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چكیدٌ:
دس ایي پژٍّص ثِ ثشسسی ساثغِ ثیي هذیشیت سَد ٍ ویفیت سَد ،حبوویت ضشوتی ٍ ویفیت سَد ،هذیشیت سَد ٍ حبوویت ضشوتی ٍ ویفیت سَد ثب
حضَس هتغیشّبی وٌتشل پشداختِضذُ است .للوشٍ هىبًی تحمیك ضبهل ضشوتّبی پزیشفتِضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى هیثبضذ .للوشٍ صهبًی ًیض
فبغلِ ثیي سبلّبی  1387تب  1392سا دسثشهی گیشدّ .ذف تحمیك ثشسسی تأثیش ٍ ساثغِ هذیشیت سَد ثبویفیت سَد اػالهی دس ضشوتّب ٍ ثشسسی
تأثیشٍساثغِ هؤلفِّبی حبوویت ضشوتی ثبویفیت سَد ضشوتّب ٍ ثشسسی ّوضهبى ساثغِ هذیشیت سَد ٍ حبوویت ضشوتی ثبویفیت سَد هیثبضذ.
تحمیك ضبهل دٍ هتغیش هستمل (هذیشیت سَد ٍ حبوویت ضشوتی)،هتغیش ٍاثستِ (ویفیت سَد) ٍ هتغیشّبی وٌتشل هیثبضذ .دس فشضیِ اغلی اٍل
ثشسسی ساثغِ ثیي هذیشیت سَد ثبویفیت سَد ،دس فشضیِ دٍم ثشسسی ساثغِ ثیي حبوویت ضشوتی ثبویفیت سَد ٍ دس فشضیِ سَم ثشسسی ساثغِ ثیي
هذیشیت سَد ٍ حبوویت ضشوتی ثبویفیت سَد هغشحضذُ است .اعالػبت ثِ دٍ عشیك وتبثخبًِای ٍ هیذاًی خوغآٍسی گشدیذُ است .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ
تحمیك ثش هجٌبی ّذف ،وبسثشدی ٍ ثشحست سٍش تَغیفی است فشضیبت اص عشیك سگشسیَى خغی هَسد آصهَى لشاس گشفتٌذً .تیدِ حبغل اص آصهَى
ًطبى داد وِ فشضیِّبی اٍل ٍ دٍم ٍ سَم تأییذ ضذًذ ٍ ساثغِ هؼٌبداسی ثیي هتغیشّب ٍخَد داسد.
ياژٌَای کلیدی :هذیشیت سَد ،حبوویت ضشوتی ،ویفیت سَد
- 1مقدمٍ
سَد حسبثذاسی یىی اص هْنتشیي ضبخعّبیی است وِ ثٍِسیلِ استفبدُوٌٌذگبى اص غَستّبی هبلی ثشای همبغذ هختلفی هبًٌذ اسصشگزاسی سْبم،
اسصیبثی ػولىشد هذیشیت  ،تخػیع هٌبثغ ٍ  ...ثىبس گشفتِضذُ است ٍ ثِ آى تَخِ صیبدی هیضَد .ثٌبثشایي تخػیع ثْیٌِ هٌبثغ دس ثبصاسّب وبهالً ثِ
ایي ثستگی داسد وِ سَد حسبثذاسی گضاسشضذُ اص ویفیت هٌبسجی ثشخَسداس ثبضذ .سؤالی وِ دس ایٌدب هغشح هیضَد ایي است وِ ثبٍخَد هطىالت
ًوبیٌذگی اص لجیل ًجَدى تمبسى اعالػبتی ٍ خغش اخاللی  ،سْبهذاساى ٍ هشاخغ لبًَىگزاس چگًَِ هیتَاًٌذ اص ویفیت سَد اسائِضذُ ثٍِسیلِ هذیشاى ٍ
ثِعَسولی ویفیت گضاسضگشی هبلی هغوئي ضًَذ؟ ایي هْن پس اص سسَاییّبی اخیش ثیصاصپیص هَسدتَخِ لشاسگشفتِ ٍ دسًتیدِ آى ،هشاخغ
لبًَىگزاسی ثَسسّبی وطَسّبی هختلف خْبى دست ثِ الذاهبت هختلفی صدًذ .یىی اص ایي الذاهبت  ،اغالح حبوویت ضشوتّب است
 .سبصٍوبسّبی حبوویت ضشوتی ثب وبّص هطىالت ًوبیٌذگی ،هیتَاًذ فشغتّبی هذیشیت سَد سا وبّص دادُ ٍ دسًتیدِ ویفیت سَد سا افضایص
دّذ .ثٌبثشایي یىی اص ساّىبسّبی ػولیبتی ثشای وبّص هطىل ًوبیٌذگی ٍ ثِ دًجبل افضایص ویفیت سَد ،تذٍیي آییيًبهِّبی هٌبست ثشای اػوبل
حبوویت ضشوتی هٌبست است.
دس ایشاى ًیض دس سبلّبی اخیش ثبّذف ثْجَد ویفیت گضاسضگشی هبل ،آییيًبهِ ًظبم حبوویت ضشوتی تػَیت ضذ ٍ اخشای آى الضاهی گطت .حبل
سؤال ایي است وِ آیب سػبیت ایي آییيًبهِ تَسظ ضشوتّب  ،ثبػث ثْجَد ویفیت گضاسضگشی هبلی ٍ ثٍِیژُ ویفیت سَد حسبثذاسی هیضَد؟ ایي

سؤالی است وِ پبسخ ثِ آى هیتَاًذ ثبػث ثْجَد تخػیع هٌبثغ دس ثبصاس ثَسس تْشاى ضَد دس ایي صهیٌِ  ،اسوبػیل صادُ همشی ٍ ّوىبساى
] [1پژٍّصّبیی اًدبم دادُاًذ.
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یىی اص ػَاهل اغلی ثْجَد وبسایی التػبدی حبوویت ضشوتی (ًظبم ساّجشی) است وِ دس ثشگیشًذُ هدوَػِ ای اص سٍاثظ هیبى هذیشیت ضشوتّ ،یئت
هذیشُ ،سْبهذاساى ٍ سبیش گشٍُ ّبی ریٌفغ است .حبوویت ضشوتی سبختبسی سا فشاّن هی وٌذ وِ اص عشیك آى ّذف ّبی ثٌگبُ تٌظین ٍ ٍسبیل
دستیبثی ثِ ّذفْب ٍ ًظبست ثش ػولىشد تؼییي هی ضَدّ .وچٌیي ،اًگیضُ الصم ثشای تحمك ّذف ّبی ثٌگبُ سا دس هذیشیت ایدبد وشدُ ٍ صهیٌِ ًظبست
هَثش سا فشاّن هی وٌذ .ثِ ایي تشتیت ،ضشوت ّب هٌبثغ سا ثب اثش ثخطی ثیطتشی ثِ وبس هی گیشًذٍ .خَد ًظبم حبوویت ضشوتی هٌبست هی تَاًذ ضشوت
ّب سا دس خلت اػتوبد سشهبیِ گزاساى ٍ تطَیك آى ّب ثِ سشهبیِ گزاسی ووه وٌذ ٍ اخشای ایي اغَل دس سغح ضشوت عجك پژٍّص ّبی تدشثی
اًدبم ضذُ ثبػث ثْجَد ػولىشد هبلی ٍ افضایص اسصش ضشوت هی ضَدٍ .خَد هطىل ًوبیٌذگی ٍ توبیل هذیشاى ثِ اػوبل هذیشیت سَد ٍ سَءاستفبدُ
اص آى ٍ دس ًتیدِ اسائِ اعالػبت ًبدسست ثِ سْبهذاساى (افطب ًبدسست) ًِ ،تٌْب دس سغح خشد ثبػث صیبى سْبهذاساى ضذُ ثلىِ دس سغح والى ثبػث
آسیت خذی ثِ اػتوبد سْبهذاساى ضذُ ٍ آى ّب سا اص ثبصاس ثَسس فشاسی خَاّذ داد .ایي اهش دس ًْبیت تجؼبت التػبدی ٍخیوی ثشای وطَسّب ثِ دًجبل
خَاّذ داضت .ثٌبثشایي ،وطَسّبی هختلف اص عشیك ثىبسگیشی لَاًیي ٍ آییي ًبهِ ّبی هختلفی اص خولِ حبوویت ضشوتی ثِ دًجبل ثْجَد ویفیت افطب
ّستٌذ .وبسهبًَ ٍ ٍافیض ثب ثشسسی اثش تؼذادی اص هؼیبسّبی حبوویت ضشوتی هبًٌذ ٍیژگی ّبی ّیئت هذیشُ ٍ وویتِ حسبثشسی ثِ ایي ًتیدِ سسیذًذ
وِ حبوویت ضشوتی هَثش ثبػث ثْجَد ویفیت افطب هی ضَد  .دس وطَسّبی تَسؼِیبفتِ هغبلؼبت فشاٍاًی دس خػَظ حبوویت ضشوتی اًدبمضذُ است
وِ ثشای هثبل هیتَاى ثِ چبًگ ] ، [10آلي ] ،[8لیَ ] ،[11ثشووي ٍ ّوىبساى ] ٍ [ 9ػوش الفشٍؽ ٍ دیگشاى ][ 12اضبسُ وشد .اص یهسَ یبفتِّبی
اغلت ایي تحمیمبت ثب یىذیگش هطبثِ ًجَدُ  ،ضشایظ وطَسهبى ثب وطَسّبی تَسؼِیبفتِ هتفبٍت است ٍ اص دیگش سَ ،دس ایشاى ٍ دیگش وطَسّبی
دسحبلتَسؼِ ساثغِ ثیي حبوویت ضشوتی ٍ ویفیت سَد ٍ هذیشیت سَد ثِتٌبٍة هغبلؼِ ًطذُ است .حبل ثِ ثشسسی ثشخی اص پژٍّصّبی اًدبمضذُ ٍ
ًتیدِگیشی آىّب هیپشداصین تب ساُ پژٍّص سا ثشای هب سٍضيتش سبصد.
ػوش الفشٍؽ ٍ دیگشاى ] [12دس تحمیمی ثب ػٌَاى استجبط ثیي ثبصدُ ثبصاس  ،حبوویت ضشوتی ٍ هذیشیت سَد دسیبفت وِ هذیشیت سَد تأثیش هٌفی
لبثلتَخْی پشثبصدُ ثبصاس داسد ٍ اًذاصُ ّیئتهذیشُ داسای لذست ثیطتشی ًسجت ثِ هبلىیت ًْبدی دس ثبصداسی هذیشیت سَد است.
ثشسسی ساثغِ هىبًیضم ّبی حبوویت ضشوتی ثبویفیت سَد اًدبم ضذُ ٍ ًتبیح حبوی اص ایي اهش است وِ ثب ثیطتش ضذى تؼذاد خلسبت ّیئتهذیشُ ٍ
افضایص حضَس هذیشاى غیشهَظف دس آى ،ویفیت (پبیذاسی ٍ تَاى پیصثیٌی) سَد حسبثذاسی افضایصیبفتِ است .ایي دس حبلی است وِ ثیي تفىیه
هسئَلیتّبی هذیشػبهل ٍ سئیس ّیئتهذیشُ اص یىذیگش ٍ ویفیت (پبیذاسی ٍ تَاى پیصثیٌی) سَد ساثغِ هؼٌیداسی ٍخَد ًذاسد ٍ یبفتِّبی تحمیك
حبوی اص ًجَد ساثغِ هؼٌیداس ثیي ویفیت الالم تؼْذی ،ثِػٌَاى یىی اص سٌدِّبی ویفیت سَد ،ثب هىبًیضم ّبی حبوویت ضشوتیِ هَسدثشسسی است
].[ 4دس تحمیمی ثب ػٌَاى ثشسسی تأثیش حبوویت ضشوتی ثش ویفیت سَد دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى دسیبفت وِ یه حبوویت ضشوتی هغلَة هٌدش
ثِ افضایص ویفیت سَد هیضَد ]  .[ 3دس تحمیمی دیگشتأثیش ویفیت تؼْذات اختیبسی ثش سیسه سْبم هَسد ثشسسی لشاس گشفت.دس آى  ،اثش ویفیت
تؼْذات ثِ ػٌَاى یه ػبهل سیسه ٍ استجبط آى ثب ثبصدُ¬ّبی آتی سْبم اسصیبثی ضذ .ثشای ایي هٌظَس ،اص اعالػبت  59ضشوت ًوًَِ اًتخبة ضذُ اص
خبهؼِ ضشوت ّبی پزیشفتِ ضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى استفبدُ ضذ .ویفیت تؼْذات ،ثشای سبل ّبی ( )1384 - 1387ثِ ووه تدضیِ ٍ
تحلیل سگشسیَى هحبسجِ ضذُ ٍ ،ثبصدُ سْبم ثشای سبل ّبی ( )1385 -1388ثب استفبدُ اص غَست ّبی هبلی ضشوت ّب استخشاج گشدیذ .آصهَى
فشضیِ تحمیك ،ثب استفبدُ اص تحلیل سگشسیًَی دٍ هشحلِ ای دس ثبصُ صهبًی( )1385 -1388اخشا گشدیذً.تبیح تحمیك ًطبى داد وِ ػبهل ویفیت
تؼْذات ،غشف سیسه ثب اّویتی سا دس ضشوت ّبی پزیشفتِ ضذُ ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى ایدبد ًوی وٌذ ٍ ثٌبثشایي ،دس ایي ثبصاس ،ػبهل سیسه
تؼییي وٌٌذُ لیوت ًجَدُ ٍ تغییش پزیشی ثبصدُ ّبی آتی سا تجییي ًوی وٌذ ].[ 6

دس تحمیمی دیگش ساثغِ ثیي ٍیژگی ّب ی ّیأت هذیشُ ٍ سٍش ّبی تأهیي هبلی ضشوت ّبی پزیشفتِ ضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى ثشسسی ضذُ
استً .تبیح ًطبى هی دّذ وِ ثیي اًذاصُ ی ّیأت هذیشُ ٍ تأهیي هبلی داخلی ضشوت ّب ساثغِ هٌفی هؼٌبداسی ٍخَد داسد ٍ ّوچٌیي ،ثیي استمالل
ّیأت هذیشُ ٍ دسغذ هبلىیت اػضبی ّیأت هذیشُ ثب تأهیي هبلی خبسخی ساثغِ هٌفی هؼٌبداسی ٍخَد داسد .اص سَی دیگشً ،تبیح پژٍّص ًطبى هی
دّذ وِ ثیي استمالل ّیأت هذیشُ ٍ دسغذ هبلىیت اػضبی ّیأت هذیشُ ثب تأهیي هبلی داخلی ٍ اًذاصُ ی ّیأت هذیشُ ٍ تأهیي هبلی خبسخی ساثغِ
آهبسی هؼٌبداسی ٍخَد ًذاسدً .تبیح پژٍّ ص دس خػَظ هتغیشّبی وٌتشلی ًطبى دٌّذُ آى است وِ ثیي اًذاصُ ضشوت ّب ٍ تأهیي هبلی داخلی آى ّب
ساثغِ هثجت هؼٌبداس ٍ ثیي ػوش ٍ اّشم هبلی ضشوت ّب ثب تأهیي هبلی داخلی آى ّب ساثغِ هٌفی هؼٌبداسی ٍخَد داسدّ .ویٌغَسً ،تبیح پژٍّص ًطبى هی
دّذ وِ ثیي اًذاصُ ،ػوش ٍ اّشم هبلی ضشوت ّب ثب تأهیي هبلی خبسخی ساثغِ هثجت هؼٌبداسی ٍخَد داسد ].[ 5
دس پژٍّطی ثِ ساثغِ دٍ عشفِ ٍ هتمبثلی ثیي هبلىیّت ًْبدی ٍ ًَسبًبت لیوتی سْبم دس ضشوتْبی پزیشفتِ ضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى پشداختِ
ضذُ است .دس ساستبی ایي ّذف ،ولیِ ضشوتْبی پزیشفتِ ضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى وِ غَستْبی هبلی (تشاصًبهِ ،غَست حسبة سَد ٍ صیبى)
اسائِ دادُ ثَدًذ ،هَسد ثشسسی لشاس گشفتٌذً .تبیح حبغل اص ایي پژٍّص ساثغِ هثجت هؼٌبداسی ثیي هبلىیّت ًْبدی ثضسگتش ٍ افضایص ًَسبى لیوتی سْبم
تبئیذ هی ضَد ٍلی ساثغِ دٍعشفِ ٍ هتمبثلی ثیي هبلىیت ًْبدی ٍ ًَسبًبت لیوتی تبییذ ًطذ ] .[ 7
 - 3فرضیٍ پژيَص
ثش اسبس پشسصّبی پژٍّطگش  ،فشضیِّبی صیش تذٍیيیبفتِ است.
.1

هذیشیت سَد ثش ویفیت سَد تأثیش داسد .

.2

حبوویت ضشوتی ثش ویفیت سَد تأثیش داسد.

.3

هذیشیت سَد ٍ حبوویت ضشوتی ثش ویفیت سَد تأثیش داسًذ.

ومًوٍ ي جامعٍ آماری ي ريش پژيَص
ًوًَِ ثشسسیضذُ دس ایي تحمیك ضبهل  106ضشوت پزیشفتِضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى است .دادُّبی هَسدًیبص ثشای فبغلِ صهبًی سبلّبی
 1387تب  1392خوغآٍسی ٍ پس اص حزف دادُّبی پشت حذٍد  636سبل – ضشوت ثشسسیضذُ است  .ضشوتّبی سشهبیِگزاسیّ ،لذیٌگ ّب ،
ثبًهّب ٍ ثیوِّب اص ًوًَِگیشی هستثٌی ضذُاًذ .ػالٍُ ثش ایي ،اص دادُّبی ضشوتّبیی وِ اعالػبت هَسدًیبص آىّب ثشای ول سبلّبی هَسدثشسسی دس
دستشس ًجَدُ ،غشفًظش ضذُ است.
سٍش تحمیك تَغیفی ٍ اص ًَع ّوجستگی است .تَغیفی ثِ ایي دلیل وِ ّذف آى تَغیف وشدى ضشایظ یب پذیذُّبی هَسدثشسسی است ٍ ثشای
ضٌبخت ثیطتش ضشایظ هَخَد هیثبضذ ٍ ّوجستگی ثِ دلیل ایٌىِ دس ایي تحمیك ساثغِ ثیي هتغیشّب هَسدًظش است  .تحمیك حبضش ثِ ثشسسی سٍاثظ
ثیي هتغیشّب پشداختِ ٍ دس پی اثجبت ٍخَد ایي ساثغِ دس ضشایظ وًٌَی ثش اسبس دادُّبی تبسیخی هیثبضذ.ثٌبثشایي هیتَاى آى سا اص ًَع پس سٍیذادی
عجمِثٌذی ًوَد .دس ایيگًَِ تحمیمبت ،هحمك ثِ ثشسسی ػلت ٍ هؼلَل (هتغیش ٍاثستِ ٍ هتغیش هستمل) پس اص ٍلَع هیپشداصد.دس ایي تحمیمبت ثیي
هتغیشّب یه ساثغِ آهبسی ٍخَد داسد وِ ّذف ثشسسی ایي ساثغِ هیثبضذ ّ .وچٌیي هتغیشّب لبثل دستوبسی ًیستٌذ.
 - 4مدل آماری ي ريش آزمًن
هتغیش ٍاثستِ تحمیك ویفیت سَد هیثبضذ وِ عی هذلی وِ اسىبت اسائِ دادُ ضبهل ثبصدُ ثبصاس اص عشیك اعالػبت دس دستشس ثبصاس است ٍ ایي ضشیت
اص عشیك سگشسیَى ثیي لیوت سْبم ٍ سَد حسبثذاسی پس اص وٌتشل ثبصدُ سبالًِ ثب فشهَل  1هحبسجِ هیضَد.

)(1
 : Carثبصدُ غیشعجیؼی ثبصاس عی  5سٍص لجل ٍ ثؼذ اص اًتطبس سَد.

 : UEسَد غیشهٌتظشُ دس سبل هَسدًظش
 : RTثبصدُ سبالًِ ضشوت دس سبل هَسدًظش

 : EATسَد ثؼذ اص هبلیبت ضشوت دس سبل هَسدًظش

 : Pلیوت ًْبیی سْبم دس سبل هَسدًظش
هذیشیت سَد :ثِ ووه هذل وبصًیه اًذاصُگیشی خَاّذ ضذ .ثشای استفبدُ اص ایي هذل اص پژٍّص یؼمَة ًژاد ٍ ّوىبساى استفبدُ وشدین وِ ایي
هذل سا ثَهیسبصی ًوَدًذ .دس ایي تحمیك ّذف ثشسسی پذیذُ "هذیشیت سَد" دس ایشاى ،ضٌبسبیی ػَاهل تأثیشگزاس ثش آى ٍ اسائِ یه الگَ ثشای
اًذاصُگیشی هذیشیت سَد ثش اسبس ػَاهل هؤثش ضٌبسبییضذُ دس ضشایظ هحیغی ایشاى هیثبضذ .خبهؼِ آهبسی ایي تحمیك ،ضشوتّبی پزیشفتِضذُ دس
ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى عی سبلّبی  1382تب  1388ثَدُ استّ .وچٌیي دس ایي تحمیك ثشای هحبسجِ ضبخع هذیشیت سَد "هذل وبصًیه"
ثِػٌَاى هذل ثْیٌِ اًتخبةضذُ ٍ هَسداستفبدُ لشاسگشفتِ است .سٍش ایي تحمیك اص ًَع ّوجستگی ثَدُ ٍ ثشای تدضیٍِتحلیل دادُّب اص سگشسیَى
چٌذ هتغیشُ ثِ سٍش پبًل دیتب استفبدُضذُ استً .تبیح تحمیك حبضش ًطبى هیدّذ وِ هتغیشّبیی هثل ًسجت ثذّی ،اًذاصُ ضشوت ،تغییش هذیشیت،
ضبخع سَدآٍسی (ثبصدُ داساییّب) ٍ ضبخع هذیشیت سَد سبل لجل ثب ضبخع هذیشیت سَد سبل خبسی ساثغِ هستمین داسًذ .اص عشف دیگش ثؼضی
هتغیشّب هثل هبلیبتًَ ،ع هبلىیتًَ ،ع حسبثشس ،تغییش حسبثشس ٍ ًَع غٌؼت اثشی ثش هذیشیت سَد ًذاسًذً .حَُ اًذاصُگیشی آى ثشای ّش ضشوت ثِ
تفىیه ثِ ضشح هؼبدلِ  2است :
() 2
EM it = - 372/0+143/0EMit- 1+ 187/0ROAit0643/0+ DEBTit +01319/0MCH it + 00538/0SIZE it + it ε
 ; EM itضبخع هذیشیت سَد ّش ضشوت دس ّشسبل.

ً ; DEBT itسجت ثذّی ّش ضشوت دس ّشسبل.
 ; ROA itضبخع سَدآٍسی (ثبصدُ داساییّب) ّش ضشوت دس ّشسبل.
 ; SIZE itاًذاصُ ضشوت دس ّشسبل.
 ; MCH itتغییش هذیشیت دس ّشسبل.
 ;EM it-1ضبخع هذیشیت سَد ّش ضشوت دس سبل لجل.
 ; ε itهیضاى خغبی هذل.
ًسجت ثذّی :ػجبست است اص خوغ ثذّیّب ثِ خوغ داساییّب.
اًذاصُ ضشوت :ػجبست است اص لگبسیتن عجیؼی خوغ ول داساییّب.
تغییش هذیشیت :ایي هتغیش یه هتغیش هدبصی است وِ ثب غفش ٍ یه ًطبى دادُ هیضَد .دسغَستیوِ اػضبء ّیئتهذیشُ ضشوت ًسجت ثِ سبل لجل
تغییش وشدُ ثبضذ ػذد یه ٍ دس غیش ایي غَست همذاس آى غفش دس ًظش گشفتِضذُ است.
ضبخع سَدآٍسی (ثبصدُ داساییّب) :یه هتغیش وٌتشلی است ٍ هؼوَالً اص ایي ضبخع ثِػٌَاى ضبخع ػولىشد هذیشیت استفبدُ هیضَد .ثبصدُ
داساییّب ثشاثش است ثب سَد خبلع تمسینثش هتَسظ خوغ داساییّب.
ضبخع هذیشیت سَد سبل لجل :ایي هتغیشضبخع هذیشیت سَدی است وِ ثشای سبل لجل هحبسجِضذُ است .ایي هتغیش یه هتغیش تأخیشی است.
الصم ثِ روش است وِ ثشای ّوگي وشدى اعالػبت دس سغح ضشوتّب ثب اًذاصُّبی هختلف ،هتغیشّبی تحمیك ثش خوغ داساییّب تمسینضذُاًذ.ثشای
تدضیٍِتحلیل دادُّب اص آهبس تَغیفی ( هیبًگیي ٍ ،اسیبًس  ،اًحشاف هؼیبس ٍ ٍ)...آصهَىّبی فشؼ والسیه (سگشسیَى) استفبدُ هیًوبیین.
فرضیٍ ايل :مدیریت سًد بر کیفیت سًد تأثیر دارد .
هذل سگشسیًَی فشضیِ تأثیش هذیشیت سَد ثش ویفیت سَد ػجبست است اص :
() 3

=Yویفیت سَد
;αثبثت
;EMهذیشیت سَد
=FLاّشم هبلی
;CSاًذاصُ ضشوت
فرضیٍ ديم  :حاکمیت ضرکتی بر کیفیت سًد تأثیر دارد.

هذل سگشسیًَی سَیًَگ( )2011ثشای فشضیِ تأثیش حبوویت ضشوتی ثش ویفیت سَد ػجبست است اص :

=Yویفیت سَد
;αثبثت
 ; Xحبوویت ضشوتی
ثب تَخِ ثِ تحمیمبت اًدبمضذُ دس خبسج اص وطَس ٍ تغجیك آىّب ثب تدشثیبت داخلی اص هذل سَیًَگ( )2011استفبدُضذُ است.

=X
;IOهبلىیت ًْبدی
=BDSاًذاصُ ّیئتهذیشُ
 ;Conwonثلَن سْبهذاساى ػوذُ
= AI1ثشای ثشسسی استمالل حسبثشس اگش ثشای  3سبل هسئَل وبس ثبثت ثبضذ ٍ یب ثشای  5سبل ضشوت ثبثت ثبضذ ػذم ٍخَد استمالل دس ًظش
هیگیشین ٍ ثشای آى غفش هیگزاسین ٍ دس غیش ایي غَست یه دس ًظش هیگیشین.
 ; IDاستمالل وویتِ حسبثشسی ( اگش اػضبی وویتِ اص اػضبی غیشهَظف ثَدًذ ٍ 0گشًِ 1دس ًظش هیگیشین)
= SDاًذاصُ وویتِ حسبثشسی( اگش ثیطتش اص  5ثَد ٍ 1گشًِ )0
 =PDتخػع وویتِ حسبثشسی( اگش ثیطتش اص  2هتخػع هبلی داضتِ ثبضذ ٍ 1گشًِ )0
وویتِ حسبثشسی اص هتغیشّب ٍ فبوتَسّبی هْوی تطىیلضذُ است وِ ٍظبیف آىّب ّذایت ٍ ًظبست ثش ضشوت است.
سبصٍوبسّبی حبوویت ضشوتی یه ػبهل هؤثش دس ّوسَ وشدى هٌبفغ ثبصیگشاى هختلف ثبصاس سشهبیِ ٍ افضایص ویفیت گضاسضگشی هبلی اصخولِ ویفیت
سَد هیثبضذ.
=FLاّشم هبلی
 ;Fcfخشیبى ٍخِ ًمذ آصاد
 ;GROWTHسضذ ضشوت
;CSاًذاصُ ضشوت
1

AI: Audit independence

فشضیِ سَم  :هذیشیت سَد ٍ حبوویت ضشوتی ثش ویفیت سَد تأثیش داسًذ.
هذل سگشسیًَی فشضیِ تأثیش هذیشیت سَد ٍ حبوویت ضشوتی ثش ویفیت سَد ػجبست است اص :

هتغیشّبی ایي هذل دس ثبال تَضیح دادُضذُ است ٍ ایي هذل اص تشویت دٍ هذلثبال ثشای ثشسسی هیضاى اثشگزاسی ّوضهبى دٍ هتغیش فَق استفبدُضذُ
است.
خذٍلً -1حَُ هحبسجِ هتغیشّبی پژٍّص
هتغیش

ًحَُ هحبسجِ

هذیشیت سَد

الالم تؼْذی هٌْبی الالم تؼْذی غیش اختیبسی

هبلىیت ًْبدی

هیضاى سْبمّبی دس اختیبس ضشوت ثِول سْبمّب

اًذاصُ ّیئتهذیشُ

ًسجت تؼذاد اػضبی غیشهَظف ّیئتهذیشُ ثِول اػضبء

اّشم هبلی

ول ثذّی ثِول داساییّب

اًذاصُ ضشوت

ثشاثش است ثب لگبسیتن عجیؼی داساییّب

هبلىیت سْبهذاساى ػوذُ

هیضاى سْبم دس اختیبس سْبهذاساى ػوذُ ثِول سْبم ضشوت

سضذ ضشوت

ًسجت اختالف فشٍش سبل خبسی ٍ سبل لجل ثِ سبل لجل

یافتٍَای تجربی پژيَص
 - 5آمار تًصیفی
آهبس تَغیفی هتغیشّبی هستمل ووی ٍ هتغیش ٍاثستِ ثِغَست تدوؼی ثشای سبلّبی هَسد هغبلؼِ دس خذٍل 2اسائِضذُ است.
جديل  -2جديل آمار تًصیفی
اودازٌ ضرکت

اَرم مالی

حاکمیت ضرکتی

کیفیت سًد مدیریت سًد

636

636

636

636

636

دادٌَای معتبر

5.2836

090526

0.2728

094238

296491

میاوگیه

.63582

099324

0.2800

0.4200

3.3500

میاوٍ

2.93

096488

0.0000

0.0000

3.0000

مد

7.32

090243

0.2674

0.2904

1.9478

اوحراف معیار

.397

091560

0.0720

0.0840

3.7940

ياریاوس

.985

0.019

0.4720

-0.0510

2.5950

چًلگی

ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ثشای آصهَى فشضیِّب اص آصهَىّبی پبساهتشیه ٍ تحلیل سگشسیَى استفبدُ گشدیذُ است ،لزا لجل اص اًدبم ایي آصهَىّب ،آصهَىّبی
پیصفشؼ استفبدُ اص هذل سگشسیَى ٍ سبیش آصهَىّبی پبساهتشیه اًدبم گشدیذ؛ ثِایيتشتیت وِ ثشای ثشسسی ًشهبل ثَدى اخضای ثبلیهبًذُ ،اص آصهَى
وَلوَگَسٍف -اسویشًَف استفبدُ گشدیذ  .دسغَستیوِ اخضای ثبلیهبًذُ اص تَصیغ ًشهبل ثشخَسداس ثبضٌذ ،هیتَاى ادػب وشد وِ خبهؼِ ًیض داسای تَصیغ
ًشهبل است .ثِهٌظَس ثشسسی استمالل خغبّب اص یىذیگش ًیض اص آصهَى دٍسثیي ٍ -اتسَى استفبدُ گشدیذ وِ ًتبیح ایي آصهَى ًیض دس خذاٍل هشثَط ثِ
تحلیلّبی آهبسی فشضیِّب آهذُ است
جديل - 3آزمًن فرضیٍ ايل:
هذل1
هتغیشّبی تَضیحی

ضشایت هتغیش دس

همبدیش آهبسُ

هذل

T

همبدیش P-value

ًتیدِ

هذیشیت سَد

-1.25

-1.765

0.05

هؼٌبداس

اّشم هبلی

.113

.605

.545

ًب هؼٌبداس

اًذاصُ ضشوت

.035

.748

.455

ًب هؼٌبداس

همبدیش ثشای آصهَى F

3/115

همبدیش P-value

ًتیدِ وفبیت هذل

09048

آصهَى دٍسثیي
ٍاتسَى
همبدیش ضشیت تؼییي
تؼذیلضذُ

1/525

0/006

ثب تَخِ ثِ همبدیش  ٍ Fهمذاس P-valueوِ ووتش اص  5دسغذ است ساثغِ هؼٌبداس است.

ّوبىعَس وِ دس خذٍل  3هالحظِ هیگشدد ،ثشای دادُّبی تدوؼی عی سبلّبی هَسدهغبلؼِ دس فشضیِ اٍل همذاس آهبسُ  -1.765 ، tاست ٍ سغح
هؼٌبداسی آصهَى ووتش اص  5دسغذ است .پس دس سغح اعویٌبى  95دسغذ ،فشؼ هب پزیشفتِ هیضَد .ثِػجبستدیگش ،هذیشیت سَد ثش ویفیت سَد تأثیش
داسد .
جديل -4آزمًن فرضیٍ ديم

هذل2
هتغیشّبی تَضیحی

ضشایت هتغیش دس هذل

همبدیش آهبسُ T

همبدیش P-value

ًتیدِ

حبوویت ضشوتی

 29724

39586

0.000

هؼٌبداس

اّشم هبلی

.140

2.481

.013

هؼٌبداس

خشیبى ٍخِ ًمذ آصاد

0.148

3.465

.001

هؼٌبداس

همبدیش ثشای آصهَى F

12/656

آصهَى دٍسثیي ٍاتسَى

1/634

همبدیش P-value

0/00

همبدیش ضشیت تؼییي تؼذیلضذُ

0/032

ًتیدِ وفبیت هذل

ثب تَخِ ثِ همبدیش  ٍ Fهمذاس P-valueوِ ووتش اص  5دسغذ است ساثغِ هؼٌبداس است.

ّوبىعَس وِ دس خذٍل 4هالحظِ هیگشدد ،ثشای دادُّبی تدوؼی عی سبلّبی هَسد هغبلؼِ دس فشضیِ دٍم همذاس آهبسُ  39586 ، tاست ٍ سغح
هؼٌبداسی آصهَى ووتش اص  5دسغذ است .پس دس سغح اعویٌبى  95دسغذ ،فشؼ هب پزیشفتِ هیضَد .ثِػجبستدیگش ،حبوویت ضشوتی ثش ویفیت سَد
تأثیش داسد.
جديل -5آزمًن فرضیٍ سًم
هذل3
هتغیشّبی تَضیحی

ضشایت هتغیش دس هذل

همبدیش آهبسُ T

همبدیش P-value

ًتیدِ

حبوویت ضشوتی

 29734

39516

0.000

هؼٌبداس

هذیشیت سَد

-1.05

-1.45

09044

هؼٌبداس

اّشم هبلی

.140

2.481

.013

هؼٌبداس

خشیبى ٍخِ ًمذ آصاد

0.148

3.465

.001

هؼٌبداس

همبدیش ثشای آصهَى F

3.611

آصهَى دٍسثیي ٍاتسَى

1/632

همبدیش P-value

0/002

همبدیش ضشیت تؼییي
تؼذیلضذُ

ًتیدِ وفبیت هذل

0/024

ثب تَخِ ثِ همبدیش  ٍ Fهمذاس P-valueوِ ووتش اص  5دسغذ است ساثغِ هؼٌبداس است.

ّوبىعَس وِ دس خذٍل  5هالحظِ هیگشدد ،ثشای دادُّبی تدوؼی عی سبلّبی هَسدهغبلؼِ دس فشضیِ سَم همذاس آهبسُ  ، tثشای هتغیش حبوویت
ضشوتی  ٍ 39516ثشای هتغیش هذیشیت سَد  -1945است ٍ سغح هؼٌبداسی آصهَى ثشای ّش دٍ هتغیش ووتش اص  5دسغذ است .پس دس سغح اعویٌبى 95
دسغذ ،فشؼ هب پزیشفتِ هیضَد .ثِػجبستدیگش ،هذیشیت سَد ٍ حبوویت ضشوتی ثش ویفیت سَد تأثیش داسًذ.

 - 6وتیجٍگیری ي پیطىُادَا
دس ایي پژٍّص هب ثشای هحبسجِ هیضاى هذیشیت سَد اًدبمضذُ اص هذل وبصًیه استفبدُ وشدین وِ دس آى ًسجت ثذّی ،اًذاصُ ضشوت ،تغییش هذیشیت،
ضبخع سَدآٍسی (ثبصدُ داساییّب) ٍ ضبخع هذیشیت سَد سبل لجل ثب ضبخع هذیشیت سَد سبل خبسی ساثغِ هستمین داسًذ .پس اص اًدبم آصهَى
فشضیِّب ثِ ایي ًتیدِ سسیذین وِ ّش سِ فشضیِ تأییذ ضذًذً .تبیح فشضیِ اٍل ًطبى هیدّذ وِ ّشچمذس هذیشیت سَد دس ضشوت ووتش اًدبم ضَد
سَد اص ویفیت ثبالتشی ثشخَسداس است ٍ ساثغِ ًْبیی ثیي هذیشیت سَد ٍ ویفیت سَد ثِغَست خغی ٍ هؼىَس ثِدستآهذُ است .دس فشضیِ ثؼذی
هب ثِ ایي ًتیدِ سسیذین وِ ّشچمذس حبوویت ضشوتی دس ضشوت لَیتش ثبضذ ٍ اص چبسچَة ساّجشی ثِعَس ثیطتشی پیشٍی ضَد ویفیت سَد
گضاسشضذُ ثیطتش است ٍ هیتَاًذ لبثلیت اتىبی ثبالتشی داضتِ ثبضذ.
دسًتیدِ ثب پیشٍی اص چبسچَةّب ٍ لَاًیي حبوویت ضشوتی هب هیتَاًین ثب وٌتشل هَاسد هجْن ٍ هذیشاى اخشایی ضشوت سَد ضفبفتش ٍ لبثلاتىبتشی سا
فشاّن ٍ گضاسش ًوبیین.
ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبغل اص فشضیِ اٍل ثِ سْبهذاساى پیطٌْبد هیضَد دس غَست اتىب ثِغَست ّبی هبلی ثِ الالم تؼْذی اختیبسی تَخِ
ثیطتشی ًوبیٌذ.
ثب تَخِ ثِ ًتیدِ حبغل اص آصهَى فشضیِ دٍم ،ثِ سشهبیِگزاساى دس ٌّگبم خشیذ سْبم پیطٌْبد هیگشدد دس ضشوتّبیی سشهبیِگزاسی
ًوبیٌذ وِ داسای ّیئتهذیشُ غیشهَظف ًویثبضٌذ ٍ ثِ سبیش خػَغیبت ّیئتهذیشُ تَخِ ًوبیٌذ.
ثِ سشهبیِگزاساى پیطٌْبد هیگشدد اص سشهبیِگزاسی دس ضشوتّبیی وِ داسای سْبهذاساى ػوذُ هیثبضٌذ ،خَدداسی ًوبیٌذ صیشا ثب تَخِ ثِ
یبفتِ حبغل اص آصهَى فشضیِ دٍم ،ثبػث افضایص دس هذیشیت سَد هیگشدًذ.
ثب تَخِ ثِ ًتیدِ حبغل اص آصهَى فشضیِ دٍم  ،ثِ سشهبیِگزاساى پیطٌْبد هیگشدد  ،اص خشیذ سْبم ضشوتّبی داسای سشهبیِگزاساى ًْبدی
خَدداسی ًوبیٌذ .ثٌب ثش اظْبسات پَستش هؼبهلِ هىشس ٍ توشوض ثش سَدّبی وَتبُهذت اص خبًت سشهبیِگزاساى ًْبدی  ،سجت ایدبد اًگیضُ ثشای هذیشیت
هیضَد تب اص ًبوبهی دس سَد ثپشّیضد .صیشا هوىي است هَخت فشٍش سشهبیِگزاسی تَسظ سشهبیِگزاساى ًْبدی ٍ وبّص لیوت سْبم ضشوت
ضَد ].[ 2
ثب تَخِ ثِ ایٌىِ فشضیِ دٍم تأییذ ضذ ،الصهِ تَخِ ثیطتش سشهبیِگزاساى ثِ تشویت سْبهذاساى ضشوت (ثِخػَظ دسغذ هبلىیت
سْبهذاساى ػوذُ)  ،هیضاى هبلىیت ٍ ًفَر دٍلت ٍ همذاس سْبم ضٌبٍس آصاد لجل اص سشهبیِگزاسی هطخع هیگشدد.
ثب تَخِ ثِ تأییذ فشضیِ اٍل ٍ فشضیِ دٍم  ،هطخع هیگشدد وِ سبصٍوبسّبی داخلی ٍ خبسخی ساّجشی ضشوت ثب هذیشیت سَد دس استجبط
ثَدُ ٍ ساّجشی هٌبست دس ضشوت ،فشغتّبی هذیشیت سَد سا وبّص خَاّذ داد.

ثب تَخِ ثِ ایيوِ دس ایي پژٍّص اص هذل وبصًیه ثشای ثشآٍسد الالم تؼْذی اختیبسی استفبدُ گشدیذ ،ثِ پژٍّطگشاى آتی پیطٌْبد هیضَد
اص سبیش هذلّب (هذل دچَ ،هذل ّیلی هذل دی آًدلَ ) استفبدُ ًوبیٌذ.
•

اسصیبثی تأثیش حبوویت ضشوتی ثش ّوَاسسبصی سَد دس ضشوتّبی دٍلتی ٍ خػَغی.

•

اسصیبثی سبصٍوبسّبی حبوویت ضشوتی ثش هذیشیت سَد ثِ تفىیه دس غٌبیغ هختلف.

•

هغبلؼِ ساثغِ ثیي سبصٍوبسّبی هختلف حبوویت ضشوتی ثب هتغیشّبی والى التػبدی اص لجیل اثش تَسم ٍ تغییشات تَلیذ ًبخبلع هلی.

•

اسصیبثی تأثیش سبختبس سشهبیِثش هذیشیت سَد دس ضشوتّبی پزیشفتِضذُ دس ثَسس اٍساق ثْبداس تْشاى.
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The Effect of Earnings Management on the Relationship between Corporate
Governance and Earnings Quality

Abstract
This study examines the relationship between earnings management and earnings quality, and
earnings quality of corporate governance, corporate governance and earnings management and
earnings quality is compared with the control variables. The research consists of two independent
variables (earnings management and corporate governance), the dependent variable (quality of
earnings) and control variables. The main hypothesis of the relationship between earnings
management and earnings quality, the second hypothesis of the relationship between corporate
governance quality and profit in the third hypothesis relationship between earnings management
and earnings quality of corporate governance has been proposed. Since the study is based on
objective, functional and descriptive approach is based on the assumptions of linear regression
models were tested.The result of the test showed that the first, second and third hypotheses were
confirmed and there was a significant relationship between the variables.
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