت های هواپیمایی بخش عمده درآمد خود را از پروازهای داخلی کسب می نمایند بلکه می توان با
محدود شدن سفرهای خارجی این حجم از سفرها را به سمت سفرهای داخلی سوق داد و به دست آوردن این بخش از سبد
خانوارها نیازمند تبلیغات گسترده  ،تبعیض های قیمتی و ارائه ی خدمات مفیدتر می باشد .با در نظر گرفتن این نکته که بسیاری از
سفرهای خانواده ها که در فرصت تعطیالت عید صورت می گرفت هنوز به صورت بالقوه باقی مانده است .البته با توجه به آمار
بیشترین مسافرتهای هوایی در فصل پیش رو ،یعنی تابستان صورت می گیرد .نکته ی دیگر مسأله ی مقررات زدایی می باشد .در
اغلب موارد هنگامی که یک شرکت هواپیمایی در معرض ورشکستگی قرار می گیرد ،از این راهکار برای بسط گستره ی تصمیم
گیری های مفید به جهت مقابله با این معضل بهره می برد .البته منظور ما از مقررات زدایی تغییر قوانین نیست بلکه تعلیق قوانین
به مدت معین مورد نیاز است .در ادامه به بررسی راه کارها در قالب دوسته عمده عرضه و تقاضا و زیرمجموعه ی آن ها می
پردازیم.

است9
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شکل شماره _1مدل مفهومی راهکارها

 -1-2راهکارهای سمت عرضه
طی سالهای اخیر شرکت های هواپیمایی زیادی به عرصه ناوگان هوایی کشور افزوده شده اند و سازمان هواپیمایی کشور در
گذشته بدون هیچ توجهی به شرایط اقتصادی مجوزهای زیادی را برای تاسیس این ایرالین ها صادر کرده است که در حال حاضر
تعداد آنها به  90ایرالین افزایش یافته است .هم اکنون به جز چهار ایرالین سایر شرکت ها کمتر از ده ناوگان دارند که طبق گفته
کارشناسان تأسیس برخی از این شرکت ها از منطق اقتصادی برخوردار نیستند ،به گونه ای که استاندارد خدمات و ایمنی پرواز در
شرکت های هواپیمایی داخلی پایین تر از استاندارد جهانی است .در این خصوص دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی نیز معتقد
است که در حال حاضر نیروی انسانی واجد شرایط برای اداره این تعداد ایرالین وجود نداشته و همین امر باعث پایین آمدن سطح
کیفیت خدمات این پرواز ها می گردد .وی بهترین راه حل را ادغام ایرالین ها برای رسیدن به بلوغ کاری عنوان می کند .در همین
حال محمود فرنودی کارشناس حمل و نقل هوایی با ذکر این مطلب که شرکت های هواپیمایی موجود در کشور در وضعیت نا
مطلوبی به سر می برند تصریح کرد «:در واقع می توان گفت که به نوعی شرکت های مزبور ورشکسته شده اند» .ادغام شرکت ها
از هم اکنون و اداره ی آنها توسط یک متولی چه خصوصی و چه دولتی الزمه ی جلوگیری از ورشکستگی حتمی است .از  90سال
پیش تا کنون ادغام شرکت های هواپیمایی اغاز شده است و معموالً به چند دسته ی دورپرواز منطقه ای و داخلی تقسیم شده اند.0
 )9مبتنی بر آمارها و جداول سال  99سازمان هواپیمایی کل ایران
 )0روزنامه سرمایه 92 ،مهر .9940
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اگر ادغام صورت گیرد و شرکت های بزرگ هواپیمایی ایران مسئولیت پروازهای دوربرد را بر عهده بگیرند و شرکت های کوچکتر
که در آستانه ی ورشکستگی حتمی می باشند مسئولیت پرو ازهای داخلی و کوتاه برد را بر عهده داشته باشند ،هم قیمت بلیط ها به
تعادل رسیده و هم تقاضا افزایش پیدا می کند .در نتیجه این امر می تواند تا حد بسیار زیادی شرکتها را از ورشکستگی حتمی
نجات دهد.

 -1-1-2ادغام
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تعریف ادغام :طبق بند  90ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  88قانون اساسی:
ادغام دو یا چند شرکت عبارت است از اقدامی که بر اساس آن ،چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود ،شخصیت
حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.
بنابراین در نظام حقوقی ایران با دو نوع ادغام مواجه هستیم:
نوع اول؛ ادغامی که موجب از دست رفتن شخصیت حقوقی همه شرکت های مورد ادغام و تشکیل شخصیت حقوقی جدید
است.
نوع دوم؛ ادغامی است که موجب محو شخصیت یک یا چند شرکت در یکی از شرکت های مورد ادغام می باشد.
در قانون تجارت ایران نیز مقررات خاصی درباره ادغام شرکت ها وجود ندارد ،اما ادغام شرکت ها عمال به دو شکل اتفاق می
افتد یعنی؛
الف:تاسیس یک شرکت به وسیله چند شرکت موجود و انتقال اموال و دارایی ها به شرکت تازه تاسیس و سپس انحالل
شرکت های موجود.
ب:ادغام یک یا چند شرکت از طریق انتقال سهام و اموال و سپس انحالل آن ها به شرکت اصلی.
_شرایط ممنوعه جهت ادغام:
(ماده  84قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  88قانون اساسی)
- 9در جریان اقامت در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده  80اعمال شود.
- 0حرکات در جریان ادغام ،قیمت کاال و خدمات به طور نامتعارفی افزایش یابد.
- 9هرگاه اقدام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
 -8هرگاه ادغام منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود.
تبصره  )9در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه ها و شرکت ها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام،
امکان پذیر نباشد هر چند ادغام منجر به بندهای  9و  8این ماده شود مجاز است.
تبصره  )0دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعالم می کند.
_شرایط مالیاتی پس از ادغام(ماده  999قانون مالیات های مستقیم):
شرکت هایی که با تأسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت ،در هم ادغام یا ترکیب میشوند از لحاظ
مالیاتی مشمولمقررات زیر میباشند:
الف) تأسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایههای ثبت شده شرکتهای ادغام یا ترکیب
شده از پرداخت نیم درهزار حق تمبر موضوع ماده ( )84این قانون معاف است.
ب) انتقال داراییهای شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول
مالیات مقرر در اینقانون نخواهد بود.
ج) عملیات شرکتهای ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحالل موضوع بخش
مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.
د) استهالک دارایی های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید براساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.
هـ) هرگاه در نتیجه ادغام یا ترکیب ،درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکتهای ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق
مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
و) کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکتهای ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد میباشد.
ز) آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصالحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور
اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید9.

/ادغام_شرکت_در_قوانین_ایران1 raesikia.com/3761/
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جدول شماره  _ 1استخراج شده از کتاب آماری حمل و نقل هوایی کشور منتشر شده توسط سایت سازمان هواپیمایی
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شرکت

سال چهارم ،شماره ( 7پیاپی  ،)27تابستان 2911

ادغام شرکت های بزرگ هواپیمایی با شرکت های کوچک تر ،جهت افزایش سرمایه و تعداد ناوگان های هوایی برای ارائه ی
پروازهای بیشتر صورت می گیرد .با توجه به تغییر نوع کسب و کار (به الکترونیکی) که پس از مواجه شدن با شرایط کرونا بیش از
پیش مورد توجه قرار گرفت ،حمل و نقل هوایی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.
شرکت های هواپیمایی با بهره گیری به موقع می توانند از این رویکرد استفاده ی مفید نموده و با افزایش میزان ناوگان هوایی
این خدمات رسانی را تسریع بخشند .برای نمایش این منظور می توان از نظریه بازی ها استفاده کرد .نظریهبازی 9در خصوص ارائه
ی راه کارهایی در زمینه ی علوم انسانی ارائه شده است .و نظریه های زیرمجموعه آن با کاربردهای گوناگونی مطرح شده اند .بازی
که در اینجا مورد نیاز است از انواع همکارانه 0بوده و برای نمایش مفید بودن یا غیرمفید بودن عمل ادغام شرکت های هواپیمایی،
از ارزش شپلی 9می توان استفاده کرد .بازی همکارانه ،همکاری و ائتالفی است که میان بازیکنان به وجود می آید و برای آن ها
منافعی به بار می آورد .از میان راه حل های بازی همکارانه ،ارزش شپلی مهمترین آن ها است (عبدلی )9992که در این روش
ارزش افزوده ای که هریک از بازیکن ان وارد شده به بازی به ائتالف می افزاید ،محاسبه می شود .برای این منظور الزم است پیامد
ائتالف را زمانی که بازیکن  iدر ائتالف است و زمانی که از آن کناره گیری می کند را از هم کم کنیم و بر تعداد حاالت ایجاد شده
تقسیم کنیم .در آخر با محاسبه ی ارزش شپلی هر بازیکن ،بردار ارزش شپلی به دست می آید .در این روش چهار قاعده ی کلی
وجود دارد :اول اصل کارایی که ارزش این ائتالف میان بازیکنان پخش می شود .دوم اصل تقارن ،که بازیکنان در موقعیت مشابه،
منافع یکسان دریافت می نمایند(منظور اینکه وقتی بازیکنی به بازی وارد می شود  ،اگر شرایط مشابهی با بازیکن دیگر داشته باشد،
منافع هردو یکسان خواهد بود) .سوم اصل بازیکن بی اثر ،که گویای منفعت صفر برای بازیکنی است که مشارکت نمی کند .و
چهارم اصل جمع پذیری می باشد .یعنی اگر بازیکنی در دو ائتالف حضور داشته باشد فرقی نمی کند که ارزش شپلی را برای جمع
دو تابع ائتالف محاسبه کنیم یا برای هر تابع به صورت جدا محاسبه کنیم و سپس منافع آن ها را با هم جمع کنیم (هارالد ویز
 8 .)0292در ادامه از برخی داده های دردسترس شرکت های هواپیمایی استفاده کردیم و تحلیل حاضر ارائه نموده ایم.

با توجه به تعداد و ساعات پرواز و در نظر گرفتن میزان مسافر جابجا شده می توان نتیجه گرفت شرکت  Aاز ناوگان های
بزرگتری نسبت به شرکت  Bجهت حمل و نقل استفاده کرده است و شرکت  Cبا توجه به دارا بودن هفت فروند بوئینگ ،از ناوگان
های کوچکتر جهت حمل و نقل مسافر ،بیشتر استفاده نموده است .درواقع شرکت  Cبا تعداد ناوگان و صندلی کمتر نسبت به دو
شـرکت دیگر عمـلکرد بهـتری در جـابجایی مسافرین پروازهای داخـلی داشـته است.

9 Game theory
0Cooperative Game
9 The Shapley Value
 )8برای محاسبه ارزش شپلی در این مقاله  ،قصد داشتیم از سود به عنوان پیامد شرکت های هواپیمایی استفاده نماییم اما به علت در دسترس
نبودن داده ها این امکان فراهم نبود.
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می توان نتیجه گرفت دو شرکتAو  Bتعداد بسیاری ناوگان بال استفاده در اختیار دارند ،که باتوجه به شرایط فعلی و فاصله
گذاری اجتماعی امکان استفاده از ناوگان های بزرگ و بال استفاده فراهم می شود .عملکرد شرکت Dنیز قابل توجه است .با میزان
پرسنل  ،صندلی  ،ناوگان و تعداد و ساعات پرواز کـمتر  ،جابجایی مسـافری ،بیشـتر از شرکت  Bداشـته است و احـتماالً ناوگان
های بزرگی برای جابجایی مسافر استفاده کرده است .کل مسافر جابه جا شده در سال  9999برابر با  99990984نفر می باشد.
بنابراین شرکت  ، %98 :Aشرکت  ، %9 :Bشرکت  ،%99 :Cشرکت  ، %9 :Dشرکت  ، %9 :Wشرکت  2/%9 :Zمسافران را
در پروازهای داخلی جابه جا می نمایند.

 -2-1-2تعدیل هزینه ها
بطوریکه هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا بازنگری شده و مجدد با توجه به تورم در هر استان تخصیص داده شود .این راه
کار نیازمند استفاده از متخصصین تحقیق و توسعه در حوزه ی اقتصادی می باشد.

 -3-1-2ورود به بازار سهام
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بورس اوراق بهاداربه معنی بازاری متشکل و رسمی سرمایه است که درآن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه
دولتی یا موسسات معتبر خصوصی  ،تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی صورت می گیرد.
از جمله قوانین عمومی سازمان بورس برای شرکت ها به شرح زیر است:
 .9شرکت باید در ایران ثبت شده و دارای تابعیت ایرانی باشد.
 .0شرکت باید سهامی عام باشد.
 .9شرکت باید دارای سهام عادی با نام دارای حق رأی باشد و  922درصد بهای اسمی آن پرداخت شده باشد و هیچگونه امتیاز
خاصی برای سهامداران شرکت وجود نداشته باشد.
تبصره  :شرکتی که دارای سهام با شرایط ویژه باشد ،در صورت تأیید هیأت پذیرش اوراق بهادار و تصویب شورای بورس ،قابل
پذیرش خواهد بود.
 .8حداقل دو سال از تاریخ بهرهبرداری شرکت گذشته باشد.
 .0حداقل سرمایه شرکت ده میلیارد ریال باشد.
 .0در زمان پذیرش نباید بیشتر از  42درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از  92سهامدار باشد .این نسبت باید در پایان
دومین سال پس از پذیرش به  90درصد کاهش یابد .به عالوه حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ درج و تا زمانی که نام شرکت
در تابلو دوم بورس درج می باشد ،بایستی حداقل  022سهامدار داشته باشد.
تبصره  :در مورد شرکت های دولتی که طبق مقررات قانونی و در اجرای سیاست خصوصی سازی ،سهام آنها باید از طریق
بورس اوراق بهادار به مردم واگذار شود ،رعایت این بند در زمان پذیرش الزامی نیست .شرکتهای یاد شده موظفند ظرف مدت
شش ماه از تاریخ پذیرش شرایط خود را با مقررات این بند تطبیق دهند.
 . 9مجموع سهام متعلق به دولت ،وزارتخانه ها ،مؤسسه ها و شرکت های دولتی موضوع ماده  8قانون محاسبات عمومی
کشور ،نباید از  89درصد سهام شرکت بیشتر باشد .تبصره  :شرکت های دولتی مذکور در این بند موظفند حداکثر ظرف مدت دو
سال از تاریخ درج نام شرکت در فهرست نرخهای بورس ،وضعیت خود را با شرایط فوق الذکر تطبیق دهند.
 .4شرکت باید در دوره متوالی سودآور بوده و امکان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد و زیان انباشته نداشته باشد.
 .9نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت به کل دارائیها ،از حد مناسب برخودار بوده و از  92درصد کمتر نباشد .در صورتی که
نسبت مذکور از حداقل تعیین شده در این بند کمتر باشد ،لیکن به تشخیص هیأت پذیرش از حد مطلوب برخوردار باشد ،باید نسبت
حقوق صاحبان سهام به دارائیهای ثابت – به قیمت تمام شده – حداقل از  02درصد کمتر نباشد.
 .92اساسنامه شرکت باید طوری تنظیم شده باشد که به تشخیص هیأت پذیرش ،حقوق سهامداران جزء در آن محفوظ باشد
 .99شرکت باید دارای نظام حسابداری مطلوب باشد و به تشخیص هیأت پذیرش ،در مورد شرکت های تولیدی ،روش
حسا بداری قیمت تمام شده (حسابداری صنعتی) استقرار داشته باشد .به عالوه دفاتر و حسابهای شرکت باید بر اساس استانداردهای
حسابداری مصوب در کشور ،نگهداری شود.
 .90شرکت متقاضی پذیرش باید گزارش های حسابرسی دو دوره مالی متوالی پیش از زمان پذیرش را ارائه نماید .این گونه
گزارش ها بایستی توسط مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که واجد ویژگی های خاص مصوب شورای
بورس نیز باشند ،تهیه شده باشد.
 . 99برای شرکتهای فعال در تاالر فرعی که متقاضی ورود به تابلو دوم تاالر اصلی هستند ،عالوه بر دارا بودن شرایط فوق،
سهام شرکت و میزان فعالیت آن شامل حجم داد و ستد و گردش سهام آن در شش ماهه منتهی به زمان ورود ،به تشخیص دبیر

 -2-2راهکارهای سمت تقاضا
بصورت عمده این راه کارها به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند .تبلیغات و تغییرات قیمت و خدمات .برای درک بهتر این موارد را در چهار
دسته ی مجزا مطرح می نماییم.

 -1-2-2تبلیغات گسترده
جهت افزایش و تحریک بخش تقاضا ،برای به دست آوردن سبد خانوار ،در گروه های درآمدی مختلف  ،با تأکید بر اهمیت
زمان در تعطیالت  ،معرفی جاذبه های توریستی خاص و کمتر شناخته شده ،رعایت بهداشت و فاصله اجتماعی در پرواز .برای مثال
کنترل دمای بدن مسافران ،استریل و تهویه مرتب هوای داخل هواپیما ،چک کردن شرح حال مسافران و اطمینان از اینکه دوره
انتقال خود را گذرانده اند( با اتصال به اطالعات وزرات بهداشت) .این راه کار به جهت اطالع عموم جامعه و طبقات درآمدی مختلف
از سیاست ها و تغییرات خدمات رفاهی ،مورد نیاز و تأکید می باشد .در برخی کشورها هنگام کاهش میزان مسافر شرکت هواپیمایی
برای حفظ خود به بخش تولید کاالهایی دیگر می پردازند .مثالً یک شرکت هواپیمایی در ژاپن ،تعداد قابل توجهی دوربین سه
بعدی سفارش داده است (که بازدید از اماکن گردشگری را میسر می نمود) تا به نام این شرکت تولید و فروخته شود .البته برخی از
اقتصاددانان این گونه رویکردها را سرمایه گذاری در نظر می گیرند نه هزینه .به این معنا که هزینه بازگشت ده تا بیست درصدی به
وجود میآورد و سرمایه گذاری ارمغان آور بازگشتی بیش از میزان خرج شده می آورد .بنابراین می توان اینگونه مخارج را با رویکرد
سرمایه گذاری یا حتی کسب درآمد در این دسته قرار داد.

سال چهارم ،شماره ( 7پیاپی  ،)27تابستان 2911

کل سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،باید از وضعیت مطلوبی برخوردار باشد .در غیر این صورت ،مراتب جهت اخذتصمیم به هیأت
9
پذیرش گزارش شود.
با توجه به مقررات ذکر شده در بند  9تا  99تا امروز متاسفانه هیچکدام از شرکت های هواپیمایی شرط ورود به بورس را
نداشته اند.
مهمترین بندی که شرکت های هواپیمایی نقض می کنند میزان سودآوری شرکت در 0دوره متوالی است که با توجه به شرایط
کلی حاکم بر این صنعت دستیابی به این موضوع با موانعی همراه است.
وزیر راه و شهرسازی فرایند خصوصی سازی را از طریق ورود به بازار سرمایه دانست و در انحصار گرفتن شرکت های
هواپیمایی توسط فرد یا افراد خاص را نقض کرد.
مدیرعامل هما طی سال های گذشته بارها از عرضه سهام این شرکت پس از اصالح ساختاری و مشخص شدن ارزش واقعی
این شرکت خبر داده است لذا تا کنون شاهد عرضه سهام نبوده ایم.
شرکت هواپیمایی ماهان (سهامی خاص) اگرچه وارد بورس نشده است اما تا سال  99چهار بار از طریق انتشار اوراق مالی
اسالمی در بازار سرمایه اقدام به تامین مالی کرده است.
سازمان بورس و اوراق بهادار ،موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک منفعت شرکت هواپیمایی ماهان (سهامی خاص) را به
ارزش هزار میلیارد ریال جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیاز این شرکت صادر کرد ،در این اوراق منافع آتی حاصل از
قراردادهای اجاره (فول چارتر) خطوط هوایی تهران -کیش -تهران و تهران -مشهد -تهران به مدت  8سال به شرکت واسط مالی
خرداد یکم به وکالت از خریداران اوراق واگذار شد.نرخ معین این اوراق 90درصد و پرداختهای دوره ای آنها هر سه ماه یکبار
است ،ناشر این اوراق شرکت واسط مالی خرداد یکم (با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت فرابورس ایران انجام
شده است.
بهبود ساختار مالی و تالش برای سودآوری ایرالین ها مهمترین گام برای ورود به بازار سهام است.

-2-2-2کاهش قیمت بلیت
جهت تحریک تقاضا و افزایش درخواست مردم برای سفرهای هوایی ،در ابتدا الزم است قیمت بلیت های شرکتهای مختلف
هواپیمایی به گونه ای تع دیل شوند که قشر متوسط جامعه را نیز جذب کرده و آنهارا ترغیب کنند تا قسمتی از سبد بودجه ی خانوار
را به سفر اختصاص دهند .هرچند که در سالهای اخیر با توجه به افزایش بسیار زیاد نرخ تورم و آشفتگی اقتصاد ایران و در پی آن
افزایش بی سابقه قیمت بلیت سفرهای هوایی ،این امر ناممکن به نظر می رسد .تا به حال راه های بسیار زیادی جهت تعدیل
قیمت پیشنهاد گردیده است .آزاد سازی نرخ بلیت ها نه تنها شرکتها را به دلیل بازار رقابتی به وجود آمده وادار به کاهش قیمت
نکرد بلکه شاهد افزایش روزافزون قیمت بلیت سفرهای داخلی بودیم .اما کاهش در هزینه های غیر ضروری ایرالینها می تواند
کمک شایانی به آنها در جهت کاهش قیمت بلیت ها داشته باشد( با لحاظ کردن هزینه ی هر سفر هوایی و در نظر گرفتن قیمت
کاالی جانشین از جمله قطار ساده تا قطار لوکس ،اتوبوس و اتوموبیل برآورد میگردد) .عالوه بر آن دقت در انتخاب ناوگان مناسب
9 www.seo.ir
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ضروری می باشد؛ بدین معنا که تعدد پرواز ها در یک مسیر مناسب تر است یا استفاده از ناوگانی با تعداد صندلی بیشتر با توجه به
هزینه پرواز هر یک از این ناوگان ها(این راهکار نیازمند بخش مقررات زدایی میباشد).

 -3-2-2ایجاد تبعیض های قیمتی در بلیت
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تبعیض قیمت ها بر سه دسته هستند.
تبعیض قیمت کامل  ،وقتی بنگاه آگاهی دارد مصرف کننده حاضر است برای مصرف هر واحد از کاال چه میزان بپردازد و بتواند
از فروش مجدد کاال جلوگیری کند .بنابراین برای وی حداکثر قیمتی را که تمایل به پرداخت آن دارد وضع می کند.
تبعیض قیمت مقداری ،هنگامی که بنگاه ها نمی توانند مشخص کنند که کدام مصرف کنندگان تمایل دارند قیمت باالتری
بپردازند اعمال می شود .قیمت برای هر مصرف کننده با توجه به تعداد کاالیی که خریداری میکند تغییر می کند .اگر هزینه تولید
کم شود تا کاال یا خدمت ارزان تر فروخته شود تبعیض قیمت به حساب نمی آید .درمقابل برخی کاال یا خدمات عام المنفعه به
صورت بلوکی قیمت گذاری می شوند .یعنی اولین بسته با یک قیمت ،و بسته های بعدی با قیمت های دیگر به فروش می رسند ،و
می تواند به صورت افزایشی یا کاهشی باشد .قیمت گذاری در خطوط هوایی و راه آهن از همین نوع است .این نوع تبعیض قیمت
مثال ًبرای مسافرانی در نظر گرفته می شود که پرتردد هستند .در بسیاری کشورها شرکت های هواپیمایی برای تجار و مسافرین پر
مصرف ،بلیت با بهای پایین تری می فروشند(به عنوان فروش مشروط) .به عنوان مثال به مصرف کننده ی عادی گفته میشود که
از قبل باید بلیط رزرو کند،یا مثال قسمت درجه یک و دو را با خدمات متفاوت ایجاد می نمایند .به این صورت بخش بیشتری از
مازاد رفاه افراد ثروتمند را دریافت می کنند .یا مسافرانی که تعداد بیشتری دارند مانند افراد یک خانواده .یا حتی برای مسیرهای
پرتردد یا مسیرهایی با زمان طوالنی تر ،از ناوگان های بهتر با قیمت بیشتر در کنار دیگر ناوگان ها استفاده شود .برای این دسته از
مسافرین می توان قیمت گذاری بلوکی انجام داد.
تبعیض قیمت چند بازاری ،بنگاه ،قیمتی را که مشتری برای مقادیر مختلف کاال حاضر به پرداخت آن هست را نمی داند اما
می داند چه گروه هایی حاضر هستند قیمت باالتری بپردازند .بازار بر اساس سالیق ،تمایل و رفتار مصرف کننده به چند بخش
تقسیم میشود .بنابراین در هر بازار فرعی قیمتی متفاوت وضع می کند .وجه تمایز هر یک از این بازارها ویژگی متفاوت مصرف
کنندگان آن بازار و حساسیت آن ها نسبت به قیمت می باشد.این تبعیض زمانی برقرار می شود که بازارها را با کشش های متفاوت
فروش بتوان تفکیک کرد .به طوری که امکان آربیتراژ وجود نداشته باشد .از این نوع تبعیض قیمت می توان برای ساکنین استان
هایی با درآمد پایین تر و یا گروه های مختلف مانند سالمندان ،دانشجویان ،پرستاران و کارگران استفاده کرد9.

 -4-2-2تغییر خدمات ،جهت رفاه بیشتر مسافران
این سوال همواره مطرح است که هر کدام از ما چه حسی داشتیم اگر می توانستیم خودمان خدمات رفاهی مد نظرمان را
انتخاب کنیم .مثالً در یک سفر برای هریک از ما خواستهای مهم است که اگر فراهم باشد قطعاً دلپذیرتر بوده و مطلوبین ما را
افزایش خواهد داد .به فرض مثال خدماتی مانند پذیرایی ،انتخابی بوده و با افزایش هزینه بلیت یا دریافت هزینه در محل هواپیما با
کیفیت مطلوبتر ارائه شود .یا مثالً امکان ترنسفر رایگان برای مسافرانی که برای مثال بیش از دو نفر بوده یا باالی شصت سال
باشند میسر شود .در این خصوص لحاظ رفاه حال مسافران مسن که سفرهای زمینی برای ایشان دشوار است میسر میگردد .البته
محقق شدن این موارد(که باهم مرتبط هستند) نیازمند تغییرات اندکی در اطالعات سیستم بلیت فروشی می باشد.

نتیجه گیری
شیوع ویروس کرونا کشورها را در سراسر دنیا با بحران مواجه کرده است که شدت این بحران تا میزان بسیار زیادی به
مدیریت رهبران هر کشور بستگی دارد .بسیاری از شرکت های کوچک و بزرگ با بحران ورشکستگی مواجه شده اند و یا در تالش
بسیار هستند تا خ ود را تا حد امکان از رکود به وجود آمده در اثر ویروس کرونا خالص کنند .در میان این شرکت ها ،شرکت های
ایران نیز که پیش از شیوع ویروس کرونا نیز به دلیل تحریم و وضعیت آشفته ی اقتصاد در معرض ورشکستگی قرار داشتند ،نیازمند
تدابیر بسیار هوشمندانه ای هستند تا هرچه سریعتر خود را از این بحران نجات دهند.
شرکت های هواپیمایی ایران نیز از این قاعده مصون نبوده ،و میتوان گفت به دلیل کاهش پرواز ها حتی بعد از ویروس کرونا،
نیازمند مدیریت و برنامه ریزی دقیق تری میباشند تا با تحریک سمت عرضه و تقاضا بتوانند دوباره به صنعت خود رونق بخشند .در
مقاله حاضر سعی بر این مهم بود تا بتوانیم راهکارهای الزم جهت برونرفت از بحران موجود را به شرکتهای هواپیمایی ایران ارائه
دهیم .از جمله این راهکارها میتوان به ادغام،تعدیل هزینه ها و مقررات زدایی(ورود به بازار سهام) اشاره کرد .گفتنی است مسئله
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ادغام مبتنی بر نظریه بازیها میباشد و  0شرکت هواپیمایی را مورد بررسی قرار داده است .در نهایت اجرای این موارد اگرچه
نیازمند زمان میباشد ولی بدون شک میتواند نقش ویژهای در خروج شرکتهای هواپیمایی ایران از بحران کرونا داشته باشد.
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی  ،)22تابستان 2711

بررسی و تبیین تاثیر دستگاه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی
نمونه موردی :شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سمیه سالخورده جهانتیغ ،*1سیدعلی مفیدی ،2میثم

مهدوی3

تاریخ دریافت99/30/21 :
تاریخ پذیرش99/30/21 :
کد مقاله01603 :

چکـیده
هدف اصلی این پژوهش ،بررسی تاثیر دستگاه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی اطالعات حسابداری و عدم اطمینان
اطالعاتی است .کیفیت حسابرسی بوسیله متغیرهای مشاهدهپذیر نوع اظهارنظر حسابرس ،اندازه موسسه حسابرسی و دوره
تصدی حسابرس اندازهگیری میشود و سنجش متغیر کیفیت اطالعات حسابداری با استفاده از متغیرهای پایداری سود،
کیفیت اقالم تعهدی و ارتباط سود با واکنش سرمایهگذاران انجام میشود .پژوهش حاضر رابطه بین تالش حسابرسی و
کیفیت حسابرسی را از دیدگاه فرآیند حسابرسی و نتایج حسابرسی بررسی میکند .نتایج نشان میدهد که تالش حسابرسی
به طور معناداری احتمال تعدیالت (اصالحات) حسابرسی را افزایش میدهد ،که این موضوع مانع از مدیریت سود مثبت
شده و موجب بهبود کیفیت صورتهای مالی حسابرسی شده ،میشود .به طور کلی تالش حسابرسی تأثیر معناداری در
صدور اظهار نظرهای حسابرسی اصالح شده ندارد ،اما به احتمال زیاد در صورت فقدان تعدیالت حسابرسی ،یک اظهار
نظر حسابرسی اصالح شده صادر میشود .با بروز نگرانی در مورد قابلیت اتکای صورتهای مالی ،خدمات اطمینانبخشی
حسابرسی مستقل از طریق کاهش عدم تقارن اطالعاتی میان مدیران و مالکان میتواند برای صورتهای مالی ارزش
افزوده ایجاد نماید .پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق همبستگی و مدلهای رگرسیون چند متغیره ،در پی آن است
تاارتباط دو مؤلفه رتبه کنترل کیفیت موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس را با شاخصی از شفافیت متشکل از ابعاد
چندگانه ،مورد بررسی قرار دهد .در مجموع ،شواهد نشان می دهد که تالش حسابرسی با تأثیرگذاری بر فرآیند حسابرسی
و بازده حسابرسی نقش مهمی در بهبود کیفیت حسابرسی دارد.

واژگـان کلـیدی :دستگاه حسابرسی ،تعدیالت حسابرسی ،اظهار نظر حسابرسی ،کیفیت حسابرسی.

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی ،گرگان ،ایران (نویسنده مسئول) ()s.jahantigh62.@gmail.com

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی ،گرگان ،ایران
 -7دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی ،گرگان ،ایران
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اهمیت کیفیت گزارشگری مالی در کشورهای در حال توسعه کامالً آشکارتر از کشورهای توسعه یافته است زیرا گزارش های
مالی منبع اصلی قابل اعتماد برای اطالع رسانی در دسترس برای سرمایه گذاران نسبت به انتشار رسانه ها ،کنفرانس های خبری و
مالی است .به روزرسانی های تحلیلگران که بطور حتم و مکرر در اکثر کشورهای توسعه یافته در دسترس است .بر این اساس،
مقامات نظارتی ،آستانه اصالحات از جمله صدور قوانین ،آیین نامه ها و آیین نامه های حاکمیت ملی را با هدف ارتقاء کیفیت
ممیزی در این کشورها تصویب کرده و از این طریق ،یکپارچگی گزارش های مالی را تقویت می کنند .در برخی از اقتصادهای
نوظهور ،دولتها ممکن است نقش مهمی در شکل دادن ساختارهای حاکمیتی در سطح کشور از طریق قانونگذاری (جزئی یا کامل)
و همچنین تنظیم و نظارت بر بازارها داشته باشند .فراخوانی های ویژه برای محققان برای بررسی بیشتر اینکه آیا ساختارهای
حاکمیتی در سطح کشور (سیستم غیرقانونی کشور و فرآیندهای قانونی) از طریق تضمین کیفیت حسابرسی باالتر ،مکانیزم یا
جایگزین سازوکارهای حاکمیت سطح بنگاه برای حمایت از منافع ذینفعان هستند ،می باشند (.)Sarhan et al,2019
حسابرسی به عنوان یک مکانیزم خارجی حاکمیت شرکتی نقش مهمی ایفا می کند و تأثیر حاکمیتیِ حسابرسی به طور مستقیم
در کیفیت حسابرسی منعکس می شود .اهداف کلی حسابرسی بدست آوردن تضمین مستدل از عدم وجود تحریف عمده ناشی از
تقلب یا خطا در صورت های مالی و صدور گزارش های حسابرسی مطابق با استانداردهای حسابرسی و ارتباط با مدیریت مشتری
است ( .)MOF,2019برای تحقق این اهداف ،در الگوی حسابرسی مدرن مبتنی بر ریسک ،مسیر اصلی فعالیت حسابرسی
مستلزم حسابرسانی است که ریسک تحریف عمده را شناسایی و ارزیابی کرده و پاسخ دهند .مطابق با هدف حسابرسی ،کیفیت
حسابرسی به عنوان احتمال توامان این است که یک تحریف عمده موجود توسط یک حسابرس شناسایی و گزارش می شود .فرایند
تحقق کیفیت حسابرسی می تواند به عنوان تشخیص ،تعدیل و گزارش تحریفات عمده و دستیابی به کیفیت حسابرسی خالصه
شود .نحوه تحقق اهداف حسابرسی و بهبود کیفیت حسابرسی همواره مورد توجه تحقیقات حسابرسی بوده است ( xiao et
.)al,2020
تضاد منافع بالقوه میان مالکان ،مدیران و دارندگان سایر اوراق بهادار محیطی را ایجاد میکند که حسابرس خارجی میتواند در
آن ارزش قابل مالحظهای را برای سرمایهگذاران ایجاد نماید .بیقاعدگیهای یافت شده در صورتهای مالی موجب موشکافی
دقیقتر نقشی که حسابرسان میتوانند در بازارهای مالی ایفا کنند ،شده است .خدمات حسابرسی به عنوان ناظری مستقل بر نحوه
عملکرد مدیریت و نوع گزارشگری وی ،مکانیزمی در جهت افزایش قابلیت اتکا و مربوط بودن صورتهای مالی ،کاهش عدم
اطمینان در تصمیمات سرمایهگذاری و نهایتاً بهبود شفافیت شرکتی تلقی میشود .در تحقیقات پیشین عمدتا عوامل مؤثر بر کیفیت
حسابرسی از جنبه استقالل حسابرس ،اهمیت مشتری ،دوره تصدی شرکت حسابرسی ،چرخش اجباری حسابرس و حق الزحمه
های حسابرسی و خدمات غیر حسابرسی بررسی می شد (.)zhang et al,2017
دیگر بخش پیشینه های پژوهش به ویژگی های دیگر حسابرسان و شرکت های حسابرسی می پردازد که از جمله این ویژگی
ها می توان به ویژگی های جمعیتی حسابرس و اندازه و اعتبار شرکت حسابرسی اشاره کرد ( )He et al,2018حسابرسی ،فرآیند
جستجو ،پردازش ،برآورد و تنظیم اطالعات لحاظ می شود .همچنین پشتکار و تالش در حسابرسی عاملی مهم است که بر کیفیت
حسابرسی تأثیر می گذارد ،زیرا برای انجام حسابرسی موفق ،کار سخت ضروری است .با این وجود ،به دلیل عدم دسترسی به
مجموعه داده های بزرگ در مورد تالش حسابرسی ،شواهد مربوط به ارتباط بین تالش حسابرسی و کیفیت حسابرسی کمیاب
است .اکثر تحقیقات پیشین برای محاسبه تالش های حسابرسی ،براساس روش های تجربی یا استفاده از شاخص های غیرمستقیم
(به عنوان مثال دستمزد یا حق الزحمه حسابرسی) است (.)xiao et al,2020
در این مقاله با استفاده از یک بانک اطالعاتی منحصر به فرد ،تأثیر تالش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی از جنبه فرآیند
حسابرسی و خروجی حسابرسی بررسی می شود .دریافتیم که تالش حسابرسی احتمال ثبت اصالحی حسابرسی (به ویژه ثبت
اصالحی رو به پایین حسابرسی) را به طور قابل توجهی افزایش می دهد ،که مانع از مدیریت سود توسط مشتریان (عمدتا مانع
مدیریت سود مثبت) و ارتقای کیفیت صورت های مالی حسابرسی شده می شود .مطابق با یافته های احتمال باالتر تعدیل
حسابرسی و صورت های مالی با کیفیت باال حسابرسی شده ،همچنین دریافتیم که تالش ممیزی به طور کلی بر صدور نظرات
حسابرسی اصالح شده تأثیر نمی گذارد ،اما نظر حسابرسی اصالح شده به احتمال زیاد در غیاب تعدیل حسابرسی صادر می شود.
بعالوه ،پی بردیم وقتی مشتریان پیچید تر شدند و شرکت های حسابرسی بیشتر شدند ،از تأثیر تالش حسابرسی بر کیفیت
حسابرسی کاسته می شود .در مجموع ،شواهد ما نشان می دهد که تالش حسابرسی نقش به سزایی در بهبود کیفیت حسابرسی
دارد .نتیجه گیری ما هنگامی مطرح می شود که مشکالت درون زا را کنترل کنیم .پژوهش ما دو سهم عمده در این زمینه ایفا می
کند .نخست ،تاریخچه آثار حسابرسی را با بررسی پیامدهای اقتصادی تالش حسابرسی در بازارهای نوظهور گسترش می دهد .دوم،
این پژوهش در تاریخچه آثار در مورد مکانیسم تحقق کیفیت حسابرسی سهم بسزایی ایفا می کند .این مقاله به تشریح رفتار غیر

 -2فرضیات پژوهش
در مدل حسابرسی ریسک محور مدرن ،خط اصلی کار حسابرسی مستلزم حسابرسانی است که بتوانند ریسک تحریف عمده را
تشخیص ،ارزیابی و پاسخ دهند .در عمل حسابرسی ،حسابرسان شواهد حسابرسی را از طریق اجرای مراحل حسابرسی جمع آوری
می کنند تا تحریف های با اهمیت را در صورت های مالی پیدا کنند .هنگامی که حسابرسان تحریف های با اهمیت را پیدا کردند،
آنها یا با مدیریت مشتریان برای تعدیل تحریف های مشخص شده ارتباط برقرار می کنند (یعنی تعدیل حسابرسی) ،یا آنها تحریف
های با اهمیت تعدیل نشده را در قالب اظهار نظر اصالحی حسابرسی منعکس می کنند .بنابراین ،فرایند تحقق کیفیت حسابرسی
می تواند به صورت تشخیص ،تعدیل و گزارش تحریف های با اهمیت و دستیابی به کیفیت حسابرسی خالصه شود .اگر مراحل
حسابرسی سطح مفهومی فوق را به متغیرهای حسابرسی خاص تبدیل کنیم ،می توان آنها را مطابق با تعدیل حسابرسی ،اظهارنظر
حسابرسی و کیفیت صورت های مالی حسابرسی شده درست کرد .در فرایند تحقق کیفیت حسابرسی ،تالش زیاد برای حسابرسان
الزم است تا یک حسابرسی موفق داشته باشند.
اولین تأثیر تالش حسابرسی بر وقوع تعدیل حسابرسی است .تعدیل زمانی رخ می دهد که دو شرط برآورده شود )2( :در
صورت های مالی پیش از حسابرسی ،یک تحریف وجود داشته باشد و ( )1حسابرس تحریف را پیدا کند و به مدیریت مشتری نیاز
دارد تا آن را از طریق تعدیل در صورت های مالی تصحیح کند (.)Lennox et al,2018
دومین تاثیر ،تاثیر تالش حسابرسی بر اظهارنظر حسابرسی است .اظهارنظر حسابرسی منعکس کننده مصلحت حسابرسان در
مورد ریسک حسابرسی است .به لحاظ تئوری ،وقتی حسابرسان هیچ تخلف قابل توجهی را در اطالعات مالی یک شرکت مشاهده
نمی کنند ،آنها یک اظهارنظر حسابرسی کامل صادر می کنند .از طرف دیگر ،آنها یک اظهارنظر حسابرسی اصالح شده را صادر می
کنند .با این وجود ،به دلیل محدودیت ذاتی حسابرسی ،از بین بردن ریسک حسابرسی غیرممکن است.
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قابل مشاهده حسابرس در طی فرآیند حسابرسی و تحقق اهداف حسابرسی با مقیاس های قابل مشاهده از جمله تعدیالت
حسابرسی ،اظهار نظرهای حسابرسی و کیفیت صورت های مالی حسابرسی شده می پردازد.
نگاهی به تصمیمات اتخاذ شده در مجامع عمومی عادی سالیانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس ،نشان میدهد که در
سالیان اخیر بسیاری از شرکتها به دلیل عدم ارائه خدمات با کیفیت از سوی حسابرسان مستقل ،در دوره زمانی کمتر از چهار سال
ناگزیر به تغییر حسابرس مستقل شدهاند .سوالی که انگیزه پژوهش حاضر را مطرح میکند ،این است که چگونه رتبه کیفیت کار
موسسه حسابرسی تعیین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و دوره تصدی حسابرسی میتوانند با معیارهای در نظر
گرفته شده برای شفافیت شامل کیفیت سود ،کیفیت افشا و درک بازار از کیفیت حسابرسی در ارتباط باشند.
در این چارچوب شفافیت دارای سه بعد است :الف) گزارشگری شرکتی :شامل افشای دورهای اطالعات خاص شرکت به
صورت اجباری یا اختیاری میباشد و شامل  5زیر بخش است:
 میزان افشا (افشای مالی شامل افشای بخشها ،تحقیق و توسعه و مخارج سرمایهای ،سیاستهای حسابداری،شرکتهای تابعه ،افشاهای مکمل)
 افشای مربوط به نظام راهبری (مشخصات سهامداران عمده ،هیات مدیره ،مدیریت ،پاداش مدیریت ،سهام مدیران وکارکنان)
 اصول حسابداری (تلفیق شرکتهای تابعه ،ذخایر اختیاری) بموقع بودن افشا (تعداد دفعات گزارش ،تعداد اقالم حسابداری خاص در گزارشهای میان دورهای ،تلفیق گزارشهایمیان دورهای ،گزارشگری رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه)
 اعتبار افشا (درصد حسابرسی توسط  5موسسه بزرگ)ب) کسب اطالعات محرمانه و ارتباط :تعامل به دو صورت تعامل مستقیم (از طریق گزارشات) با تحلیلگران مالی و
غیرمستقیم (از طریق معامله) با سرمایهگذاران نهادی و دارندگان اطالعات محرمانه میباشد .میزان تحصیل اطالعات محرمانه
توسط تحلیلگران مالی با محاسبه میانگین تعداد تحلیلگرانی که شرکتهای بزرگ را دنبال میکنند ،اندازه گیری میشود.
ج) انتشار اطالعات (از طریق رسانهها و شبکههای ارتباطی) :در سومین جنبه از شفافیت ،به کیفیت انتشار اطالعات در اقتصاد
توجه ویژهای میشود .برای انتشار اطالعات ،دو عامل زیربنایی وساختاری میزان نفوذ رسانههای جمعی در اقتصاد و مالکیت در
رسانههای جمعی (دولتی در مقابل خصوصی) در نظر گرفته شده است.
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سومین تأثیر ،تأثیر تالش حسابرسی بر کیفیت صورتهای مالی حسابرسی شده است .در عمل حسابرسی ،حسابرسان با اجرای
یک سری روشهای حسابرسی که یک مقدار منابع حسابرسی نیاز دارد ،اطمینان پیدا می کنند که صورت های مالی عاری از
تحریف عمده هستند.
ارزیابی کیفیت حسابرسی برای سرمایهگذاران با اهمیت و در عین حال هزینهبر است .بنابراین سرمایهگذاران به معیارهای قابل
مشاهده برای ارزیابی اتکا خواهند کرد .دوره تصدی ،اندازه حسابرس و تخصص حسابرس ،شاخصهای قابل مشاهدهای هستند که
سرمایهگذاران میتوانند در ارزیابی کیفیت از آنها استفاده کنند .با توجه به مبانی نظری ذکر شده ،عدم تغییر حسابرس در دوره
زمانی چهار ساله ،میتواند موجب شناخت بیشتر حسابرس از صاحبکار شده و کیفیت حسابرسی افزایش یابد .پژوهشهای پیشین
ادعا نمودهاند که کیفیت حسابرسی بایستی عدم تقارن اطالعاتی را کاهش و کیفیت افشاهای شرکتی را افزایش بخشد .بدین ترتیب
فرضیات پژوهش بدین شکل مطرح میگردد:
.1

بین دوره تصدی حسابرس و شفافیت شرکتی ارتباط معناداری وجود دارد.

.2

بین امتیاز کنترل کیفیت مؤسسات حسابرسی و شفافیت شرکتی ارتباط معناداری وجود دارد.

-3پیشینه پژوهش
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مطالعات پیشین در مورد کیفیت حسابرسی عمدتا بر روی خروجی حسابرسی به وسیله اظهارنظر حسابرسی یا کیفیت
حسابداری تاکید دارد.
گونگ 2و همکاران ( )1326از ادغام شرکت حسابرسی در چین استفاده کردند و کاهش قابل توجهی از تالش حسابرسی ناشی
از تلفیق بازار حسابرسی را پیدا کردند ،اما آنها بیشتر بر روی عوامل موثر بر تالش حسابرسی تاکید داشتند تا تاثیر تالش حسابرسی
بر کیفیت حسابرسی .به طور خالصه ،شواهد در مورد پیامدهای اقتصادی تالش حسابرسی عموماً مبتنی بر بازارهای حسابرسی
بالغ در بازارهای توسعه یافته است.
سرهان 1و همکاران ( )1329در مطالعه ای با عنوان اجزای پیشین کیفیت حسابرسی در کشورهای  :MENAتأثیر کیفیت
دولت در سطح شرکت و کشور ،کیفیت ممیزی خارجی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ( )MENAتحت تأثیر کیفیت
حاکمیت در سطح کشور آن کشورها را بررسی کردند ،و نشان دادند که کیفیت دولت و کیفیت حسابرسی خارجی مکمل حمایت از
منافع ذینفعان از طریق تضمین امنیت کیفیت حسابرسی باالتر ،بوده است.
هریس 0و ویلیامز )1329( 0در مطالعه ای با عنوان سیاستگذاری مبتنی بر شواهد در آیین نامه حسابرسی،
به تجزیه و تحلیل تاریخی با استناد به تحقیقات دانشگاهی در PCAOBپرداختند و شیوه های تنظیم استاندارد ،رویکرد سیاست
گذاری در شیوه های تنظیم استاندارد حسابرسی را در زمان های مختلف بررسی کردند.
آسانته آپیاه )1329( 5در مطالعه ای با عنوان آیا شدت اعتبار منفی محیطی ،اجتماعی و حاکمیت مشتری بر تالش ممیزی و
کیفیت حسابرسی تأثیر می گذارد؟ ،دریافت که ارتباط بین اعتبار مشهور  ESGو کیفیت حسابرسی در درجه اول با افزایش تأخیر در
گزارش حسابرسی هدایت می شود ،نه با افزایش هزینه حسابرسی .عالوه بر این ،اعتبار  ESGبا تالش ممیزی همراه است و
کیفیت حسابرسی ضعیف را تا سه سال کاهش می دهد .نتایج همچنین نشان می دهد که تالش ممیزی و تأثیر کیفیت ممیزی در
سه مؤلفه  ESGمتفاوت است.
ماسیاندرو 6و همکاران ( )1313در مطالعه ای با عنوان حسابرسان خارجی و نظارت بانکی :تئوری و تجربی ،تجربه یک بحران
مالی با استفاده بیشتر از حسابرسان ،بویژه در بین بانکهای مرکزی که نقش فزاینده ای در نظارت دارند ،را بررسی کردند .نشان
دادند که کیفیت حسابرسی باالتر با افزایش مشارکت حسابرسان در نظارت همراه است.
مائو 0و همکاران ( )1313در مطالعه ای با عنوان ممیزی گروهی :آیا کیفیت حسابرسی و قیمت
با تصمیم حسابرس رهبر برای قبول مسئولیت مرتبط است؟ ،به این نتیجه رسیدند که حسابرسان اصلی که مسئولیت پذیرش
حسابرسی را دارند ،ممیزی حسابرسی باالتری را بر عهده دارند اما ممیزی هایی با کیفیت باالتر ارائه نمی دهند .این نتایج به تجزیه
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و تحلیل های مختلف اضافه شده است .آنها به بحث در مورد چگونگی تأثیر مشارکت سایر حسابرسان بر کیفیت حسابرسی نیز
پرداخته اند.
ژیائو 2و همکاران ( )1313در مطالعه ای با عنوان چگونگی تأثیر تالش ممیزی بر کیفیت حسابرسی ،فرایند حسابرسی و چشم
انداز خروجی حسابرسی ،نشان دادند که تالش حسابرسی با تأثیرگذاری بر فرآیند حسابرسی و بازده حسابرسی نقش مهمی در بهبود
کیفیت حسابرسی دارد.

-4روش و ابزار پژوهش

TRANS= α0+ β1TENURE + β2SCORE+β3SIZE+ β4 GRO + β5 LEV + β6 VOL

 :TRANSشفافیت شرکتی که بر مبنای سه معیار رتبه کیفیت افشا ،کیفیت سود و اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش
محاسبه میگردد.
 :TENUREدوره تصدی حسابرس
 :SCOREامتیاز کنترل کیفیت مؤسسات حسابرسی
 :SIZEاندازه واحد تجاری
 :GROفرصتهای رشد واحد تجاری
 :LEVنسبت بدهی واحد تجاری
 :VOLنوسان پذیری بازده سهام در دوره سه ماهه پیش از پایان سال مالی
در این پژوهش به منظور اندازهگیری شفافیت از ترکیب سه معیار استفاده شده است .این سه معیار عبارتاند از :رتبه کیفیت
افشا اعالم شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ،کیفیت سود و اختالف میان قیمت پیشنهادی خرید و فروش .طبق
سیستم امتیازدهی ،به هر سال -شرکت یک امتیاز که ازترکیب سه معیار مذکور ایجادشده است ،اختصاص یافته و به عنوان متغیر
وابسته درمدل قرارمیگیرد .نحوه تشکیل امتیاز بدین صورت است که شرکتها در هر سال از نظر هر یک از معیارها به ده طبقه
تقسیم میشوند و از  2تا  23رتبهبندی میشوند؛ بدین شکل که شرکتهایی که شفافیت کمتری دارند ،ارزش یک و شرکتهای
دارای بیشترین شفافیت ارزش ده میگیرند .در گام بعد سه رتبه اخذ شده را با هم جمع و آنها را بر  03تقسیم میکنیم .ارزش
شاخص به دست آمده در دامنهای بین  3/2تا  2قرار میگیرد .ارزشهای باالتر معرف شرکتهای شفافتر و ارزشهای پایینتر
معرف شرکتهایی هستند که شفافیت کمتری دارند.
مطابق ماده  23دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار ،سازمان هر سال یکبار مؤسسات
حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار را براساس دوگروه معیارهای عادی و تخلفاتی ارزیابی و طبقهبندی نموده و نتایج آن
را به عموم اعالم مینماید .معیارهای عادی شامل ارزیابی شرکا ،ارزیابی کارکنان موسسه ،ارزیابی ساختار و سازمان موسسه ،ارزیابی
تنوع ارائه خدمات ،اطالع رسانی و موقعیت در بازار حرفهای و ارزیابی کیفیت خدمات میباشد .معیارهای تخلفاتی شامل سوابق
تخلفاتی موسسه طی  5سال اخیر و سوابق تخلفاتی شریک موسسه طی  5سال اخیر است .امتیاز نهایی هر مؤسسه حسابرسی از
حاصل جمع امتیازهای عادی و تخلفاتی حاصل میشود .شایان ذکر است که امتیازهای تخلفاتی در محاسبه امتیاز نهایی دارای
نمره "منفی" میباشد .این دستورالعمل در تاریخ  92/22/11به تصویب هیأتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و از تاریخ
تصویب الزم االجرا میباشد .با عنایت به جدید بودن دستورالعمل ،عدم ارائه رتبهبندی در طی سالیان پیش و نظر به اینکه سازمان
در ارزیابیهای خودبرای هر موسسه چندین شاخص را درچندین سال مورد توجه قرار میدهد ،از تنها امتیاز کنترل کیفیت ارائه شده
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جامعه آماری مورد نظر پژوهش ،شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران میباشد که نماد آنها در دوره مورد
بررسی در تاالر اصلی و فرعی بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد.
گردآوری دادهها در دومرحله انجام شد .درمرحله اول برای تدوین مبانی نظری پژوهش ،ازروش کتابخانهای استفاده گردید.
درمرحله دوم ،دادههای موردنظر که در ارتباط با متغیرهای مطرح شده در مدلهای پژوهش هستند ،به روش میدانی جمعآوری شد.
بدین منظور با استفاده از اطالعات صورتهای مالی موجود در نرمافزار رهآورد نوین و در صورت ناقص بودن با مراجعه مستقیم به
صورتهای مالی از طریق سایت مرکز مدیریت پژوهش توسعه و مطالعات اسالمی سازمان بورس اوراق بهادار ،سامانه اطالع رسانی
کدال برای اخذ رتبههای کیفیت افشا ،اطالعات فشرده اخذ شده از کتابخانه بورس و سایت جامعه حسابداران رسمی ایران ،دادهها
جمعآوری گردید .پس از جمعبندی و انجام محاسبات مورد نیاز ،تجزیه و تحلیل نهایی دادهها و نتایج با کمک نسخه ششم نرم
افزار  EVIEWSانجام شده است.
در پژوهش حاضر از مدل  2برای ارزیابی رابطه بین متغیرهای کیفیت حسابرسی و شفافیت شرکتی استفاده میگردد:
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تاکنون که توسط جامعه حسابداران رسمی ایران اعالم میگردد ،به عنوان مبنایی برای کیفیت حسابرسی مؤسسات در دوره زمانی
پژوهش استفاده میگردد .این امتیاز در چهار رتبه  0 ،1 ،2و  0وارد مدل میشود به صورتی که امتیاز  0نشانگر باالترین کیفیت
است .قابل ذکر است که سازمان حسابرسی در این رتبه بندی جای نگرفته است .لذا به منظور وارد شدن در مدل و با توجه به اینکه
سازمان به عنوان موسسه بزرگ و دارای حسن شهرت نسبت به سایر مؤسسات شناخته شده است ،به سازمان رتبه  5اختصاص داده
میشود.

-5تحلیل داده های پژوهش
 -1-5آمار توصیفی
نتایج حاصل از آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول  2ارائه شده است:
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جدول  -1آمارههای توصیفی مربوط به  073مشاهده در تمامی متغیرها
انحراف معیار
حداکثر
حداقل
میانه
میانگین
شرح
3/225
2
3/066
3/1
3/0105
شفافیت
3/02
2
3
2
3/0160
دوره تصدی
3/62
5
1
0
0/12
رتبه کنترل کیفیت
2/91
03/96
3
16/00
16/51
اندازه
3/5013
5/0060
3/50
2/2015
2/0361
رشد
3/1225
2/901
3/2901
3/66
3/66
نسبت بدهی
1/9315
11/01
3
2/0100
1/111
نوسان پذیری

همانطور که مالحظه میگردد ،در دوره مورد بررسی به طور متوسط بیش از دوسوم شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران ،در طی دوره چهار ساله تغییر حسابرس نداشتهاند .با توجه به اینکه مقدار میانگین رتبه کنترل کیفیت  0/12و میزان
حداکثر متغیر مذکور  5میباشد ،میتوان ادعا نمود که به طور متوسط مؤسسات حسابرسی رتبه کیفیت باالیی داشتهاند.نظر به اینکه
شاخص شفافیت محاسبه شده در بازهای بین صفر و یک قرار میگیرد ،متوسط شاخص شفافیت مالحظه شده  3/0105نشان دهنده
این است که به طور میانگین شفافیت نسبی در شرکتها برقرار است .همچنین میانگین نسبت بدهی بالغ بر  3/66میباشد.
با در اختیارداشتن نتایج حاصله از آمار توصیفی در مورد میزان میانگین و انحراف استاندارد ،امکان محاسبه ضریب تغییرات که
شاخصی از پراکندگی است ،ایجاد میشود .ضریب پراکندگی کاربردهایی دارد که انحراف معیار فاقد آن است .کاربرد مهم آن در
شرایطی است که در دو یا چند جامعه آماری مورد مقایسه ،مشاهدات ناهمگون و نامتجانس وجود داشته باشد .گاهی نیز مقیاس
صفت مورد اندازهگیری در دو جامعه یکسان است ،اما بزرگی مشاهدات آنها به طور قابل مالحظهای تفاوت دارد .نتایج نشان
میدهد که در میان متغیرها ،متغیر نوسانپذیری دارای بیشترین ضریب تغییرات ( )2/10است .این موضوع نشان دهنده آن است
که متغیر مذکور طی دوره پژوهش دارای کمترین ثبات و پایداری بوده است .متغیر اندازه شرکت کمترین میزان ضریب تغییرات
( )3/301را به خود اختصاص داده است .البته پایین بودن پراکندگی این متغیر بیشتر به دلیل استفاده از لگاریتم در محاسبه شاخص
اندازه در متغیر مذکور است و نه ثبات و پایداری باالی آن.

شرح
شفافیت
دوره تصدی
امتیاز
اندازه
رشد
بدهی
نوسان پذیری
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جدول  -2ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرها
رشد
اندازه
امتیاز
دوره تصدی
شفافیت
3/30
-3/36
-3/20
-3/390
2
-3/20
3/23
3/11
2
-3/20
3/25
2
3/1
2
2

بدهی
-3/10
3/35
3/20
-3/2
-3/21
2

نوسان پذیری
3/30
-3/369
3/330
-3/30
-3/32
3/31
2

دادههای پژوهش حاضر شامل عناصر مربوط به دادههای مقطعی و همچنین دادههای سری زمانی است .بدین ترتیب هنگام
استفاده از مدل رگرسیونی باید تعیین شود که از بین دادههای ترکیبی یا دادههای تلفیقی کدام یک میتواند رابطه بین متغیر مستقل
و وابسته را بهتر بیان کند .برای این منظور ،از آزمون چاو (Fمقید) استفاده میشود.
فرضیه صفر آزمون چاو نشان دهنده استفاده از روش ترکیبی بوده و بیانگر آن است که ضرایب و عرض از مبدأ در شرکتهای
مورد بررسی یکسان است و اثرات مقطعی و زمانی معنادار نیستند .روش ترکیبی برای مواردی که نمیتوان مسائل را به صورت
سری زمانی یا مقطعی بررسی کرد و یا زمانی که تعداد دادهها کم است ،استفاده میگردد .بنابراین رد فرضیه صفر نشانگر آن است
که بایستی مدل تلفیقی استفاده گردد .در جدول  0نتایج حاصل از آزمون چاو بیان شده است .با توجه به اینکه احتمال آماره  Fلیمر
کمتر از  5درصد است ،فرض صفر رد میشود و مدل تلفیقی مورد استفاده قرار میگیرد.
پس از مشخص شدن روش تخمین دادهها به صورت تلفیقی بایستی با انجام آزمون هاسمن از بین دو روش اثرات ثابت و
اثرات تصادفی روش مناسب انتخاب گردد .فرض صفر آزمون هاسمن مبنی بر مناسب بودن مدل اثرات تصادفی برای تخمین
دادههای تلفیقی است .به این ترتیب با رد فرضیه صفر از مدل اثرات ثابت استفاده میگردد .نتایج حاصل از انجام آزمون هاسمن در
جدول  0ارائه شده است.
با توجه به اینکه احتمال آماره آزمون هاسمن کمتر از  5درصد است ،فرض صفر رد میشود و به این ترتیب مدل اثرات ثابت
برای تخمین دادهها مناسب است.

در برآورد مدل رگرسیون با رسم نمودار مربوط به باقی ماندهها چهار مشاهده پرت مالحظه گردید که برای رفع اثر این
مشاهدات از متغیرهای موهومی استفاده شد .این نوع متغیرهای موهومی مشاهدات پرت را خنثی میکنند .حذف مشاهدات با این
مفهوم آماری که هر دادهای قطعهای مفید از اطالعات را در بردارد ،چندان مطابقت ندارد (بنابراین حذف مشاهدات پرت جایز
نمیباشد)؛ زیرا این مشاهدات میتوانند تأثیر جدی روی ضرایب شیب داشته باشند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات در جدول  0ارائه شده است.
جدول  -4نتایج آزمون فرضیات
Ɛ + VOL 6LEV + β 5GRO + β 4SIZE+ β3SCORE+β2TENURE + β1β +0TRANS= α
سطح معناداری
ضریب
متغیرهای توضیحی
آماره t
3/333
22/29
3/905
جزء ثابت
α
3/325
1/00
3/306
TENURE
متغیرهای مستقل
3/56
-3/51
-3/339
SCORE
3/3331
-0/01
-3/330
SIZE
3/3336
0/05
3/320
GRO
متغیرهای کنترلی
3/333
22/50
3/300
LEV
3/0
2/305
3/3330
VOL
1/050
آماره F
3/333
معناداری مدل
1/0
آماره دوربین واتسون
3/02
2R
3/60
 1Rتعدیل شده

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی  ،)22تابستان 2711

جدول  -0نتایج آزمونهای چاو و هاسمن
مقدار
شرح
0/619101
آماره F
01/0101
آماره آزمون هاسمن

احتمال
3/3333
3/3333

با توجه به مقدار ضریب دوره تصدی  3/306و سطح معناداری آماره  ،tدر سطح اطمینان ٪95میتوان ادعا نمود که رابطه
مثبت و معنیداری میان کیفیت حسابرسی و شفافیت شرکتی وجود دارد .به عبارت دیگر هر چه میزان دوره تصدی کوتاهتر و میزان
تغییرات حسابرسان بیشتر باشد ،شفافیت شرکتی کاهش مییابد.
همچنین با توجه به سطح معناداری به دست آمده برای متغیر امتیاز کنترل کیفیت مؤسسات حسابرسی ،بر خالف انتظار فرض
 H0مبنی بر نبودرابطه معنیدار این متغیر و شفافیت پذیرفته شده و متغیر مذکور از مدل خارج میشود.
07

شواهد حاصله از ضریب اندازه واحد تجاری و سطح معناداری  3/3331موید آن است که میان اندازه شرکت و شفافیت رابطه
معکوسی برقرار است.
با توجه به میزان ضریب متغیر رشد 3/320و سطح معناداری  3/3336میتوان در سطح اطمینان  ٪95بیان نمود که رابطه
مثبت و معنیداری میان رشد و شفافیت شرکتی وجود دارد .مقدار ضریب مربوط به بدهی  3/300و احتمال آماره  ،tدر سطح
اطمینان  ٪95بیانگر وجود رابطه مثبت و معنیدار میان سطح بدهی و شفافیت است .بدین معنی که هرچه سطح بدهی افزایش
یابد ،شفافیت بهبود مییابد.
علت حصول چنین نتیجهای را میتوان در تئوری عالمتدهی جستجو نمود .مطابق با تئوری عالمتدهی حتی شرکتهایی
که در وضعیت مالی مناسبی به سر نمیبرند ،برای گزارش نتایج خود انگیزه خواهند داشت .در مورد متغیر نوسانپذیری میتوان
گفت در سطح اطمینان  ٪95میان نوسانپذیری و شفافیت رابطه معنیداری وجود ندارد.

 -2-5تحلیل نحوه تأثیر تالش حسابرسی
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تالش حسابرسی درونزاد می باشد .این تالش را می توان با مشخصات مشتریان از جمله اندازه مشتری ،پیچیدگی کسب و کار
و ریسک عملیات تعیین کرد .با این حال ،این را می توان با مشخصات حسابرسان همچون اندازه شرکت حسابرسی ،دوره تصدی
شرکت حسابرسی و چرخش اجباری شرکای حسابرسی تعیین کرد .بعالوه ،تالش حسابرسی در طول زمان مداوم است و تالش
حسابرسی سال قبل به تالش حسابرسی سال جاری مربوط است .برای بررسی مسئله درونزادی ،تالش حسابرسی غیرعادی را
براساس ایده های اقالم تعهدی غیرعادی و دستمزد حسابرسی غیرعادی برآورد می کنیم .مدل تالش حسابرسی را بصورت زیر
برآورد می کنیم:

متغیر وابسته  ،EFFORTتالش حسابرسی سال جاری را ارزیابی می کند .یکی از عوامل تعیین کننده تالش حسابرسی سال
جاری ،تالش حسابرسی سال قبل است ( .)LagEFFORTعوامل تعیین کننده دیگر مشابه متغیرهای کنترل معادله  1می باشند.
معادله  5را برای هر سال صنعتی برآورد می کنیم و باقیمانده معادله  ،5تالش حسابرسی غیرنرمال ( )Ab_EFFORTمی باشد.
جدول  ،6نتایج رگرسیون را گزارش می کند .زمانیکه ما تحلیل را با تالش حسابرسی غیرنرمال تکرار می کنیم ،استنباط های ما
تغییری نمی کنند.
جدول  -5تالش حسابرسی غیر عادی به عنوان متغیر مستقل

حسابرسان در زمینه مشکل و ریسک کار حسابرسی انتظاراتی داشته و احتماال بازده کار خود را در طول فرایند حسابرسی و
برای مشتریان مختلف ،جهت کاهش ریسک حسابرسی به سطح قابل قبول در زمان محدود بهبود بخشند .همزمان ،به خاطر
پیچیدگی مبادالت ،کیفیت صورتحساب مالی قبل از حسابرسی چنین مشتریانی نسبتا پایین است که برای ارتقاء کیفیت
صورتحساب مالی از طریق تالش حسابرسی ،توانایی بیشتری به حسابرسان می دهد .بنابراین ،وقتی که مشتریان بیشتر هستند،
انتظار داریم که تالش حسابرس نقش مهمی در بهبود کیفیت حسابرسی بازی کند .با این حال ،درک کامل عملیات مشتریان
مختلف ،ارزیابی دقیق ریسک صورتحساب های اشتباه و کشف صورتحساب های اشتباه بالقوه مشکل است .بنابراین ،در سطح
مشابه از تالش حسابرسی ،بهبود کیفیت حسابرسی محدود به مشتریان مختلف تر خواهد بود .بعالوه ،حسابرسان در مورد مشتریان
مختلف ،تالشهای حسابرسی بیشتری می کنند و کاهش سود می تواند تاثیر تالش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی را کاهش دهد.
بنابراین ،انتظار داریم که تالش حسابرسی نقش کمتر مهمی در بهبود کیفیت حسابرسی به هنگام مختلف بودن مشتریان بازی کند.
انتظار داریم که وقتی شرکتهای حسابرسی بزرگتر هستند ،تالش حسابرسی نقش مهمی در بهبود کیفیت حسابرسی بازی
خواهد کرد .با این حال ،کیفیت حسابرسی شرکتهای حسابرسی بزرگ ،جای بهبود کمتری برای حسابرسان باقی می گذارد .بعالوه،
00

مشتریان حسابرسی شده توسط شرکتهای حسابرسی بزرگ معموال متفاوت تر از مشتریان حسابرسی شده با شرکتهای حسابرسی
کوچک می باشند .حسابرسان شرکتهای حسابرسی بزرگ ،تالش حسابرسی خود را افزایش می دهند ،ولی کاهش سود باعث
کاهش اثر تالش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی می شود .بنابراین ،ما انتظار داریم که وقتی شرکتها بزرگتر می باشند ،تالش
حسابرسی نقش مهمی در بهبود کیفیت حسابرسی داشته باشد.
جدول  6نتایج رگرسیون را نشان می دهد .ما دریافتیم که وقتی متغیر وابسته  ADJUSTیا  DA_ABSمی باشد ،ضرایب
 EFFORTشرکتهای حسابرسی بزرگ نسبت به شرکتهای حسابرسی کوچک کمتر هستند .نتایج نشان می دهند که وقتی
شرکتهای حسابرسی بزرگتر هستند ،تاثیر تالش حسابرسی بر تعدیل حسابرسی و کیفیت صورتحساب مالی حسابرسی شده کاهش
می یابد .بعالوه ،تاثیر تالش حسابرسی بر اظهارنظر حسابرسی برحسب اندازه شرکت حسابرسی متفاوت ،تفاوت معنی داری ندارد.
نتایج نشان می دهند که تاثیر تالش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی زمانی کاهش می یابد که شرکتهای حسابرسی بزرگتر باشند و
این ،ناشی از امکان کمتر حسابرسان در زمینه بهبود کیفیت می باشد.
جدول  :6تاثیر اندازه شرکت حسابرسی
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-6نتیجه گیری
حسابرسی به عنوان یک مکانیزم خارجی حاکمیت شرکتی نقش مهمی ایفا می کند و تأثیر حاکمیتی حسابرسی به طور مستقیم
در کیفیت حسابرسی منعکس می شود .در این مطالعه رابطه بین تالش حسابرسی و کیفیت حسابرسی از دیدگاه فرآیند حسابرسی و
نتایج حسابرسی ،با استفاده از مجموعه داده های منحصر به فرد بررسی شدند .نتایج نشان داد که تالش حسابرسی به طور
معناداری احتمال تعدیالت حسابرسی (به ویژه تعدیل رو به پایین حسابرسی) را افزایش می دهد ،که این موضوع بیشتر مانع از
مدیریت سود مشتریان شده (که این نیز عمدتاً در مهار مدیریت سود مثبت منعکس می شود) و باعث بهبود کیفیت صورت های
مالی حسابرسی شده ،می شود .همسو با یافته های مربوط به احتمال باالی تعدیل حسابرسی و کیفیت باالی صورت های مالی
حسابرسی شده ،مشخص شد که تالش حسابرسی تاثیر معنی داری بر صدور اظهارنظر مشروط حسابرسی ندارد ولی احتمال صدور
اظهارنظر مشروط حسابرسی در نبود تعدیل حسابرسی بیشتر است .بعالوه ،تاثیر تالش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی زمانی کاهش
می یابد که مشتریان متفاوت تر باشند و شرکتهای حسابرسی بزرگتر باشند .شواهد نشان میدهند که تالش حسابرسی در بهبود
کیفیت حسابرسی نقش مهمی بازی می کند.
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول میتوان ادعا نمود که بین دوره تصدی حسابرس و شفافیت شرکتی ارتباط مثبت
و معناداری وجود دارد .این نتیجه مطابق انتظار بوده و مبین آن است شرکتهایی که حسابرس آنها در دوره زمانی چهار سال
تغییری نکرده است ،رتبه شفافیت شرکتی برتری نسبت به شرکتهایی داشتهاند که در دورههای زمانی چهار سال ناگزیر به تغییر
حسابرس مستقل شدهاند .به بیان دیگر ،نتیجه حاصله نشاندهنده اثربخشی بیشتر خدمات حسابرسی مستقل در کاهش پیامدهای
نظریه نمایندگی ،بهبود کیفیت افشا و نقدینگی سهام در شرکتهایی است که حسابرس خود را در دوره زمانی چهار سال تغییر
ندادهاند .بنابراین فرضیه اول پژوهش رد نمیگردد.
اما نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان داد که بین امتیاز کنترل کیفیت مؤسسات حسابرسی و شفافیت شرکتی ارتباط
معناداری وجود ندارد .استدالل شواهد یافت شده را از دو جنبه میتوان تبیین نمود .از دیدگاه روش شناختی ،بر خالف بسیاری
تحقیقات داخلی در این پژوهش فرض گردید که "نمیتوان ادعا نمود سازمان حسابرسی تنها موسسهای است که حسابرسیهای
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صاحبکاران را به گونهای انجام میدهد که صورتهای مالی از شفافیت الزم و کافی برخوردار باشند" .از این رو با توجه به نظام
رتبه بندی که مطابق دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس الزام گردیده است ،پژوهش حاضر سعی نمود تا با در
نظر گرفتن این رتبه در مدل پژوهش از تفکیک نمودن فردی سازمان حسابرسی از سایر مؤسسات تا حدی پیشگیری نماید .اما
موضوعی که در رتبه بندی وجود دارد و میتواند به عنوان محدودیتی بر سر نتایج مورد انتظار باشد ،این است که از مجموع 110
موسسه حسابرسی معتمد  213موسسه رتبه برتر یعنی الف و  00موسسه رتبه ب را اخذ نمودهاند و تنها  03موسسه در گروه سوم و
چهارم قرار دارد .کثرت وجود مؤسسات در گروه الف میتواند بیانگر عدم توانایی در شناخت تمایز میان مؤسسات باشد .در این راستا
لزوم توجه به تعیین معیارهای دقیقتر به منظور تفکیک هر چه بیشتر کیفیت حسابرسی مؤسسات از یکدیگر ،منطقی است .از
سویی دیگر این نتیجه میتواند ناشی از تأثیر گذاری سازههای مختلف بر شفافیت شرکتی باشد .با توجه به در نظر گرفتن شاخصی
عملیاتی در حوزه بازار عالوه بر شاخصهای مالی برای اندازهگیری شفافیت ،عدم وجود ارتباط معنادار ممکن است برخاسته از عدم
مؤثر بودن فعالیت مؤسسات حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطالعاتی میان فعاالن بازار باشد .محدودیتهای اصلی پژوهش ،عدم
امکان استفاده از رتبهبندی مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار به دلیل تصویب و اجرایی شدن دستورالعمل
مذکور در سال  2092و عدم تفکیک مناسب مؤسسات حسابرسی در امتیاز کنترل کیفیت فعلی است.
پژوهش حاضر به بسط آثاری می پردازد که نحوه تاثیر تالش حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در بازارهای نوظهور را بررسی
می کند .نتایج در زمینه بهبود بازده بازار حسابرسی نکاتی ارائه می دهد و پیشنهاد می دهد که تنظیم کنندگان به تالش حسابرسی
شرکتهای حسابرسی توجه کرده و آنها را به سرمایه گذاری در زمینه منابع حسابرسی کافی و بهبود کیفیت حسابرسی ترغیب کرده
و تحقق اهداف حسابرسی جهت ارتقاء توسعه اقتصاد از طریق حسابرسی با کیفیت باال را تضمین کنند.
با توجه به نتایج ذکر شده ،به مؤسسات مالی و اعتباری ،نهادهای قانون گذار ،سازمان بورس و سرمایه گذاران پیشنهاد میشود
هنگام ارزیابی شفافیت شرکتی ،به دوره تصدی حسابرسان به عنوان نمایندهای از کیفیت حسابرسی توجه داشته باشند .تدوین
مستمر مقررات الزم با استفاده از تجربه حسابرسان به منظور بهبود محتوی گزارشات مالی ،تقویت طبقهبندی مؤسسات حسابرسی
بر اساس معیارهای مربوطه و ایجاد رقابت میان آنان برای اخذ رتبه برتر و ارائه خدمات با کیفیت ،تعیین راهکارهایی به منظور
نظارت اثر بخش و مستمر حسابرسان و استفاده از دانش و تجربه بورسهای منطقه در زمینه شفاف سازی و بومی سازی آنها با
توجه به شرایط حقوقی ،اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی میتواند در بهبود شفافیت اطالعاتی تأثیر بسزایی داشته باشد.
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
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رقابت در بازار محصول ،بهرهوری و اشتغال

حسین کاظمی ،1مریم قطبی

زاده*2

تاریخ دریافت00/90/90 :
تاریخ پذیرش00/90/71 :
کد مقاله14040 :

چکـیده
تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث رقابت بازار محصول به بررسی و ارزیابی نرخ رشد محصول ،بهرهوری و
اشتغال در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و پژوهشی
کاربردی است .با توجه به قلمرو مکانی و زمانی ،جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای تولیدی پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران از  7907/79/90تا  7901/79/90بوده و بدین ترتیب نمونه آماری در این تحقیق  799شرکت میباشد.
جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق بهرهوری کل ،رشد اشتغال و رشد دستمزد به عنوان متغیر مستقل و نرخ
رشد محصول به عنوان متغیر وابسته و صادرات نیز به عنوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شد و رابطه هر یک از شاخصها
با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت .به این ترتیب چهار فرضیه تدوین شد و دادههای مرتبط جمعآوری شد .جهت بررسی
فرضیههای این پژوهش از نرمافزار  Eviews 10استفاده شده است .همچنین جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این
تحقیق از آزمون چاو و نیز رگرسیون استفاده شد.

واژگـان کلـیدی :رقابت بازار محصول ،نرخ رشد محصول ،بهرهوری ،اشتغال

 -7استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین ،گروه حسابداری ،واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قزوین ،ایران
 -9کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت دانشگاه غیردولتی سهروردی ،قزوین ،ایران (نویسنده مسئول) Maryghotbizadeh@gmail.com
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آنچه در دنیای امروز شرکتها را از چند دهه قبل متمایز میکند ،محیط ناپایدار و رقابت روزافزون برای جذب منابع محدود
است .براساس مطالعات اخیر ،تصمیمات تأمین منابع مالی شرکت ،هم از عوامل داخلی و هم از فعالیتهای گروههای خارج از
مرزهای شرکت تأثیر میگیرد؛ بنابراین ،توجه به بازار رقابت در تعیین روش تأمین مالی مناسب برای افزایش بازده و ادامه ی حیات
شرکتها اهمیت دارد و از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آنها محسوب میشود (طورسیان)9990 ،؛ ازاینرو ،الزم است مدیران
شرکتها برای انتخاب بهترین ترکیب سرمایه ،هنگام گرفتن تصمیمات مالی ،به رقابتپذیری بهمنزله ی وسیلهای برای دستیابی
به عملکرد مطلوب توجه کنند (خدادادی و آقاجری.)9990 ،
در دنیای پرتالطم رقابتی امروز ،کسب و حفظ مزیت رقابتی شرط بقا و عملکرد باالی شرکتهای مختلف تولیدی و خدماتی
است .رقابت بازار محصول تاثیری عمده بر استراتژی های شرکت و مکانیسم های مدیریت داخلی دارد .شلیفر و ویشنی ()7001
معتقدند که «رقابت بازار محصول قدرتمندترین نیرو در کارایی اقتصاد در دنیا است» .رقابت احتمال اینکه شرکت ها با هزینه های
باال را به ورشکستگی بکشاند ،افزایش می دهد .ترس از ورشکستگی مشوقی قوی برای مدیران برای انجام تالشهایی برای رقابتی
ماندن است .در ادبیات راهبردی نیز بیان میشود که حفظ و بقای شرکتها در محیط رقابتی ،راهی جز کسب مزیت رقابتی برای
آنها باقی نمیگذارد و کسب مزیت رقابتی به منزله ی قدرت بازاری شرکتها است (عباسزاده .)9974 ،رقابتپذیری بهمنزله ی
توانایی اقتصادی بنگاه برای ثابت نگاهداشتن و افزایش سهم خود در بازارهای ملی و بینالمللی تعریف میشود .بهطور معمول این
استدالل وجود دارد که هرچه سهم بازار نسبت به سایر رقبای تجاری در صنعت زیادتر باشد ،شرکت برای بهدستآوردن سهم
فروش و تأمین مالی با تعداد رقبای بیشتری روبهرو میشود .درنتیجه هرچه تعداد رقبا در صنعت بیشتر باشد ،رقابت در آن صنعت
نیز شدت بیشتری مییابد (خدادادی و آقاجری .)9990 ،در ادبیات رقابتی عنوان میشود که رقابت فشرده ی بازار محصول سبب
ایجاد انگیزه در مدیران برای عملکرد کارا میشود (آلن و گاله .)9999 ،در همین زمینه کیوز ( )7099بیان میکند که رقابت ،مدیران
را بهسمت ارتباط بیشتر با سهامداران و افزایش کارآیی سوق میدهد.

 -2تعریف ،اهمیت و هدف پژوهش
رقابت بازار محصول اغلب به عنوان محرک اصلی بهرهوری و رشد اقتصادی ذکر شده است و بنابراین قطعه مهمی در معمای
تقویت عملکرد اقتصادی است .ارزیابی سطح فعلی رقابت در بازار برای آگاهی از توصیه های سیاست از اهمیت بسیاری برخوردار
است .ساختار بازار تنها یک بازتاب بالقوه رقابت است و ارزیابی دقیق تر نیاز به فراتر از ساختار دارد تا درک و تعامل شرکت را درک
کند .به ویژه ،این امر مستلزم درک عملکرد شرکت ها از قدرت بازار است .به طور معمول ،قدرت بازار به درجه ای گفته می شود
که یک بنگاه قادر به حفظ قیمت های خود باالتر از هزینه های حاشیه ای برای یک دوره زمانی پایدار باشد .این اقدام انگیزه هایی
را برای پیشرفت در بهرهوری و نوآوری ایجاد می کند و نتایج اقتصادی را هدایت می کند.
بدست آوردن اندازه گیری از رشد نرخ اجناس یک شرکت (قیمتی که نسبت به هزینه حاشیه در نظر گرفته شده است) میتواند
راهی بهتر برای درک قدرت بازار نسبت به نزدیکان موجود در رقابت باشد .یکی از مواردی که همه سازمان ها و حتی انسان ها به
آن توجه دارند ،موضوع بهرهوری است ،اینکه سازمانشان و یا اصالً خودشان بهرهوری باالیی داشته باشند .اگر در تعریفی ساده
بخواهیم بهرهوری را در سازمانی توضیح دهیم ،یعنی میزان خروجی و سود سازمان نسبت به هزینه ها.
رشد اقتصادی نیازمند استفاده حداکثری و بهینه از منابع تولید است و یکی از منابع با اهمیت و مهم در اقتصاد نیروی انسانی
است .نیروی انسانی نقشی دو گانه در برنامه ریزی های اقتصادی ایفا می کند ،زیرا از یکسو ،به عنوان عامل توسعه و از سوی دیگر
به عنوان هدف توسعه مطرح است .مسائل مربوط به نیروی انسانی هم جنبه اقتصادی و هم جنبه غیراقتصادی دارند؛ بنابراین در
برنامه ریزی کالن نیروی انسانی اهمیت چشمگیری یافت .در واقع اشتغال از جمله متغیرهای اقتصادی و اجتماعی است که در
دوره های مختلف زمانی در تمام کشورهای جهان مورد توجه بوده و از دغدغه های سیاستمداران و اقتصاددانان هر کشوری
محسوب می شود .هدف کلی این پژوهش مطالعه تأثیر رقابت بازار محصول بر رشد بهرهوری و رشد اشتغال و میزان رشد دستمزد
در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است.

 -3فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی :بین رقابت در بازار محصول و نرخ رشد محصول ارتباط مستقیم وجود دارد.

فرضیات فرعی:
 -7بین نرخ رشد محصول و بهرهوری ارتباط مستقیم وجود دارد.
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 -9بین نرخ رشد محصول و رشد اشتغال ارتباط مستقیم وجود دارد.
 -9بین نرخ رشد محصول و رشد دستمزد ارتباط مستقیم وجود دارد.

 -4قلمرو تحقیق
این پژوهش از نظر قلمرو تحقیق شامل سه بعد زیر می باشد.

قلمرو موضوعی :تأیین رابطه ی رقابت بازار محصول و رشد بهرهوری و رشد اشتغال و میزان رشد دستمزد در شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو مکانی :شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو زمانی :محدوده زمانی اجرایی این تحقیق بین سالهای  7907تا پایان سال  7901می باشد.

 -5تعریف تئوری متغیرها

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی  ،)22تابستان 2911

رقابت در بازار محصول :رقابت پذیری به معنی توانایی شرکت در ماندگاری در بازار کسب و کار ،محافظت از سرمایه های
مختلف شرکت ،به دست آوردن (بازگشت) سرمایه ها و تضمین شغل ها در آینده ،تعریف شده است .رقابت در بازار محصول به
عنوان قوی ترین نیرویی که اقتصاد را به سمت کارایی هدایت می کند ،تلقی می شود و رقابت پذیری به معنی توانایی شرکت در
ماندگاری در بازار کسب و کار ،محافظت از سرمایه های مختلف شرکت ،به دست آوردن (بازگشت) سرمایه ها و تضمین شغل ها
در آینده تعریف شده است.
نرخ رشد محصول :به افزایش ساالنه فروش محصول و یا جمعیت بازار آن گفته میشود .نرخ رشد بازار به عنوان عاملی
برای ارزیابی عملکرد یک محصول خاص در یک بازار خاص در نظر گرفته میشود.
بهرهوری کل :بهرهوری رابطه بین حجم یا ارزش تولید انجام شده با امکانات و منابع مورد استفاده را توصیف و تبیین می کند
و استفاده موثر و بهینه از منابع موجود را به منظور تولید کاال یا خدمات نشان می دهد .بطور کلی بهرهوری رابطه بین تولید و
مصرف را نشان می دهد .به دیگر سخن ،بهرهوری عبارت است از بهدست آوردن حداکثر سودِ ممکن با بهرهگیری و استفاده بهینه
از نیروی کار ،توان ،استعداد و مهارت نیروی انسانی ،زمین ،ماشین ،پول ،تجهیزات ،زمان ،مکان و…به منظور ارتقای رفاه جامعه.
بهرهوری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام میشده اطالق میشود .میتوان گفت برای نخستین بار لغت « هرهوری»
را فردی به نام «کوئیزنی» در سال ( 7110میالدی) بهکار بُرد .بیش از یک قرن بعد ،یعنی در سال ( 7999میالدی) ،فردی به اسم
« لیترِ » بهرهوری را « قدرت و توانایی تولید کردن » تعریف کرد .باید توجه داشت که واژه بهرهوری با گسترش انقالب صنعتی و
جهت افزایش سودمندی حاصل از نیروی کار ،سرمایه و مواردی از این دست گسترش یافت .به نظر میرسد که بهترین تعریف
برای بهرهوری ،بهدستآوردن حداکثر سود ممکن و استفاده از نیروی بهینه در مقابل هزینه صرف شده باشد.
رشد اشتغال :با توجه به اینکه تقاضای نیروی کار تابعی مشتق شده از سطح تولید کاال و خدمات است ،انتظار میرود رونق یا
رکود در بازار کاال (دورههای تجاری) بر عملکرد بازار کار موثر باشد .رشد اشتغال وضعیتی است که در آن رشد اشتغال نسبت به
رشد سطح تولید اتفاق می افتد.
رشد دستمزد :درصد افزایش ساالنه دستمزد که توسط شورای عالی کار تصویب می شود .در اقتصاد دستمزد تعریف خاص
خود را دارد و عوامل موثر در تعیین آن عوامل خاصی هستند .از این بعد ،همان طور که هر کاالیی قیمتی دارد ،کار نیز به منزله
یکی از عوامل تولید دارای قیمت است؛ به عبارت دیگر در بازار کار کارگر نیروی کار خود را به فروش میگذارد و کارفرما در این
بازار است که کار مورد نیاز خود را تامین میکند و در این بازار است که کار قیمت خود را پیدا میکند.

 -6تحقیقات مرتبط با پژوهش
آنچه که قابل ذکر است این است که تاکنون تحقیق و پژوهشی همچون عنوان مطرح شده کنونی انجام نپذیرفته است و
بررسی پژوهش های انجام شده در دسترس در داخل و خارج از کشور نشان می دهد که تاکنون پژوهشی به بررسی همه متغیرهای
این پژوهش با همدیگر انجام نشده است.
خدامی پور و برزایی ( )7909در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه رقابت بازار محصول با ساختار هیئت مدیره و کیفیت افشاء
ذکر می کنند که منظور از رقابت در بازار محصول این است که شرکتهای مختلف در تولید و فروش کاال رقابت تنگاتنگی دارند و
کاالهای آنها نسبت به یکدیگر برتری چندانی ندارند ،زیرا اگر غیر از این باشد بازار به سمت انحصار یا انحصار چند جانبه تمایل پیدا
می کند.
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رضایی و نامداری ( )7900به بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه ی میان مدیریت ریسک یکپارچه و عملکرد شرکت
ها پرداختند و نتایج پژوهش آنها نشان داد ،میان مدیریت ریسک یکپارچه و عملکرد شرکت ها رابطه ی مثبت و معناداری وجود
دارد و رقابت در بازار محصول تأثیر مثبت و معناداری بر این رابطه می گذارد.
سپاسی ،کاظم پور ،شعبانی و مازوئی ( )7900در پژوهشی با عنوان رقابت در بازار محصول ،تأثیر آن بر سه معیار در تصمیم
گیری مطرح می کنند که شرکت ها برای گرفتن سهم بازار و مشتریان بیشتر در بازار محصوالت با یکدیگر رقابت می کنند و
افزایش درجه ی رقابت ،نااطمینانی در عملکرد شرکت را افزایش می دهد.
نیکل ( )7000معتقد است مجموع عوامل مربوط به رشد و بهرهوری در شرکتهای انگلیسی به طور مستقیم با معیار رشد
رقابت ارتباط دارد .نیکل در مقاله خود با بررسی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس انگلیس به این باور رسیده است که افزایش و
تقویت عوامل رشد و بهرهوری حتما منجر به افزایش رقابت خواهد شد.
اشلیفر و ویشنی ( )7001و گریفیس ( )9997نیز بر این امر تأکید کردند که افزایش رقابت بازار محصول سبب افزایش
بهرهوری می شود در حقیقت اگر بتوان رقابت در بازار محصول را به طور مثبت تقویت کرد و گسترش داد به نحوی که درصد
باالیی از مشاغل را وارد این رقابت کند با حداکثر بهرهوری روبرو خواهیم شد.
کیم ،لیم و پارک ( )9999به بررسی رابطه ارتقاء بهرهوری با اشتغال ،تحت تأثیر تکانه های فن آوری ارتقاء دهنده بهرهوری در
کشور کره جنوبی به عنوان یک کشور در حال توسعه پرداختند.
چن مالی ،ماری ( ) 9974بیان کرده اند که به طور کلی رقابت در بازار محصول به منزله ی سازوکاری راهبردی عمل می کند
و انگیزه ی مدیران را برای کاهش هزینه های تولید و جلوگیری از واگذاری سهم بازار به رقبا و جلوگیری از خطر ورشکستگی
افزایش می دهد .رقابت در بازار محصول ،بر انگیزه های مدیریت برای بهبود نوآوری و بازده محصول تأثیر می گذارد و رشد
عملکرد را از طریق تحریک نوآوری و بهبود و بهرهوری ارتقاء می دهد.
دودا و نیمان و کزیم ( )9970بیان می کنند که شرکتهایی که سهم فروش باالتری دارند و شرکتهای بزرگتر (از نظر تعداد
کارمندان) رشد نرخ محصوالت باالتری نیز دارند و به نظر می رسد دارای قدرت (قیمت گذاری) بازار باالتری هستند .در همین
حال ،بنگاه هایی که توان صادرات نسبتاً باالیی دارند (بیش از  90درصد از فروش ) رشد نرخ محصول پایین تری را نشان می دهند
اما قدرت بازار باالتری دارند.

 -7روش پژوهش ،جامعه و نمونه آماری
پژوهش های حسابداری عموما در گروه پژوهش های اثبات گرایی قرار می گیرد؛ زیرا پژوهشگران حسابداری معموال با این
پیش فرض که مفاهیم و واقعیات به صورت عینی در دنیای خارجی وجود دارد و با انواع روشهای آماری ،مشاهده و ...قابل اندازه
گیری هستند ،اقدام به انجام پژوهش خویش مینمایند .آنان آگاهانه یا ناآگاهانه معتقد به استقالل آزمون کننده و آزمودنی از
یکدیگر می باشند .البته این شیوه غالبا در پژوهش های حسابداری به صورت روزافزون مورد انتقاد واقع شده اند؛ اما صرف نظر از
آسیب شناسی پژوهش های مزبور ،پژوهش حاضر در طبقه رویکردهای اثبات گرایی قرار می گیرد.
این پژوهش از لحاظ روش شناسی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد .همچنین از آنجا که این نوشتار به
توصیف آنچه که هست یا توصیف شرایط موجود بدون دخل و تصرف ( و نه به الزام و توصیه خاص) و با توجه به آن که قضاوت
های ارزشی در این پژوهش کمرنگ است ،پژوهش حاضر در زمره پژوهش های توصیفی حسابداری به شمار می رود .همچنین
پژوهش حاضر به لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه گرا ،سیستم استدالل آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه میدانی -کتابخانه
ای با استفاده از اطالعات تاریخی به صورت پس رویدای (یعنی استفاده از اطالعات گذشته) می باشد.
جامعه آماری مربوط به این تحقیق شامل شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار می باشد که شرایط زیر را دارا باشند:
 -7قلمرو زمانی تحقیق 0 ،ساله از  7909تا  7901می باشد و قلمرو مکانی تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران است.
 -9تا ابتدای سال  09در بورس پذیرفتهشده باشد.
 -9نماد معامالتی شرکت به تابلوی غیررسمی منتقل نشده باشد.
 -4نماد معامالتی شرکت فعال و برای حداقل یکبار در سال معامله شده باشد.
 -0سال مالی شرکت به پایان اسفند ماه ختم شود و در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.
 -0اطالعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
 -1شرکت باید در گروه شرکتهای واسطه گری مالی نباشد.
 -9جزء شرکتهای تولیدی باشند.

جدول  :1نحوه انتخاب و استخراج جامعه
شرایط
کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس در تاریخ 01/79/90
شرکتهایی که بعد از  09/79/90در بورس پذیرفتهشده اند
شرکتهایی که ماهیت سرمایه گذاری و واسطه گری مالی (هلدینگ ،لیزینگ و بانک ها) داشته باشند
شرکتهایی که در بازه زمانی پژوهش ،اطالعات آن ها در دسترس نباشد
شرکتهایی که در فاصله زمانی پژوهش تغییر دوره مالی داده و سال مالی آن ها منتهی به  90اسفند نباشد
کل نمونه آماری قابل آزمون با در نظر گرفتن پیش فرض ها

تعداد شرکت
190
()910
()99
()719
()741
799

 -8متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها
متغیر وابسته پژوهش حاضر نرخ رشد محصول است و متغیرهای مستقل شامل بهرهوری کل ،رشد اشتغال و رشد دستمزد
است .نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش به شرح ذیل است:
 = Yنرخ رشد محصول که از میانگین درصد تغییر در تولید و فروش محصوالت شرکت نسبت به سال قبل بدست می آید.
 = 𝑋1بهرهوری کل که در تحقیق حاضر از دو روش زیر استفاده خواهد شد:

𝑡𝑖𝜀 ∆𝑙𝑛𝑇𝐹𝑃𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 ln 𝜇𝑖𝑡−1 + 𝑋𝑖𝑡 ′𝛽+ 𝛿𝑡 + 𝛾𝑖 +

 = 𝑋2رشد اشتغال که درصد تقسیم جمعیت شاغل به جمعیت در سن کار است.

𝑡𝑖𝜀 ∆ln𝐿𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 ln 𝜇𝑖𝑡−1 + 𝑍𝑖𝑡 𝛽 + 𝛼2 ∆ln𝑤𝑖𝑡 + 𝛼3 ln 𝑇𝐹𝑃𝑖𝑡−1 + 𝛼4 ∆ln 𝑙𝑖𝑡−1 + 𝛿𝑡 + 𝛾𝑖 +

 = 𝑋3رشد دستمزد که درصد افزایش ساالنه دستمزد که توسط شورای عالی کار تصویب می شود است.

𝑡𝑖𝑙∆ ∆𝑤 𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 ln 𝜇𝑖𝑡−1 + 𝑍𝑖𝑡 𝛽 + 𝛼2 ln 𝑇𝐹𝑃𝑖𝑡−1 + 𝛼3 ∆𝑇𝐹𝑃𝑖𝑡−1 + 𝛼4 ∆ ln 𝑤𝑖𝑡−1+𝛼 5
𝑡𝑖𝜀 + 𝛿𝑡 + 𝛾𝑖 +
 = X4ارزش افزوده که از طریق سود عملیاتی  +هزینه های پرسنلی +استهالک بدست می آید.
 = X5صادرات که از طریق لگاریتم درآمد فروش صادراتی هر شرکت بدست می آید.
 = X6اشتغال که یک متغیر کالن اقتصادی است و اعدادش از سایت مرکز آمار استخراج شده است.

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی  ،)22تابستان 2911

(سود قبل از مالیات – درآمد کل)/درآمد کل
(اجاره +استهالک +بهره+هزینه کارکنان)/ارزش افزوده

𝑡𝑖𝜀 ln𝜇𝑖𝑡 = 𝛼+ 𝑋𝑡 ′𝛽+ 𝛿𝑡 + 𝛾𝑖 +

 -9جدول و تحلیل دادهها
اولین قدم در هر تحلیل آماری وتجزیه و تحلیل اطالعات ،محاسبهی شاخصهای توصیفی میباشد؛ بنابراین برای ورود به
مرحله تجزیه و تحلیل اطالعات ،آماره توصیفی دادهها شامل شاخصهای مرکزی ،پراکندگی و انحراف از قرینگی و نتایج در جدول
( )9درج شده است.
متغیرها
نرخ رشد محصول ()x
بهرهوری روش اول
()EFFICIENCY1
بهرهوری روش دوم
()EFFICIENCY2
رشد اشتغال
()EMPLOYMENT
رشد دستمزد
()SALARY
صادرات
()EXPORT

میانگین
9۲9799

جدول  :2آماره توصیفی دادههای تحقیق
بیشترین
انحراف معیار
میانه
9۲9000
9۲9949
9۲9770

کمترین
9۲9971

کشیدگی
94۲41779

چولکی
9۲999017

9۲990190

9۲9999

9۲904019

4۲4999

- 9۲7199

07۲09000

9۲990099

9۲041711

9۲4999

9۲970900

4۲099999

- 4۲9099

79۲74090

9۲909709
-

9۲9770

9۲9771

9۲9994

9۲9790

9۲9774

7۲499409

9۲997970

9۲9091

9۲9010

9۲9449

9۲900

9۲9999

9۲999000

7۲090900

9۲9990

9۲7941

9۲9009

9۲7109

9

7۲100704

- 9۲00999
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با توجه به اینکه سطح خطای محاسبه شده تمامی متغیرها کوچکتر از  9۲90است ،نشان دهنده توزیع غیر نرمال این متغیرها
میباشد .در این تحقیق در ارتباط با نرمال بودن متغیرهای مدل از قضیه حد مرکزی استفاده شد؛ بنابراین متغیرهای تحقیق تقریبی
از توزیع نرمال خواهند داشت .به طور مثال نرخ رشد محصول ( )xدارای میانگین  7۲9709و دارای میانه  7۲7099می باشد.

 -1-9ماتریس خود همبستگی
به منظور پی بردن به رابطه بین تغییرات دو یا چند متغیر که همزمان اندازهگیری شدهاند ،تحلیل رابطه همزمانی مورد استفاده
قرار میگیرد .برای پی بردن به میزان رابطه شاخصهای همبستگی بکار برده میشود؛ به عبارت دیگر ،در آمار و احتمال،
همبستگی جزئی یا همبستگی پارهای میزان پیوستگی بین دو متغیر تصادفی را اندازه میگیرد در حالی که تاثیر دیگر متغیرها حذف
شدهاند.

 -2-9آزمون چاو
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در آمار استنباطی ابتدا باید آزمون لیمر را مورد بررسی قرار داده و بین دادههای انباشته و دادههای غیرانباشته (اثرات ثابت یا
اثرات تصادفی) انتخاب کنیم؛ که در آن فرضیه  H0یکسان بودن عرض از مبدأها (روش تلفیقی) در مقابل فرضیه  ،H1ناهمسانی
عرض از مبدأها (ترکیبی) میباشد.
اثرات خاص شرکت معنیدار نیستند (روش  Poolingمناسب است) =H0
اثرات تصادفی شرکت معنیدار هستند (روش  Panelمناسب است) =H1

سطح معناداری
9۲0099

جدول :3نتایج آزمون  fلیمر
آماره
درجه آزادی
47100,0
770۲004

آزمون
آزمون  fلیمر

همانطور که مشاهده میگردد prob ،بیشتر از  9/90است در نتیجه رگرسیون دارای عرض از مبدأ متفاوت میباشد؛ بنابراین
در سطح اطمینان  00درصد فرض صفر آزمون تایید شده است ،بنابراین باید از روش دادههای تلفیقی ( )poolingاستفاده نمود.

 -3-9آزمون ناهمسانی واریانس
به منظور بررسی ناهمسانی واریانس در این تحقیق از آزمون براش -پاگان استفاده شده است .چنانچه سطح معناداری ،آماره
آزمون ( آماره خی دو ) بیشتر از  0درصد باشد نشان دهنده همسانی واریانس بوده و نشان میدهد مدل تحقیق دارای کارایی الزم
برای آزمون فرضیهها میباشد .نتایج آزمون ناهمسانی واریانس نشان دهنده کارا بودن و همسانی واریانس مدل میباشد.
ناهمسانی واریانس وجود ندارد=H0
ناهمسانی واریانس وجود دارد=H1

سطح معناداری
9۲7107

جدول  :4نتایج آزمون براش -پاگان
آماره
درجه آزادی
7۲090949
() 0۲179

آزمون
آزمون بروش -پاگان

بنابر نتایج حاصل از آزمون که در جدول شماره ( )4آورده شده است ،در این مدل پژوهش مشکل همسانی واریانس وجود دارد
(زیرا احتمال یا  p-valueمحاسبه شده بزرگتر از  9/90است).
پس از تبیین مدل و انتخاب بهترین روش ،نتایج تخمین ،برای شرکتهای منتخب به شرح جدول زیر می باشد:

02

متغیر
عرض از مبداء
بهرهوری روش اول
()EFFICIENCY1
بهرهوری روش دوم
()EFFICIENCY2
رشد اشتغال
()EMPLOYMENT
رشد دستمزد
()SALARY
صادرات
()EXPORT
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین واتسون
فیشر  Fآزمون

جدول  -5آزمون فرضیه ها
انحراف معیار
ضریب
9۲990099
-9۲990901

آماره t
-79۲90409

سطح معناداری
9۲9999

-9۲974414

9۲997090

-9۲090090

9۲9990

9۲979097

9۲979710

7۲490909

9۲7070

9۲709909

9۲707949

70۲04991

9۲9999

-9۲999940

9۲997007

-7۲099009

9۲7999

-9۲997400

9۲997079

-9۲107941

9۲4409

9۲094101
9۲490001
9۲999070
0۲909901

9۲999999

 -4-9آزمون دوربین واتسون
اگر این آماره در بازده  9۲0-7۲0قرار داشته باشد میتوان گفت مشکل خودهمبستگی بین جمالت پسماند (خطا) مشاهده نمی-
شود .آماره دوربین واتسون پس از برآورد ضرایب ،مقدار  9۲999را نشان میدهد که به معنی عدم وجود همبستگی پیاپی در جزء
اخالل میباشد .نتیجتاً مشکل خودهمبستگی سریالی در این فرضیه مشاهده نمیشود.

 -5-9آماره  Fفیشر
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نتایج جدول ( )0نشان میدهد که مدل برآوردی با توجه به آماره ضریب تعیین و دوربین واتسون بیانگر برازش خوبی مدل
است .همچنین ضرایب بدست آمده از لحاظ آماری معنی دار نیست؛ بنابراین بین رقابت بازار محصول و نرخ رشد محصول رابطه
معناداری وجود ندارد.

قبل از آزمون فرضیه پژوهش براساس نتایج به دست آمده ،باید از صحت نتایج اطمینان حاصل نمود .بدین منظور برای بررسی
معناداری کل مدل از آزمون  Fاستفاده گردید .با توجه به سطح معنیداری آماره  Fمحاسبه شده ( ،)9/9999میتوان ادعا نمود که
مدل رگرسیونی برازش شده معنادار است.

 -6-9ضریب تعیین (:)R2
با توجه به ضریب تعیین مدل برازش شده میتوان ادعا نمود ،حدود  49درصد از تغییرات در متغیر وابسته مدل فروش ،توسط
متغیرهای مستقل توضیح داده میشود.

 -11نتایج فرضیات تحقیق:
فرضیه اول :روش اول
 :H0بین نرخ رشد محصول و بهرهوری ارتباط مستقیم وجود ندارد.
 :H1بین نرخ رشد محصول و بهرهوری ارتباط مستقیم وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر مستقل بهرهوری در جدول باال نشاندهنده وجود رابطه معنیدار میان نرخ رشد محصول و بهرهوری در
سطح خطای  9/90است؛ زیرا میزان  P-valueمحاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق ،کمتر از  9/90بدست آمده
است .لذا فرض  H0رد و فرض  H1تایید میشود؛ بنابراین میتوان گفت در سطح اطمینان  00درصد بین نرخ رشد محصول و
بهرهوری رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.
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فرضیه اول :روش دوم
 :H0بین نرخ رشد محصول و بهرهوری ارتباط مستقیم وجود ندارد.
 :H1بین نرخ رشد محصول و بهرهوری ارتباط مستقیم وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر مستقل بهرهوری در جدول باال نشاندهنده وجود عدم رابطه معنیدار میان نرخ رشد محصول و
بهرهوری در سطح خطای  9/90است؛ زیرا میزان  P-valueمحاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق ،بیشتر از 9/90
بدست آمده است .لذا فرض  H0تایید و فرض  H1رد میشود؛ بنابراین میتوان گفت در سطح اطمینان  00درصد بین نرخ رشد
محصول و بهرهوری رابطه مستقیم و معنیداری وجود ندارد.
فرضیه دوم:
 :H0بین نرخ رشد محصول و رشد اشتغال ارتباط مستقیم وجود ندارد.
 :H1بین نرخ رشد محصول و رشد اشتغال ارتباط مستقیم وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر مستقل رشد اشتغال در جدول باال نشاندهنده وجود رابطه معنیدار میان نرخ رشد محصول و رشد
اشتغال در سطح خطای  9/90است؛ زیرا میزان  P-valueمحاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق ،کمتر از 9/90
بدست آمده است .لذا فرض  H0رد و فرض  H1تایید میشود؛ بنابراین میتوان گفت در سطح اطمینان  00درصد بین نرخ رشد
محصول و رشد اشتغال رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد.
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فرضیه سوم:
 :H0بین نرخ رشد محصول و رشد دستمزد ارتباط مستقیم وجود ندارد.
 :H1بین نرخ رشد محصول و رشد دستمزد ارتباط مستقیم وجود دارد.
ضریب برآوردی متغیر مستقل رشد دستمزد در جدول باال نشاندهنده وجود رابطه عدم معنیدار میان نرخ رشد محصول و رشد
دستمزد در سطح خطای  9/90است؛ زیرا میزان  P-valueمحاسبه شده برای ضریب این متغیر مستقل تحقیق ،بیشتر از 9/90
بدست آمده است .لذا فرض  H0تایید و فرض  H1رد میشود؛ بنابراین میتوان گفت در سطح اطمینان  00درصد بین نرخ رشد
محصول و رشد دستمزد رابطه مستقیم و معنیداری وجود ندارد.

 -11نتیجه آزمون فرضیه
در این پژوهش در فرضیه اول بین نرخ رشد محصول و بهرهوری ارتباط مستقیم وجود دارد .در واقع وجود بهرهوری که از
درآمد کل محاسبه شد بر نرخ رشد محصول تاثیر گذار می باشد در نتیجه این فرضیه تایید می شود .در روش دوم بهرهوری که از
وجود ارزش افزوده بهره گرفته بر نرخ رشد محصول تاثیرگذار نبوده است در این صورت این روش بهرهوری باعث رد فرضیه می
شود .در فرضیه دوم بین نرخ رشد محصول و رشد اشتغال ارتباط مستقیم وجود دارد .در واقع وجود بین نرخ رشد محصول بر رشد
اشتغال تاثیر مستقیم می گذارد و در نتیجه این فرضیه رد می شود و اما در فرضیه سوم بین نرخ رشد محصول و رشد دستمزد
ارتباط مستقیم وجود ندارد .در واقع وجود بین نرخ رشد محصول بر رشد دستمزد تاثیر مستقیم نمی گذارد .در نتیجه این فرضیه رد
می شود.

 -12پیشنهادها
پیشنهادهایی بر اساس نتیجه تحقیق:با توجه به یافته های این پژوهش ،به مدیران ،تحلیلگران ،سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از گزارش های مالی توصیه
می شود به منظور حصول اطمینان از قابل اتکا بودن صورت های مالی و تصمیم گیری اثر بخش و کارآ بر دارایی و بدهی و
سرمایه گذاری شرکت و بهرهوری و صحت گزارش صورت های مالی توجه ویژه ای داشته باشند.
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی:طبیعی است نتایج این تحقیق بر اساس اطالعات موجود و محدودیت های زمانی و مکانی به دست آمده است و به نظر می
رسد برای تکامل آن پیشنهاد می شود تحقیقات زیر نیز انجام گیرد:
 .7توصیه می گردد به بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و نرخ رشد محصول و معیار های مالی اقتصادی شرکتی هم
پرداخته شود.
07

 . 9می توان موضوع تحقیق را در صنایع مختلف مورد بررسی قرار داد و با توجه به ماهیت فعالیت صنایع مختلف ،انتظار نتایج
متفاوتی قابل پیش بینی است.
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خدادادی ،ولی و نیک کار ،جواد و رشیدی باغی ،محسن (" ،)7909تأثیر رقابت بازار محصول بر سیاست نقسیم سود"،
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سود در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران " ،پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی ،سال یازدهم،
شماره  ،49تابستان  ،7909ص 940-990
سپاسی ،سحر و کاظم پور ،مرتضی و شعبانی مازوئی ،منور (" )7900رقابت در بازار محصول و تأثیر آن بر سه معیار مهم در
تصمیم گیری :هزینه نمایندگی ،ساختار سرمایه و هزینه سرمایه"
سعیدا اردکانی ،سعید و ایزدی ،مینو و ایزدی ،فاطمه (" )7901بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده دارایی ها و ارزش
افزوده ی اقتصادی با توجه به شدت رقابت در بازار محصول در صنعت" ،فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین
مالی ،سال ششم ،شماره اول ،بهار 7901
فالحی ،محمدعلی و حسین زاده ،محمدحسین و بحرینی و مقدم نژاد ،حسن (" )7907بررسی رابطه بین تغییرات بهره وری
و اشتغال در صنعت ایران" ،فصلنامه علمی پژوهشی ،پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی ،سال دوم ،شماره هشتم ،پاییز
7907
نیکبخت ،محمدرضا و قاسمی ،علی (" ،)7901تأثیر توانایی مدیریت بر رقابت در بازار محصول" ،پژوهش های حسابداری
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی
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تاثیر حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائه صورتهای مالی با تاکید بر
کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران
عزیزاله مرادی ،*1شهین پورعلی
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کد مقاله39697 :

چکـیده
این مطالعه به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائه صورت های مالی با تاکید بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .در این تحقیق از معیار دوره تصدی حسابرس بعنوان مبنایی
برای اندازهگیری کیفیت حسابرسی استفاده شده است .متغیرهای بهکار رفته در این پژوهش از گزارشهای مالی
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی  8716-8791با نرم افزار اکسل  0282محاسبه و
دادههای  800شرکت طی سالهای  8711-8791با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و روش برآورد پنل دیتا در
مدلهای رگرسیونی لجیت لجستیک تجزیه و تحلیل شده است .نتایج علمی پژوهشی نشان می دهد که بین مالکیت
نهادی ،مالکیت ممتمرکز ،اندازه هیات مدیره و استقالل هیات مدیره با تجدید ارائه صورتهای مالی رابطه معنی دار
مشاهده نگردید .همچنین کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین مالکیت نهادی و تجدید ارائه صورتهای مالی ،مالکیت متمرکز
و تجدید ارائه صورتهای مالی ،اندازه هیات مدیره و تجدید ارائه صورتهای مالی ،استقالل هیات مدیره و تجدید ارائه
صورتهای مالی رابطه معنی دار مشاهده نگردید.

واژگـان کلـیدی :تجدید ارائه صورت های مالی ،تمرکز مالکیت  ،مالکیت نهادی ،اندازه هیات مدیره ،استقالل هیئت
مدیره ،کیفیت حسابرسی

 . 8دانشآموخته کارشناسی ارشد حسابداری ،عضو باشگاه پزوهشگران جوان و نخبگان (مسئول مکاتبات)
 . 0دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرند
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در سالهای اخیر ،تجدید ارائه صورتهای مالی بین شرکتهای ایرانی بسیار رایج شده است به گونهای که از تعدیالت سنواتی
به عنوان یکی از عناصر نسبتاً پایدار در گردش حساب سود و زیان انباشته یاد میشود .این تعدیالت عمدتاً به دلیل اصالح
اشتباهات دوره گذشته است و موارد مربوط به تغییر روش های حسابداری کمتر مشاهده میشود .از طرفی تجدید ارائه صورتهای
مالی بر قابلیت اتکاپذیری و توان اعتماد به ارقام ارائه شده در صورتهای مالی بویژه رقم سود تأثیر دارد .یکی از مهمترین ویژگی-
های کیفی اطالعات حسابداری ،اتکاپذیری آن است .همچنین طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی ،اطالعاتی اتکاپذیر است که از
اشتباه و تمایالت جانبدارانه خالی باشد .تحقیقاتی که پیشتر در ایران انجام گرفته است نشان میدهد که درصد باالیی از شرکت-
های ایرانی به دلیل اصالح اشتباهات حسابداری ،صورتهای مالی را تجدید ارائه و رقمی که تحت عنوان تعدیالت سنواتی گزارش
میشود ،نشان میدهد که این امر اطالعات حسابداری شرکتها را از نظر ویژگی عاری از اشتباه بودن مورد تردید قرار میدهد.
(کردستانی و همکاران .)8719،تعدیالت سنواتی و تجدید ارائه صورتهای مالی دوره های قبل ،پیامدهای منفی متعددی را به همراه
دارد .رقم سود خالص ،مبنای محاسبه مواردی نظیر پاداش هیات مدیره ،مالیات و سود تقسیمی به سهامداران است .عالوه بر این،
سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم از جمله شاخصهایی است که مورد استفاده تحلیلگران و سرمایهگذاران قرار می
گیرد .در نتیجه ارائه نادرست سود ،و اصالح آن در دورههای بعد ،یعنی پس از گرفتن تصمیمهای مربوط ،آثار اقتصادی و مالی برای
افراد مختلف خواهد داشت(.روتن استاین .)0288،8یکی دیگر از پیامدهای منفی تعدیالت سنواتی ،اثر آن بر اعتبار حسابرسان است.
هدف حسابرسی اعتباربخشی به صورتهای مالی است و زمانی که صورتهای مالی حسابرسی شده دورههای گذشته به دلیل
اشتباهات حسابداری قابل توجه بارها تجدید ارائه شود ،اعتماد جامعه نسبت به اظهارنظر حسابرسان کاهش مییابد( .آبوت و
همکاران .)0220 ،0برای درك انگیزههای احتمالی مدیریت شرکتها از ارائه نادرست ارقام حسابداری و اصالح آن در دورههای
آینده ،باید به عواملی توجه کرد که این گونه عمل را توجیه کند .تحقیقات انجام شده در زمینه گزارشگری متقلبانه ،انگیزههای
مختلفی را برای چنین اقداماتی برشمردهاند .البته باید به یاد داشت که تجدید ارائه صورتهای مالی همواره نشانه تقلب نیست و در
طیفی از اصالح اشتباهات سهوی تا گزارشگری متقلبانه قرار میگیرد؛ اما بسادگی میتواند به عنوان سرپوشی برای رفتارهای
متقلبانه مدیریت به کار رود( .اسراینواسان .)0220 ، 7دراین پژوهش به این سوال پاسخ داده میشود که تاثیر حاکمیت شرکتی بر
تجدید ارائه صورت های مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟ نقش کیفیت حسابرسی در این
ارتباط چگونه است؟

 -2حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهامداران ،مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی به
منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی میباشد .این قانون که
بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوار است مجموعهای از وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت
صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد (دوانی .)8711 ،حاکمیت شرکتی ،موضوعی چند بعدی است .یکی از
درونمایههای مهم در حاکمیت شرکتی با حسابداری و مدیریت مالی سروکار دارد و به گونه اصولی از به کارگیری سیاستها و
مکانیزمهایی حمایت می کند که از رفتار درست اطمینان حاصل کرده ،سهامداران را پشتیبانی کند .یک عنصر اصلی دیگر ،دیدگاه
کارایی اقتصادی است که سیستم حاکمیت شرکتی از راه آن باید هدفهای اقتصادی را با در نظر گرفتن دقیق ثروت سهامداران،
بهبود بخشد .دیدگاههای دیگری هم در زمینه حاکمیت شرکتی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به دیدگاه ذینفعان اشاره کرد
که حسابرسی و توجه بیشتری را به ذینفعان طلب میکند (سیناقدس .)8711 ،موسوی و همکاران ( )8792به بررسی ارتباط بین
خطاهای سود پیشبینیشده توسط مدیریت و ساختار حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پرداخته است .در این مطالعه رابطه بین خطاهای سود پیشبینی شده توسط مدیریت با ساختار حاکمیت شرکتی در شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،بررسی شده است .صالبنیا و همکاران(  )8792بررسی رابطه بین ساز و کارهای
حاکمیت شرکتی با میزان ثروت ایجاد شده برای سهامداران را مورد مطالعه قرار داده است .این تحقیق برای فراهم آوردن شواهدی
در ارتباط با تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر میزان ثروت ایجاد شده برای سهامداران ،صورت پذیرفته است.

1 Rotenstein
2 Abbott, Parker & Peters
3 Srinivasan
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 -3حرفه حسابرسی

 -4تجدید ارائه صورتهای مالی
تجدید ارائه صورت های مالی یعنی اقالم صورت های مالی سال قبل یا سال های قبل به دلیل تغییرات در مانده اقالم یا به
دلیل تغییر در طبقه بندی مجدداً ارائه شود  .تجدید ارائه بستگی به ارقام مقایسه ای که در صورت های مالی می گذاریم دارد .یعنی
اگر صورت مالی دو ساله باشد ،سال قبل تجدید ارائه می شود اما اگر ارقام  7سال در صورت مالی وجود داشته باشد باید  0سال
قبل تجدید ارائه شود .عموماً ارقام صورت های مالی ساالنه که شرکت ها تهیه می کنند دو ساله است .ارقام صورت های مالی
میان دوره ای عموماً شامل اقالم دو ره مالی جاری ،اقالم دوره مالی قبل و ارقام سال مالی قبل می باشد .تجدید ارائه در ارقام
مقایسه ای صورت های مالی سال یا دوره جاری انجام می پذیرد نه در صورت های مالی همان دوره .چون عموماً صورت های
مالی همان دوره حسابرسی شده و پرونده آن ها بسته شده است .به تعبیری می توان گفت وجود تعدیالت سنواتی و تجدید ارائه در
صورت های مالی به جز مواردی مثل مالیات عملکرد و  ...که عموماً ذخیره مالیات در نظر گرفته شده شرکت با مالیات عملکرد
نهایی قطعی تطبیق ندارد و در همه شرکت ها چنین موضوعی طبیعی است ،نشان از وجود اشتباه یا تغییر روش اساسی که آثار
مالی با اهمیتی داشته است ،می باشد .نشانه تجدید ارائه شدن صورت های مالی ،تطبیق سود انباشته ابتدای دوره تعدیل شده در
ارقام سال یا دوره جاری با سود انباشته پایان دوره سال یا دوره قبل (در ارقام مقایسه ای) می باشد .البته باید توجه کرد که این
تطبیق در صورت های مالی میان دوره ای تنها بین ارقام دوره جاری و سال قبل مشاهده می شود و بین ارقام دوره جاری و دوره
قبل چنین تطبیقی وجود ندارد ،چرا که مانده سود و زیان انباشته سال مالی قبل به ابتدای دوره سال مالی جاری آمده است .قاسم
بولو و دیگران( )8719درتحقیقی با عنوان تغییر حسابرس مستقل و شفافیت اطالعاتی به این نتیجه رسیدندکه تغییرحسابرس باعث
افزایش درمیانگین تعدیالت سنواتی شرکتها در سال تغییر نسبت به سال قبل از تغییر نشده است .از اینرو به عدم بهبود در میزان
تعدیالت سنواتی بعد از تغییرحسابرس مستقل شرکت رسیدند .الزم به ذکراست با توجه با مقایسه میانگین تعدیالت سنواتی سال
تغییر وسال قبل از تغییر نسبت به دو سال قبل از تغییر نیز به کاهش میانگین تعدیالت سنواتی پی بردند که میتواند نشان دهنده
عدم تالش حسابرس از این بابت برای افشای بهتر اطالعات مالی صاحبکار در سال پایانی دوره تصدی خود باشد .قنبری ()8716
اثر حضور اعضای غیر موظف ،شفافیت اطالعاتی ،وجود حسابرسی داخلی و حضور سهامداران نهادی را به عنوان معیارهایی از
حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار داده است .نتایج نشان میدهد که فقط وجود سهامداران نهادی و حسابرسی
داخلی بر عملکرد شرکت تاثیر میگذارد .رهبری خرازی ( )8710با بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده
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یک تعریف متداول از کیفیت حسابرسی به وسیله دی آنجلو ( )8918ارائه شده است .او کیفیت حسابرسی را ارزیابی و استنباط
بازار از احتمال توانایی حسابرس در کشف تحریف های با اهمیت در صورت های مالی و یا سیستم حسابداری صاحبکار و گزارش
تحریف های با اهمیت کشف شده ،تعریف کرده است .احتمال اینکه حسابرس تحریف های با اهمیت را کشف کند ،به شایستگی
حسابرس و احتمال اینکه حسابرس تحریف های با اهمیت کشف شده را گزارش کند ،به عنوان استقالل حسابرس تعبیر شده است .
با وجود این که تعریف دی آنجلو برای حسابرسی صورت های مالی مناسب است ،اما میتواند سایر انواع حسابرسی ها را نیز در بر
گیرد (حساس یگانه و آذینفر .)8719 ،آقایی و کوچکی ( )8730معتقدند ،کیفیت کار موسسههای حسابرسی متفاوت است و بطور
مستقیم نمیتوان با مشاهده موسسه ها تشخیص داد که کدام موسسه از کیفیت کاری باالتری برخوردار است .مطالعات انجام شده
نشان میدهند ،اندازه ،قدمت ،شهرت و نام تجاری موسسههای حسابرسی میتوانند معیارهای متمایزکننده کیفیت حسابرسی باشند.
جول ،جاب و هاگتون )0223( 8در تحقیق خود برای اندازهگیری کیفیت حسابرسی عالوه بر اندازه موسسه حسابرسی از تخصص
موسسه حسابرسی در صنعت صاحبکار نیز استفاده کردند .آنان معتقد بودند موسسههای حسابرسی که در صنعت صاحبکار
تخصص داشته باشند ،با کیفیت بیشتری به حسابرسی آن میپردازند .فرگوسن و استاکس ،)0220( 0نیز در تحقیق خود از تخصص
حسابرس در صنعت صاحبکار برای اندازهگیری کیفیت حسابرسی استفاده کردند .داداشی ( )8711به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی
بر تصمیمات حسابرسان درباره ریسک و برنامهریزی پرداخته است .این پژوهش ،تأثیر برخی از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی را بر
تصمیمات حسابرسان مستقل ،مورد بررسی قرار داده است .هدف از انجام این تحقیق ،تعیین تأثیر مکانیزمهای حاکمیتی همچون
ساختار هیاتمدیره شرکت ،حسابرسی داخلی (مکانیزمهای نظارتی درونسازمانی حاکمیت شرکتی) ،سهامدار عمده و سرمایهگذاران
نهادی(مکانیزمهای نظارتی برونسازمانی حاکمیت شرکتی) بر روی تصمیمات و برنامهریزیهای حسابرسان مستقل همچون
ارزیابی ریسک ذاتی ،ریسک کنترل ،میزان و زمانبندی آزمونهای محتوا بوده است.

1 - Johl, Jubb and Houghton
2 - Ferguson and Stokes
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در بورس اوراق بهادار ایران و مقایسه آن با کشورهای جهان  ،میزان رعایت حقوق سهامداران را مورد مطالعه قرار داده است .نتایج
حاکی از آن است که حقوق سهامداران در ایران رعایت نمی شود.

 -5رابطه حاکمیت شرکتی و نقش نظارتی حسابرس
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در تصدیق قابلیت اعتبار اطالعات حسابداری فراهم شده توسط مدیریت ،حسابرسیهای مستقل نقش نظارتی خارجی را به نفع
سهامداران ایفا میکنند و مولفه ضروری محسوب میشوند .با این وجود ،استفاده از خدمات حسابرسی به کیفیت حسابرسی بستگی
دارد .مطالعات قبلی نشان دادهاند که شرکتهای با هزینههای باال تمایل به انتخاب حسابرس با کیفیت باال را دارند تا نظارت
شرکت شان را باال برده و مشکالت بالقوه را کاهش دهند .به همین صورت ،حسابرسان با کیفیت پایین ،قادر نیستند نظارت موثری
بر فرآیند گزارش مالی مشتریان داشته باشند و بنابراین کیفیت حسابرسیهای مستقل به طور مستقیم بر عملکرد شرکت اثر خواهد
گذاشت .همیشه بین به خدمت گرفتن یک حسابرس درجه باال جهت بهبود حاکمیت شرکت و گرفتن یک حسابرس درجه پایین
جهت حفظ منافع مبهم حاصل از مکانیسم ضعیف حاکمیت شرکتی رابطه مستقیم وجود دارد .تحقیقات تجربی نشان میدهند که
تقاضا برای حسابرسی به عنوان وسیله نظارت شرکت در ایالت متحده و بریتانیا ،تابعی از کیفیت حسابرسی بوده و این تضمین
توسط حسابرسان انجام میشود .وارفیلد و اشبوق )0227( 8پیشنهاد میکنند از آنجاکه سهامداران اطالعات مالی قابلاعتماد را
می خواهند ،حسابرسی مستقل ،نقش نظارتی را به عنوان وسیله نظارتی مهم ایفا میکند بنابراین حسابرسی مستقل مولفه مهمی در
حاکمیت شرکتی میباشد و رابطه مثبتی بین حاکمیت شرکتی و اعتبار گزارشات مالی وجود دارد .از آنجا که حسابرسان با کیفیت
باال مستقلتر بوده و با تخصص صنعتی بهتری مجهز میشوند ،احتماال آنها اشتباهات یا بینظمیهای صورتهای مالی را کشف
کرده و بنابراین به عنوان یک وسیله نظارتی موثر جهت کم کردن مشکالت نمایندگی عمل میکنند .در سالهای اخیر ،حسابرسی
تحول یافته تا نقش فعالتری را در حاکمیت شرکتی در اقتصاد توسعهیافته ایفا کنند .دوثلت و کوپلی )0220( 0بیان داشتند که
تمرکز مالکیت باال ،اثر معکوسی روی حاکمیت شرکتی دارد .مالکیت متمرکز ،پیچیدگیهای تئوری نمایندگی را القا میکند .تمرکز
مالکیت باال ،باعث می شود تا معامالت انجام شده توسط مالکان ،توسط ارکان اجرایی شرکت و بازارهای مالکیت به چالش کشیده
نشود .عالوه بر این ،با تمرکز مالکیت باال ،احتماالً گزارشات مالی شرکت به دلیل محركهای کنترلی برای انتخاب سهامداران ،با
ابهام مواجه میشود .در کل ،شرکتها احتماال وقتی که مشکالت شدیدتری داشته باشند حسابرسان بزرگتری را استفاده میکنند.
با استفاده از یک نمونه وسیع از اقتصاد آسیای شرقی ،فان و ونگ )0220( 7نشان دادند شرکتهای که دارای پیچیدگیهای
(گستردگی) کارگزاری در ساختارهای مالکیت خود هستند احتماالً از حسابرسان بزرگتر استفاده میکنند .این مالکان معتقدند انتخاب
یک حسابرس با کیفیت باال نشانه حاکمیت خوب بوده و گزارشات مالی معتبر به سهامداران و سایر سرمایهگذاران ارایه میدهد.
حسابرسی موثر تنها زمانی انجام میشود که منافع آن از هزینههای آن مهمتر گردد .حسابرسان با کیفیت باال در ارایه خدمات
ممکن است از توانایی کنترل مالکان جهت دستکاری منافع خصوصی جلوگیری کنند .بنابراین ،مالکان ممکن است به انتخاب
حسابرس با کیفیت باال بی میل باشند یا حتی ممکن است حسابرس با درجه پایین را انتخاب کنند تا میزان نظارت برونسازمانی را
کاهش دهند .ابهام در فرآیند گزارشهای مالی به حفظ منافع خصوصی آنها (مالکان) کمک میکند حتی به ضرر سهامداران اقلیت.
مکانیسم حاکمیت درونی در داخل یک شرکت شامل انواع مختلفی از کارهای سازمانی یا اقداماتی است که قدرت و مسولیت را در
میان سهامداران شرکت ،مجریان ،مدیریت و کارمندان یا مجریان غیراجرایی مستقل و کمیته حسابرسی و رئیس هیات مدیره و
مدیرعامل در تعیین اثربخشی مکانیسم حاکمیت درونی اهمیت زیادی دارند (لیو و سان.)0220 ،0
ساختارهای مالکیت بر حاکمیت شرکت اثرگذار هستند .فاما و جنسن )8917( 0بیان میدارند که شرکتها با پیچیدگی
کارگزاری بزرگتری مواجه هستند زیرا کنترل سهامداران اقلیت اثر عمدهای روی شرکت دارد و برای آنها مسیر نظارت سایر
سهامداران آسان خواهد بود .منافع کنترل خصوصی در صورت ظهور احتماالً مداخالت خارجی را توسط سهامداران اقلیت یا
تنظیمکنندههای بازار بوجود میآورد .تمایل به حداکثر کردن سود از طریق مدیریت سود ممکن است سبب شود شرکتها از نظارت
حسابرسان با کیفیت باال خودداری کنند .طبق مطالعات قبلی ،تقاضا برای کیفیت حسابرسی رابطه معکوس با ساختار مالکیت دارد.
هرچه ساختار مالکیت متمرکزتر باشد ،حاکمیت درونی ضعیفتر شده و از این رو منافع مبهمتری برای سهامداران وجود خواهد
داشت .همچنین سهامداران بزرگ وضعیت تکقطبی دارند و بنابراین آنها به آسانی میتوانند معرفی و مالقات رهبران و مدیران

1 Warfield and Ashbogh
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3 Fan and Wong
4 . Lio & Sun
5 Fama and Jensen
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ارشد را کنترل کنند که شامل انتخاب حسابرسان نیز میشود .از این رو شرکت با سهامداران بزرگ (مالکیت متمرکز) احتماالً
حسابرس درجه پایینتر را انتخاب میکند تا منافع مبهم حاصل از حاکمیت درونی ضعیف را حفظ نماید.
بنابراین شرکتها با حاکمیت شرکتی ضعیف احتماال یک حسابرس درجه پایین را انتخاب میکنند زیرا آنها میخواهند از منافع
خود حفاظت کنند (الپورتا 8و همکاران .)8999 ،برخی مطالعات به طور تجربی نشان دادند که یک شرکت با حاکمیت ضعیف تمایل
زیادی برای یکی شدن مدیر عامل و رئیس هیات مدیره دارند .به طور سنتی ،در شرکتهای آمریکایی ،یک شخص مدیرعامل و
رئیس هیات مدیره میباشد .در بیشتر شرکتهای اروپایی و کانادایی تفکیک این دو موقعیت برای تضمین حاکمیت شرکتی الزامی
است (حفظ یک توازن قدرت بین این دو سمت اصلی) .این امر شفافیت اندك عملکرد مدیرعامل را مجاز میکند طوری که
عملکرد این شخص میتواند غیرنظازتی شود .از آنجا که مدیرعامل اثر غالبی در جلسات هیات مدیره دارد بطوریکه وی به عنوان
رئیس هیات مدیره کار می کنددوگانگی این دو سمت ممکن است منجر به رسوایی و گسستگی شود در نتیجه فقدان کنترل درونی
برای این دو سمت قدرتمند در پروسه تصمیمگیری شرکت شود (لیو و سان .)0220 ،شارما )0220( 0رابطه مثبتی را بین دوگانگی
این دو موقعیت و کالهبرداری شرکت در یک شرکت استرالیایی پیدا کرد .وقتیکه رئیس هیئت مدیره ،سمت مدیرعامل را نداشته
باشد ،وی قادر خواهد بود تا شرکت را در روش بیطرفانه اداره کند و بنابراین نقش نظارتی مکانیسم حاکمیت شرکتی افزایش
مییابد .در نهایت ،در صورت یکی بودن مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره حاکمیت شرکتی ضغیف خواهد بود و ممکن است منجر
به شفافیت کمتر ،مکانیسم نظارتی ضعیف درون یک شرکت شود.

فرضیه اول :حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائه صورتهای مالی تاثیر دارد
فرضیه دوم :کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین حاکمیت و تجدید ارائه صورتهای مالی تاثیر دارد.

 -7روش تحقیق
جامعه آماری تحقیق ،کلیه شرکتهای غیرمالی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران از سال 8711تا 8791
میباشد .نمونه های مورد مطالعه دراین تحقیق با توجه به معیارهای زیرانتخاب شده است .شرکتهای غیرتولیدی نباشند .به دلیل
تفاوت در ماهیت عملکردی شرکتهای تولیدی از سایرین  ،شرکتهای بیمه ،سرمایه گذاری  ،هلدینگ  ،بانکها  ،واسطه گری های
مالی  ،از دامنه تحقیق کنار گذاشته می شوند .دوره مالی گزارشگری شرکتهای نمونه منتهی به  87../80/09هر سال باشد .در
طی دوره تحقیق عدم تغییر در دوره مالی داشته باشند .وقفه معامالتی بیش از  6ماه نداشته باشند .اطالعات در دسترس و کامل
باشند .ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در طی بازه زمانی تحقیق  ،منفی نباشد .تغییر سال مالی شرکتها در بازه زمانی پژوهش
اتفاق نیفتاده باشد .در طی دوره زمانی  8716الی  8791عضو بورس اوراق بهادار تهران باشند .دادههای اطالعاتی مرتبط با ساختار
سرمایه و نقدشوندگی از سامانه معامالتی و نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران که شامل نرم افزارهای "تدبیرپرداز" و
"رهآورد نوین" میباشد ،استخراج شده است.استفاده از نرم افزار :برای محاسبه متغیرها و پردازش آنها از نرم افزار صفحه گسترده
اکسل  0282و نرم  spssکمک گرفته شده است .اطالعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق
پایگاه تخصصی کدال و کتابخانه بورس تهران با استفاده ار نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیر پرداز جمع آوری شده سپس داده ها
و متغیر های مورد نظر با استفاده از نرم افزار مایکروسافت اکسل نسخه  0289محاسبه شده و پس از انتقال این متغیر ها به نرم
افزار ا  spssبا توجه به مدل های رگرسیونی مربوطه نسبت به تجزیه و تحلیل و برازش مدل ها به منظور تائید یا رد فرضیه های
علمی پژوهشی در روش های برآورد پنل دیتا اقدام شده است.
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 -6فرضیههای تحقیق

 -8معرفی متغیرها و نحوة محاسبة آن ها
متغیرهای تحقیق به شرح جدول ذیل می باشند:
نوع متغیر
مستقل

متغیرهای پژوهش
مالکیت نهادی
مالکیت متمرکز
اندازه هیات مدیره
استقالل هیات مدیره

نماد
INOW
COOW
BSIZE
IND

1 La Porta
2 Sharma
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نوع متغیر
تعدیل کننده
وابسته

متغیرهای پژوهش
کیفیت حسابرسی
تجدید ارائه صورتهای مالی
تغییر حسابرس
رشد فروش
اهرم مالی
نسبت سود سهام پرداختی
جریان نقد آزاد
حاشیه فروش

کنترل

نماد
AQ
REST
AUCH
SG
LEV
DIV
FCF
MAR

الف -متغیرهای مستقل )توضیحي(
متغیرهای مستقل مورد استفاده در مدل رگرسیونی این تحقیق شامل هر یک از موارد زیر میباشد.

متغیرهای مستقل شامل :مالکیت نهادی ،مالکیت متمرکز ،اندازه هیات مدیره ،استقالل هیات مدیره میباشد
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ب -نحوه اندازه گیری متغیرهای مستقل:
درصدسهام نگهداری شده توسط شرکتهای بیمه ،شرکتهای سرمایه گذاری و بانکها=( INOWمالکیت نهادی)
درصدسهام نگهداری شده توسط سهامدارانی که بیش از پنج درصد سهام را در اختیار داشته باشند = ( COOWتمرکز مالکیت)
تعداد اعضای هیات مدیره که درترکیب هیات مدیره میباشند =BSIZE
تعداد مدیران غیر موظف

اتعداد اعضای هیات مدیره = 𝐷𝑁𝐼)استقالل هیات مدیره)
ج -متغیرهای کنترلي
متغیر های کنترلی شامل  :تغییر حسابرس ،رشد فروش ،اهرم مالی ،نسبت سود سهام پرداختی ،جریان نقد آزاد ،حاشیه فروش
میباشد.
اگرحسابرس سال جاری نسبت به سال گذشته تغییر داشته باشد میگوییم تغییر حسابرس اتفاق افتاده است وبا  AUCHنشان
میدهیم.
رشد فروش را با  SGنشان میدهیم و با فرمول زیر محاسبه میگردد:
ما به التفاوت فروش سال جاری و قبل
فروش سال قبل
اهرم مالی را با  LEVنشان میدهیم و به صورت فرمول زیر محاسبه میگردد:
کل بدهیها

= 𝐺𝑆

= 𝑉𝐸𝐿

کل داراییها
نسبت سود سهام پرداختی را با  DIVنشان میدهیم و با فرمول زیر محاسبه میگردد:
سود نقدی پرداخت شده هر سهم
سود هر سهم
جریان نقد آزاد را با  FCFنشان میدهیم و با فرمول زیر محاسبه میگردد:

= 𝑉𝐼𝐷

سود پرداختی به سهامداران  −هزینه مالیات  −هزینه بهره  −سود عملیاتی قبل از استهالك
داراییهای ابتدای دوره
حاشیه فروش را با  MARنشان میدهیم و با فرمول زیر محاسبه میگردد:
سود خالص
فروش
د -متغیر وابسته
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= 𝑅𝐴𝑀

= 𝐹𝐶𝐹

متغیر وابسته در اینجا  RESTتجدید ارائهی صورتهای مالی تنظیم شده است .وقتی تجدید ارائه میشود که یا در یادداشتهای
توضیحی نوشته شود یا اینکه در ستون تعدیالت سنواتی داشته باشیم و یا سود خالص پایان سال قبل با سود خالص ابتدای دوره
متفاوت باشد.
ه -متغیر تعدیل کننده
در اینجا کیفیت حسابرسی متغیر تعدیل کننده میباشدو با  AQنشان میدهیم .و اگر سه سال متوالی حسابرس یک شرکت باشد
میگوییم حسابرس باکیفیت میباشد.

 -9یافتههای تحقیق
 -1-9آزمون ضریب همبستگی
برای بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش از آزمون تاوی -بی کندال استفاده ،که نتایج آن در جدول  8ارائه شده است:
جدول  -1نتایج آزمون ضریب همبستگي
tau-a

REST

REST

0.4852

INOW

COOW

COOW

-0.041

0.451

AUCH

BSIZE

-0.002

-0.009

-0.012

0.028

IND

0.004

-0.080

-0.126

0.001

0.709

AQ

-0.020

-0.019

-0.017

-0.002

-0.012

0.493

AUCH

0.016

0.012

0.008

-0.0006

0.0005

-0.276

0.371

SG

-0.004

-0.006

0.011

-0.0004

0.016

-0.0496

-0.019

1.000

LEV

0.013

0.090

0.128

-0.010

-0.174

0.017

-0.0008

-0.054

1.000

DIV

0.017

0.120

0.087

0.006

-0.003

0.030

-0.006

-0.246

-0.075

0.988

FCF

0.009

-0.003

-0.0006

0.007

0.031

-0.033

0.004

0.425

-0.169

-0.273

1.000

MAR

0.005

-0.012

-0.041

0.007

0.138

-0.023

-0.003

0.140

-0.487

0.102

0.272

1.000

Probability

REST

INOW

COOW

BSIZE

IND

AQ

AUCH

SG

LEV

DIV

FCF

MAR

REST

-----

INOW

0.9844

-----

COOW

0.0458

0.0000

-----

BSIZE

0.5680

0.0515

0.0135

-----

IND

0.8289

0.0005

0.0000

0.6758

-----

AQ

0.2509

0.3428

0.4128

0.6254

0.5118

-----

AUCH

0.2957

0.4882

0.6398

0.8710

0.9724

0.0000

-----

SG

0.8394

0.8006

0.6446

0.9217

0.4772

0.0173

0.2882

-----

LEV

0.5056

0.0002

0.0000

0.0294

0.0000

0.3993

0.9628

0.0248

-----

DIV

0.4023

0.0000

0.0003

0.2163

0.8754

0.1492

0.7277

0.0000

0.0017

-----

FCF

0.6482

0.8720

0.9776

0.1365

0.1700

0.1093

0.7893

0.0000

0.0000

0.0000

MAR

0.7798

0.6175

0.0841

0.1485

0.0000

0.2652

0.8424

0.0000

0.0000

0.0000 0.0000
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INOW

-0.0004

0.998
0.999

BSIZE

IND

AQ

SG

LEV

DIV

FCF

MAR

---------

نتایج جدول فوق نشان می دهد که؛ طح احتمال متغیرهای مالکیت نهادی ،مالکیت متمرکز ،اندازه هیات مدیره ،استقالل
هیات مدیره ،کیفیت حسابرسی ،تغییر حسابرس ،رشد فروش ،اهرم مالی ،نسبت سود سهام پرداختی ،جریان نقد آزاد و حاشیه فروش
نشان می دهد که بین مالکیت نهادی ،اندازه هیات مدیره ،استقالل هیات مدیره ،کیفیت حسابرسی ،تغییر حسابرس ،رشد فروش،
اهرم مالی ،نسبت سود سهام پرداختی ،جریان نقد آزاد و حاشیه فروش با تجدید ارائه صورتهای مالی ارتباط وجود ندارد و بین
مالکیت متمرکز و تجدید ارائه صورتهای مالی ارتباط وجود دارد.

 -2-9آزمون فرضیه تحقیق
فرضیه اول :حاکمیت شرکتي بر تجدید ارائه صورتهای مالي تاثیر دارد.
مدل مورد استفاده برای بررسی این فرضیه تحقیق عبارتند از:
69

REST = α + β1INOW + β1COOW + β1BSIZE + β1IND + β2AUCH + β3SG + β4LEV+ β5DIV +
β6FCF + β7MAR + єi

نتایج آزمون رگرسیون الجیت(لجستیک) فرضیه فوق به شرح زیر است:
جدول -2نتایج آزمون فرضیه پژوهش
متغیر

ضریب β

آماره والد

INOW
COOW
BSIZE
IND
AUCH
SG
LEV
DIV
FCF
MAR
Α

-.011
-.575
-.095
.171
.157
-.159
.380
.067
-.061
.132
.455

آماره کای دو

P-value

14.480

.043

.001
2.351
.057
.181
.809
5.086
3.728
1.624
1.879
3.466
1.311
)Sig(H-L
0.3737

Sig
.978
.125
.811
.671
.368
.024
.054
.203
.170
.063
.252

ضریب تعیین
.025
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در جدول فوق؛ مقدار احتمال آماره هاسمر و لمشو( )H-Lدر مدل برآورد شده بیشتر از  0درصد است؛ بنابراین فرض صفر که
بیانگر نیکویی برازش است ،پذیرفته میشود(مدل رد نمی شود) که حاکی از صحت تعیین مدل است .سطح معنی داری آماره کای
دو کمتر از  0درصد بوده و کل مدل رگرسیون معنادار است .ضریب تعیین نشان می دهد که متغیرهای مستقل و کنترل وارد شده
در رگرسیون توانسته اند حدوداً  7درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .سطح معنی داری( )Sigمتغیرهای مستقل از سطح
خطای مورد پذیرش بیشتر است؛ لذا مالکیت نهادی ،مالکیت متمرکز ،اندازه هیات مدیره و استقالل هیات مدیره بر تجدید ارائه
صورتهای مالی تاثیر ندارد .سطح معنی داری متغیرهای کنترل نشان می دهد که تغییر حسابرس ،اهرم مالی ،نسبت سود سهام
پرداختی ،جریان نقد آزاد و حاشیه فروش بر تجدید ارائه صورتهای مالی تاثیر ندارد و رشد فروش بر تجدید ارائه صورتهای مالی
تاثیر منفی و معنادار دارد.
فرضیه دوم :کیفیت حسابرسي بر ارتباط بین حاکمیت و تجدید ارائه صورتهای مالي تاثیر دارد.
الزم به ذکر است که مدل مورد استفاده برای فرضیه فوق عبارت است از:
REST = α + β1INOW + β1COOW + β1BSIZE + β1IND + β2AQ + β3INOW*AQ + β3COOW*AQ +
β3BSIZE*AQ + β3IND*AQ + β4AUCH + β5SG + β6LEV+ β7DIV + β8FCF + β9MAR + єi

نتایج آزمون رگرسیون الجیت(لجستیک) فرضیه فوق به شرح زیر است:

متغیر
INOW
COOW
BSIZE
IND
AQ
INOW*AQ
COOW*AQ
BSIZE*AQ
IND*AQ
AUCH
SG
LEV
DIV
FCF
MAR
Α
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جدول  -3نتایج آزمون فرضیه پژوهش
آماره والد
ضریب β
-.418
-.121
-.111
.407
-.811
.827
-.814
.423
-.534
.048
-.177
.398
.071
-.061
.153
.890

.456
.044
.042
.449
1.567
.975
1.120
.197
.441
.045
6.092
4.010
1.867
1.806
4.526
2.667

Sig
.500
.834
.837
.503
.211
.323
.290
.658
.507
.833
.014
.045
.172
.179
.033
.102

متغیر
آماره کای دو
18.129

ضریب β

آماره والد

Sig

P-value
.034

)Sig(H-L
0.1188

ضریب تعیین
.032

در جدول 7؛ مقدار احتمال آماره هاسمر و لمشو( )H-Lدر مدل فوق ،بیانگر نیکویی برازش است .سطح معنی داری آماره کای
دو بیانگر معنادار بودن مدل رگرسیون است .ضریب تعیین نشان می دهد که متغیرهای مستقل و کنترل وارد شده در رگرسیون
توانسته اند حدوداً  7درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند .سطح معنی داری( )Sigمتغیر کیفیت حسابرسی از سطح
خطای مورد پذیرش بیشتر است؛ لذا کیفیت حسابرسی بر تجدید ارائه صورتهای مالی تاثیر ندارد .سطح معنی داری( )Sigمتغیر
تعامل کیفیت حسابرسی و مالکیت نهادی ،مالکیت متمرکز ،اندازه هیات مدیره و استقالل هیات مدیره نشان میدهد که کیفیت
حسابر سی بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و تجدید ارائه صورتهای مالی تاثیر ندارد .سطح معنی داری متغیرهای کنترل نشان می
دهد که تغییر حسابرس ،نسبت سود سهام پرداختی و جریان نقد آزاد بر تجدید ارائه صورتهای مالی تاثیر ندارد و رشد فروش بر
تجدید ارائه صورتهای مالی تاثیر منفی و معنادار دارد و اهرم مالی و حاشیه فروش بر تجدید ارائه صورتهای مالی تاثیر مثبت و
معنادار دارد.

 -11بحث
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موضوع مورد پژوهش در این مطالعه بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائه صورت های مالی با تاکید برکیفیت
حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد .حاکمیت شرکتی مجموعه روابط حاکم بین
سهامداران ،مدیران و حسابرسان شرکت است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای
درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی میباشد .این قانون که بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی
استوار است مجموعهای از وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت
گردد (دوانی .)8719 ،در این راستا متغیرهای کنترلی نیز به منظور درك بهتر موضوع به شرح ذیل مورد بررسی قرار میگیرند .متغیر
های کنت رلی شامل (تغییر حسابرس  ،نرخ رشد فروش ،جریان نقد آزاد ،نسبت سود سهام پرداختی ،حاشیه فروش و درجه اهرم
مالی) در تحقیق پیش رو می باشد .مبانی نظری در مورد تشخیص حاکمیت شرکتی قوی و ضعیف در فصل دوم به تفضیل بیان
گردیده است .در بیان نقش اصلی حسابرسی استدالل می شود که حسابرس ،استفاده بهتر و قابل اطمینان تر از منابع (اطالعات ) را
تضمین می کند .جنسن و مک لینگ (  ) 8936استدالل کردند که یکی از اجزای هزینه های نمایندگی ،هزینه نظارت بر مدیران
است؛ تحقیقات نشان داده است که به موازات افزایش تضاد منافع بین سهامداران ،تقاضا برای حسابرسی و کیفیت حسابرسی نیز
افزایش می یابد( .فرانسیس 8910، 8؛چاو ویلسون .(8911،بدیهی است که حسابرس با ایفای نقش ناظر ( اعتبار دهنده )،
مشکالت نمایندگی را کاهش می دهد ،اثر بخشی نقش نظارتی حسابرسی باید در کاهش تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت
صاحبکار خود را منعکس نماید (.فرناندو و احمد .) 0282 ،0نقش دوم حسابرسی ،فراهم نمودن محیط اطالعاتی بهتر است ،همچنان
که قبالً ذکر شد یکی از اثرات منفی جدایی مالکیت از مدیریت ،به وجود آمدن عدم تقارن اطالعاتی بین سرمایه گذاران و مدیران
است ،تحقیقات تجربی و نظری نشان داده اند که هر چه کیفیت اطالعات افزایش یابد تجدید ارائه صورتهای مالی توسط
صاحبکار کاهش مییابد( .فرانسیس و همکاران0220،؛ بوستنل و همکاران0220 ،؛ لوئز و ورچیس 0220 ،و مرتون ،)8913،بنابراین
نقش اطالعاتی حسابرسی نشان می دهد که حسابرسی از طریق بهبود کیفیت اطالعات منجر به کاهش ریسک می گردد و این
کاهش ریسک از کاهش در رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت حاصل می گردد  (.فرناندو و احمد .) 0282. ،نقش بیمه ای حسابرسی
بیان می کند که با انجام حسابرسی ،ریسک سرمایه گذاران کاهش می یابد زیرا حسابرس منبع دیگری برای جبران زیانهای آنها در
صورت ورشکستگی شرکت ،می باشد .منون و ویلیامز( )8990استدالل کردند که این عامل بیمه به قیمت سهام صاحبکار مربوط
می شود ،آنها دریافتند که بین حسابرسی توسط یکی از مؤسسات حسابرسی چهار بزرگ ) ) 4 Bigو تجدید ارائه صورتهای مالی
یک رابطه منفی معنادار وجود دارد.
با توجه به نتایج حاصله از تحلیل فرضیه های پژوهش ،در حالت کلی می توان این گونه بیان نمود که معیارهای حاکمیت
شرکتی(مالکیت نهادی ،مالکیت متمرکز ،اندازه هیات مدیره و استقالل هیات مدیره) بر تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت تاثیر
ندارند و همچنین کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین معیارهای حاکمیت شرکتی(مالکیت نهادی ،مالکیت متمرکز ،اندازه هیات مدیره و
استقالل هیات مدیره) بر تجدید ارائه صورتهای مالی تاثیر ندارد.

1. Francise,chow and willson
1. Fernando,Ahmad
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 در خصوص اهمیت مالکیت نهادی و مالکیت متمرکز(معیار حاکمیت شرکتی) می توان بیان کرد که سهامداران نهادی بهعنوان معیاری اثرگذار در بهبود حاکمیت شرکتها و کنترل کننده قوی در نظارت بر به کارگیری اصول حاکمیت شرکتی می باشند.
بنابراین انتظار می رود که حضور آنها باعث بهبود حاکمیت ،افزایش نظارت های مؤثر بر مدیریت ،افزایش ارزش برای سهامداران و
در نتیج ه منجر به کاهش ارائه صورتهای مالی اشتباه شود و این امر باعث نجات و دوری جستن از سردرگمی تحلیل گران مالی و
استفاده کنندگان از ارزیابی مناسب صورتهای مالی می شود .طبق مبانی نظری پژوهش ،حاکمیت شرکتی موجب کاهش تجدید
ارائه صورتهای مالی می شود و بنابراین مفهوم تجدید ارائه صورتهای مالی با مطرح نمودن نقش بالقوه حاکمیت شرکتی بیشتر
اهمیت پیدا می کند .سرمایه گذاران نهادی با نظارت کارآمد خود می توانند کمک شایانی به تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت
می کنند و در صورت عدم نظارت کارآمد ،باعث هرج و مرج شدن اطالعات مالی شرکتها می گردند .هرچه سطح مالکیت نهادی
شرکتها افزایش یابد ،عدم تقارن اطالعاتی بین مدیران و سایر اشخاص ذینفع کاهش پیدا می کند .در صورت بروز عدم تقارن
اطالعاتی ،خللی در نقشه طراحی ساختار حاکمیت شرکتی به وجود آمده و حتی این امر موجب سرنگونی اهمیت حاکمیت شرکتی
در سال های متمادی شود و اشتباه هات ناشی از ارائه صورتهای مالی افزایش پیدا می کند .با توجه به اینکه سهامداران نهادی در
بازار سرمایه ایران در موقعیتی قرار نمی گیرند که بتوانند وظایف سازمانی خودشان را به خوبی اعمال نمایند ،در نتیجه کارهای
نظارتی و کنترلی از طرف سهامداران نهادی بر ارائه مجدد صورتهای مالی شرکتها بیشتر اهمیت پیدا نمی کند و آن عامل سبب می
شود تاثیرگذاری سهامداران نهادی بر تجدید ارائه صورتهای مالی چندان قابل مالحظه تصور نشود.
 هیات مدیره مهم ترین عامل در کنترل و نظارت بر مدیریت شرکت و محافظت از منافع سهامداران قلمداد می شود.نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که هیات مدیره در ارتقای عملکرد و ارزش شرکت و در نتیجه در ارائه مجدد
صورتهای مالی نقش با اهمیتی ایفا می کند .از یک طرف هیات مدیره کوچکتر باعث ارتقای عملکرد شرکت می گردد؛ هنگامی که
هیات مدی ره از تعدادی زیادی از اعضا تشکیل شده باشد ،مشکالت نمایندگی و در نتیجه رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت افزایش
می یابد؛ زیرا تعدادی از اعضای هیات مدیره ممکن است به عنوان افراد بی منفعت عمل نماید و در نتیجه این امر به تضعیف
کیفیت صورتهای مالی بیانجامد .همچنین زمانی که تعداد اعضای هیات مدیره بیش از اندازه باشد ،کنترل و نظارت بر مدیرعامل به
صورت کارا صورت نمی پذیرد .یک هیات مدیره بیش از اندازه ،توانایی ایفای وظایف خود را به نحو احسن از دست می دهد و
بیشتر در یک جایگاه سمبولیک قرار می گیرد و در نتیجه اشتباه هات به وجود آمده ناشی از صورتهای مالی قابل چشمگیر خواهد
بود .از آنجایی که در بورس اوراق بهادار ایران ،تعداد اعضای هیات مدیره نه در جهت ارتقای عملکرد شرکت ،بلکه حضور آنها در
ترکیب هیات مدیره مدنظر می باشد ،بنابراین نمی توان اظهار نمود که تجدید ارائه صورتهای مالی تحت تاثیر آن قرار می گیرد .به
عبارتی ،هیات مدیره در بازار سرمایه ایران در یک جایگاه سمبولیک قرار دارد و به صورت کارا به وظایف خود برای کاهش
مشکالت نمایندگی و در نتیجه در ارائه مجدد صورتهای مالی عمل نمی نماید و این عامل باعث می شود اهمیت اندازه هیات
مدیره در بازار سرمایه ایران در ارزیابی تجدید ارائه صورتهای مالی چشمگیر نباشد که نتایج پژوهش نیز بر همین استدالل داللت
دارد.
 حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیأت مدیره شرکت و عملکرد نظارتی آنها به عنوان افرادی مستقل ،به کاهش تضادمنافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک شایانی می کند .یکی از دالیل عدم تاثیرگذاری استقالل هیأت مدیره بر
تجدید ارائه صورتهای مالی در این پژوهش ،عدم آگاهی مدیران غیرموظف از وظایف سازمانی خود می باشد .این مدیران خود را
فارغ از مسئولیت پاسخگویی در مقابل نهادهای پاسخ خواه می دانند .لذا وظایف نظارتی خود را به نحو شایسته ای انجام نمی دهند
و حضور این مدیران در ترکیب اعضای هیات مدیره جنبه تشریفاتی پیدا نموده است و در نتیجه نمی توانند نقش مؤثری را در امر
حاکمیت شرکتها ایفا کنند .از طرف دیگر ،عضویت اعضای غیرموظف در هیات مدیره چند شرکت نیز ممکن است از دیگر علل
کاهش اثربخشی آن باشد .همچنین مدیر غیرموظفی که تجربه و یا دانش الزم جهت تصمیم گیری های استراتژیک شرکت را
نداشته باشد ،نه تنها معیار کنترلی نیست بلکه باعث اثربخشی هیات مدیره نیز نخواهد شد و این امر مساعدتی به تجدید ارائه
صورتهای مالی نخواهد نمود.
 توضیح بر اینکه در حالت کلی تاثیر معیارهای حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائه صورتهای مالی حتی مداخله نقش کیفیتحسابرسی در این ارتباط چندان قابل تصور نیست؛ با توجه به مبانی نظری پژوهش ،حاکمیت شرکتی موجب کاهش ارائه مجدد
صورتهای مالی می گردد .بنابراین حاکمیت شرکتی می تواند نقشی در تبیین تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت ایفا نماید و همین
طور انتظار می رفت که حاکمیت شرکتی می تواند به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر تجدید ارائه صورتهای مالی شرکتهای مورد
بررسی در این پژوهش باشد .اما مطالب مذکور با نتایج پژوهش تناقض دارد؛ چرا که با توجه به نتایج پژوهش ،در بازار بورس اوراق
بهادار ایران ،تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت تحت تاثیر حاکمیت شرکتی قرار نمی گیرد .بنابراین حاکمیت شرکتی در بازار
بورس ایران نمی تواند نقش پررنگی در تبیین و توصیف تجدید ارائه صورتهای مالی شرکت ایفا نماید و در نتیجه نمی تواند اهمیت
و تاثیرگذاری خودشان را بر تجدید ارائه صورتهای مالی حتی با مطرح نمودن کیفیت حسابرسی نشان دهند .دلیل این امر نشان

دهنده عدم عکس العمل بازار و سرمایه گذاران نسبت به حاکمیت شرکتی می باشد و این موضوع نشان دهنده عدم شناخت کافی
سرمایه گذ اران و فعالین بازار سرمایه ایران از این مفهوم می باشد .نتایج پژوهش های خارجی متفاوت و مجزا از نتایج انجام شده
در کشور ایران می باشد؛ دلیل این امر را می توان شرایط محیطی ایران دانست .به طورکلی می توان بیان کرد که حاکمیت شرکتی
در شرکتهای ایرانی ،بازارهای سرمایه و محافل علمی ،هنوز در ابتدای راه خود است و فاصله ای بسیار با مفهوم حاکمیت ،در سایر
کشورهای پیش رو دارد .نتایج این پژوهش با یافته های موسوی و همکاران([)8797عدم ارتباط معنادار بین حاکمیت شرکتی و
تجدید ارائه صورتهای مالی] همخوانی دارد .به سهامداران ،مدیران و سایر ذینفعان شرکتها پیشنهاد می گردد با اتکاء به نتایج
پژوهش های خارجی ،از اهمیت بالقوه ساختار حاکمیت شرکتی در تبیین کاهش اشتباه هات صورتهای مالی در سال های متمادی
غافل نشوند و نسبت به زمان طراحی استراتژی نقشه حاکمیت شرکتی بی تفاوت نباشند؛ چرا که حاکمیت شرکتی می تواند
مساعدت وافری به درست ارزیابی شدن صورتهای مالی بکند .پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی از سایر معیارهای اندازه گیری
حاکمیت شرکتی از دو جنبه مذکور(مالکیت خصوصی ،مالکیت شرکتی ،مالکیت حقیقی ،نفوذ مدیرعامل ،دوگانگی وظیفه مدیرعامل،
تخصص مالی هیات مدیره ،سن هیات مدیره ،مدت تصدی عضویت در هیات مدیره ،تعداد جلسات هیات مدیره و نوع حسابرس)
استفاده ،و نتایج آن با یافته های این پژوهش مقایسه شود.
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