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نقش تعدیلگر مالکیت دولتی بر رابطه بین مدیریت سود واقعی
و عملکرد آتی شرکت
عباسعلی دریائی ،فاطمه شهرابی

چکیده
برر اسررائ ریررمری دمای ررکتی ،شررر



هررای دتی رری ت رراین دمای ررکتی شررکیک ت اهررکا

ت ضادی داردک .هک از تقایه حاضر ،ربیین اثر تایای دتی ی بر رابطه بین تکیری سرمد تاقعری
ت عملارد آری شرر هرای ذییرف رهشرک در برمرئ اتراب بهرادار رهررا اسر  .برا اسر اد از
اطیعان  1035سال -شر ت رتش داد هرای رر یبری در رترسریم رکت غیرر  ،ایرن ربیرین
صمرن ترف  .د ایج ذژتهش ،بیادگر رأثیر ت ی تع ادار تایای دتی ی بر ترکیری سرمد تاقعری
شر ها ت رأثیر تثب تع رادار ترکیری سرمد تاقعری برر عملاررد آرری شرر هرا تری باشرک.
همچ ین در این رحقیق رأثیر ت غیر تایای دتی ی بر رابطه برین ترکیری سرمد تاقعری ت عملاررد
آری شر تمرد بررسی قرار ترف  .د ایج ،بیادگر رأثیر تثب ت تع ادار تایای دتی ی برر رابطره
بین تکیری سمد تاقعی ت عملارد آری شر ها برا ذرا یری یریرا دقرک عملیراری آرری برمد
اس  .همچ ین تایای دتی ی اثر تع اداری بر رابطه بین تکیری سمد تاقعری ت عملاررد آرری برا
ذرا یی حقمب صاحبا سهام شر

ها دکارد .شر

های دتی ی بی ر رمایل به رعقیب اهرکا

سیاسی داردک ت بهدکرن بهددبال حکا ثرسازی سرمد هیر ک .دلایر دتیر در ایرن شرر هرا
تعممال ت جر به عکم ارایی آ ها تیشمد .با اینحال ،تایای ت تابی گی دتی ی باعر دریافر
راد های اطیعاری ت سایر تزایرای اق ارادی بررای شرر هرا تریشرمد .رمیره بره هرر دت بعرک
سهاتکارا ت سرتایهتیارا بایقم  ،رمصیه تیشمد.
واژههای کلیدی :تکیری

سمد تاقعی ،عملارد آری شر

 ،تایای

دتی ی.

 اس ادیار حیابکاری ،داد گا بینایمللی اتام لمی ی

راریخ دریاف 1396/12/16 :

 داد جمی ارش اسی ارشک حیابکاری ،داد گا آزاد اسیتی ،قزتین

راریخ ذییرش1397/06/12 :

دمیی ک تییمل :عباسعلی دریائیa.a.daryaei@soc.ikiu.ac.ir
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مقدمه
در قمادین ت تقرران هر مر ،شر های دتی ی با رعاریف تمداتمدی ارائه شرک ادرک.
رمری« ،شرر دتی ری ،ب گرا اق ارادی اسر ره بره
بر اسائ تاد  ۴قادم ترکیری
تمیب قادم برای ادجام قیم ی از راکی دتی  ،به تمیب سیاس های لی اصل هرل ت
هارم قادم اساسی ،ایجاد ت بیش از ذ جا درصک سرتایه آ ت علق به دتیر
این ذژتهش ،درصک تایای

تریباشرک .در

دتی ی به ع ما بکیل (ذرا یی) تابی گی سیاسی دردظر ترف ه

تیشمد .در ت م تایی ،ت ظمر از رتابط سیاسی آ اس ه ،آیا تکیرا را بهحال در بخرش
دتی ی راکی داش ه ادک یا لیر؟ (فن ت هماارا  )2007 ،1آیا تایاا  ،اعضای حرز هیر ک
یا ین دیی (یی ت هماارا  )2002 ،2ت یا ح ی ای اه آیرا ترکیرا ایرایری (ترکیر عاترل،
تکیرا عملیاری ،رئیس هیأن تکیر ت غیر ) ت اعضای هیأنتکیر را بهحال یایگرا دتی ری
داشر هادرک یررا لیرر (سررم ت فادر  .)2013 ،3برا ایررنحرال ،در ررار م ریرمری دمای ررکتی،
تابی گی سیاسی ۴اساساً از رتابط سیاسی 5ت اتن اس ؛ تمرد اتل تربمط به قکرن سیاسری

تایاا شرر هرا (سرهاتکارا ) اسر  ،اترا ترمرد دتم تربرمط بره قرکرن سیاسری ترکیرا
(دمای کتا ) اس  .از تزایای تایای دتی ی دس رسی آسا به دریاف اع بار از بادر هرای

دتی ی ،ترتد به بازار آرام 6ت اح مال دریاف م های دتی ی بی ر ،در زتادی ه شرر
تضعی تایی تطلمبی دکاش ه باشک ،اس ( لی ز ت هماارا .)2002 ، 7

هما طمر ه بر من ت هماارا  )2010( 2د ا داد ادک ،رأثیران سیاسی شر تمارن
اس در تاهی سال ار تایای ت سابقه ترکیرا آ ری ره داشر ه باشرک؛ اتیری بره تایایر
دتی ی اشار دارد ت دتتی به رتابط سیاسی داشی از رجار

اری ذی رین یرا فعلری ترکیرا

اشار تی ک .در ار م ریمری دمای کتی ،رمر ز برر رتابرط سیاسری تمارن اسر

برر

تهم رین عاتل بریی ه ت قابل رمیه رأثیران داشی از سال ار تایایر غلبره رک ت ت جرر بره
برتز د یجهای تمرا ک شمد .بهعبارن دیگر ،رأثیران سیاسی تایاا  ،تمان اس د رایج
ت اتری از ررأثیران ارربراط شخاری دمای رک برا سرازتادهای دتی ری یرا دتیر  ،بره تیرژ در
شر های لامصی ،داش ه باشک.
بررسی این تمضمع ه گمده رتابط سیاسی بر ی ی

حیرابکاری ررأثیر تری تریارد ت

این ه را سهاتکارا  ،برای بهبمد ی ی رامیم تیری لمد ،به اطیعان اف ا شک رمسرط
شر ها اراا تی ک ،از اهمی تیژ ای برلمردار اس  .ایرن تمضرمع ت همچ رین فقرکا

دقش رعکیلتر تایای
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دتی ی بر رابطه بین تکیری سمد تاقعی ت عملارد آری شر

ذژتهشهای افی دربار آ  ،ادگیز بررسی رأثیر تایای دتی ی بر تکیری سرمد تاقعری ت
عملارد آری شر را ایجاد تی ک .اهمی این ذژتهش در آ اس ه با ارائه شماهکی
د ا تیدهک ،شر های با تایای دتی ی م ر به تکیری سمد تاقعی اقکام تی ک ت به
ادرال ارربراطی یکیرکی تعرفری
دکرن به ددبال حکا ثرسازی سمد هی ک .از اینرت ،یر
تیشمد ه از طریق تایای دتی ی برر عملاررد آرری شرر ررأثیر تریتریارد .برر همرین
اسائ ،در ایک یکیک این ذژتهش ایرن ذرسرش تطرری تریشرمد ،ره تایایر
رأثیری بر رابطه تکیری سمد تاقعی ت عملارد آری شر دارد؟

دتی ری ره

مبانی نظری
مدیریت سود واقعی

تکیری سمد زتادی رخ تیدهک ه تکیرا از ال یار لمد در تزارشگری تایی اسر اد
ک را ذید عا را در تمرد عملارد اق اادی بهلامصی تمرا ک یرا ب ماد رک برر د رایج
ت اد قراردادها ه تب ری برر عملاررد حیرابکاری اسر  ،اثرر بگیاردرک .ادگیرز شرر
تکیری سمد تمان اس

در

داشی از  )1اد ظاران بازار سررتایه ت  )2قراردادهرای دمشر ه شرک

براسائ عملارد حیابکاری باشک (هلری ت تایرن .)1999 ،9تعمرمالً ارزیرابی ترکیری

سرمد

تاقعی ،رف ارهای فرص طلباده را آشاار تیسازد ت سررتایهتریارا  ،شراهک بری رای ی در
اس اد از ت ابع لماه ک بمد ت تکیری سمد از طریق اقیم تاقعری ،یاری از ذیاترکهای تهرم
رضاد ت افع بین سهاتکارا ت تکیرا اس (لیرایلهی ت هماارا .)1393 ،

براسائ تطایعه الیر رمسط برام 10ت هماارا ( )2015در شرر هرای دتی ری اح مرال
بی ری تیمد دارد ه از تکیری سمد تاقعی اسر اد شرمد ،زیررا دسر ااری فعاییر هرای
تاقعی رح دظارن تقرران حیابرسی یا ایرای قادم دمی باشرک .ب رابراین ،ترکیری سرمد
تاقعی ،شر های ت عهکشک از یحاظ سیاسی را قادر تیسازد را در عین دس یابی بره د رایج
تطلررم عملارررد ،شررهرن شررر هررا ت سیاسر مکارا ت اررل برره آ هررا را ،ح ر دمای ررک.
شر
دتی

ررل ت تایایر
های لامصی ،ی ی سمد باالرری دیب به ب گرا هرای رحر
داردک .به عبارری شر هرای دارای تایایر دتی ری بی ر ر اقرکام بره ترکیری سرمد

تی ک .همچ ین ،بین تعیارهای تکیری سرمد تاقعری برا عملاررد آرری رابطره تعارمئ ت
تع اداری تیمد دارد .به عبارن دیگر ،از این د رایج تریررما اسر باط ررد ره دسر ااری
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فعایی های تاقعی در دتر یاری ،سبب اهش عملارد آری شر

تریشرمد (سرعیکی ت

هماارا .)1392 ،
عملکرد آتی

ت ظمر از سر جش عملاررد آرری شرر هرا ،ارزیرابی لری از تضرعی ترایی ت د رایج
عملیان ،بهت ظمر الی رامیمان ت طقی اس  .برهع رما تثرال ،سرمد حیرابکاری تریرمادرک
تب ای اع باردهی باد

ت یا یای از شرایط ترتد شر

ها به شر

به بمرئ اتراب بهادار

قرار تیرد (ظریففرد ت داظمی .)1322 ،دیکتا های تخ ل ی دربار ت همم عملاررد تیرمد
دارد .عملارد عبرارن اسر از هرر یرزی ره شرخ بره ع رما سرابقه از لرمد برهیرای
تیتیارد ت صر دظر از هک

بهتیمد تیآیرک ( رین .)1996 ،11بره عقیرک بردراردین 12ت

هماارا ( )1926عملارد بایک به ع ما د یجه ار رعریف شمد ،زیرا قمیرررین ذیمدرک را برا
اهکا

اس رارژی
13

سازتا  ،رضای

ت ری ت درآتکهای تایی دارد.

ترات ت هماارا ( )1995بیا تی ک ،عملارد ضعیف شر

تیرمادرک ررأثیر ت ری

بر ذاداش ت ات ی شغلی تکیرا ت د ایج رعهکان تربمط به بکهی شر داش ه باشرک .ترکیر
اح مال دارد برای ای ا از ین لطراری ،ادگیز ذ ها رد عملاررد تاقعری شرر از
طریق تکیری سمد را داش ه باشک .با اینحال ،این ذ ها اری تمان اس ررأثیر ادرک ی برر
شر های لامصی بکت تابی گی سیاسی داش ه باشک ،زیرا تا ش بازار در برابرر رین
تماردی ،رأثیر می بر ارزش شر لماهک داش  .در عمض ،اع بارده کتا بی ر دگرا
عملارد ضعیف شر هی ک .دس رسی تحکتد به رأتین ت ابع تایی لاریی ،بر بقا ت رشرک
شر

های لامصی رأثیر تی تیارد .ییا ،شر

های لامصری عمرکراً تابیر ه برهررأتین

تایی بادای هی ک ت برای اطمی ا از دس رسری بره ت رابع ترایی بادر
سمدآتری باالیی داش ه باش ک.

برا بهرر ادرک  ،بایرک

دی  1۴ت هماارا ( )2012بیا تی ک ه شر های لامصی برا تایایر دتی ری
ادگیز ادجام تکیری سمد تاقعی بررای افرزایش عملاررد عملیراری را داردرک .اترر تایایر
دتی ی رأثیر تثب ی بر عملارد شر داشر ه باشرک ،اح مرال دارد ره شرر هرای دتی ری،
تکیری

سمد را برای افزایش بی ر در رهبری عملارد تب ی بر حیابکاری ،ادجام ده ک .برر

اسائ تمارد باال ،فرضیه اتل ت دتم ذژتهش حاضر به شری زیر رکتین شک:
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فرضیه اتل :تایای دتی ی بر تکیری سمد تاقعی شر ها رأثیر تع اداری دارد.
فرضیه دتم :تکیری سمد تاقعی بر عملارد آری شر ها رأثیر تع اداری دارد.
مالکیت دولتی
مدل ( )2003تایای
ددیس ت ت
15

دتی ی را اینتمدره رعریرف ررد ادرک« :تایایر

دتی ی دمع یایبی از رعکد سهاتکارا در عین رمر ز تایای

اس » .این سهاتکارا به دییرل

سهم ادک از شر ت دکاش ن ت ع در یریا های دقکی شر بهطرمر تیر قیم هری
ادگیز شخای برای دظارن بر تکیرا دکاردک .در د یجه به دمعی ریی شر های دتی ری
را افزایش لماه ک داد .اتا عک ای تع قکدک حمایر سیاسری دتیر تمارن اسر ت جرر بره
ایجاد ارزش برای شر شمد ت از اینرت این قبیل شر ها تیرماد ک از فرص های رشرک
بی ری برلمردار ترددک (حیکری ت هماارا  .)139۴ ،تکیرا شرر هرای دتی ری دارای
افق رامیمتیری مرا تکن تیباش ک ،ییا ریش تیدمای ک را به هر طریق تمارن ،از یملره
دس ااری ت تکیری

سمد ،عملارد دتر یاری ت در د یجه ذاداش لرمد را افرزایش ده رک.

عیت بر این رتابرط ت د رمذ سیاسری دره ر هرا برر تضرعی ترایی ب گرا هرای اق ارادی ررأثیر
تیتیارد ،بلاه ادگیز های ترکیرا را دیرز در ارربراط برا ترکیری سرمد رحر ررأثیر قررار
تیدهک ت سبب ایجاد ر اتنهای مگیر در سیاس هرای تاییراری ت ی یر تزارشرگری
شر
شک:

ها تیشمد (ابراهیمی ت هماارا  .)1396 ،ب ابراین ،فرضیه سمم به شرری زیرر ررکتین

فرضیه  .3تایای

دتی ی بر رابطه بین تکیری

سمد تاقعری ت عملاررد آرری شرر

هرا

رأثیر تع اداری دارد.
پیشینه
ریچررمداری ( )2006در ذررژتهش لررمد بررا ع ررما بررسرری تررکیری سررمد از طریررق
دس ااری فعایی های تاقعی د ا داد ه دسر ااری فعاییر هرای تاقعری ،عملری ترکیری ی
اس ت با هک تمرا سال ن سهاتکارا لاص صمرن تیتیرد .به دحمی ره شرر هرا
16

برای بهبمد حاشیه سمد ،از فعایی هایی دظیر ارائه رخ ی ان قیم ی در ذایرا سرال ،بره ت ظرمر
افزایش فرتش اس اد تی ک .تکیرا فعایی های تکیری سمد تاقعی را برای ای را از
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تزارش زیا ساالده ادجام تیده ک .اتا اقکاتاری ه در این دتر بررای افرزایش سرمد ادجرام
تیشمد ،تیرمادک بر یریا های دقکی دتر های آری اثر ت ی داش هباشک ت این فعایی ها در
بل ک تکن ،باع
سم ت فاد

افزایش ارزش شر

دخماهک شک.

( )2013در ذژته ی برا ع رما رتابرط سیاسری ت عملاررد در شرر

ی ی به بررسی رأثیر رتابرط سیاسری برر عملاررد شرر

هرای

برین سرالهرای  200۴ررا 2002

ذردال ک .د ایج ذژتهش ،تیمد رابطه تثب بین رتابط سیاسی در اعضای تررت ترکیری ت
عملارد حیابکاری ت ارزش شر را د ا تی دهک .همچ ین ،یاف ههرا د را تریدهرک ره
شر های دتی ی ت غیر دتی ی بهطمر تؤثر از همااریهای سیاسی برای افرزایش عملاررد
لمد اس اد تی ک.
همسر م  17ت هماررارا ( )201۴در ذررژتهش لررمد بررا ع ررما «رتابررط سیاسرری ت هزی رره
تامهای بادای» د ا تیده ک ه در ایاالن ت حک  ،هزی ه تامهای بادای برای شرر هرای
دارای اعضای هیأنتکیر با رتابط سیاسی ،بهطرمر قابرل ررمیهی ذرایینررر اسر  .تایایر

دتی ی ،شر های لامصی را قادر تیسازد را از تامهای بادای دتی ی با هزی ههرای بهرر
ذایینرر بهر ت ک شمدک ت رمادایی آ ها را برای سرتایهتیاری در ذرتژ هرایی برا ارزش فعلری
لای تثب افزایش تیدهک .د ایج ،د ا تیدهک ره رتابرط سیاسری ،ارزش شرر هرای
ایاالن ت حک را افزایش داد ت هزی ههای دظرارری ت لطرران اع براری ترکندظر بادر
اهش تیدهک ت به این ررریب هزی ههای تامتیردک اهش ذیکا تی ک.
برام ت هماارا ( )2015در ذژته ی با ع ما «ترکیری

هرا را

سرمد برر تب رای اقریم تاقعری ت

رعهکی ت رتابط سیاسی» با رجزیه ت رحلیل دممدههای بزرتی از شر های ذییرف هشرک در
بمرئ از بین  30مر ،به بررسی این تمضمع ه آیا الر ی برین راهبردهرای ترکیری
تب ی بر اقیم تاقعی ت رعهکی بین شر هرایی برا (برکت ) رتابرط سیاسری ت راتن اسر ،
ذردال ک .آ ها دریاف ک ه اتر ه تکیری سمد تاقعی هزی ه باالیی برای شر دارد ،اتا
شر هایی برا تایایر دتی ری ،برهلراطر تحرتادره برمد ت ذ ادیریل براالی د رمذ سیاسری،
اس رارژی تکیری سمد تاقعی را ررییح تیده ک .یاف ههای آ ها د ا تیدهرک ره رتابرط
سیاسی دقش تهمی را در اد خا اسر رارژیهرای ترکیری سرمد تب ری برر اقریم رعهرکی ت
تاقعی ای ا تی ک .شر های دتی ی بهاح مال زیاد ،بی ر از شر های غیردتی ی بهددبال
یایگزین رد تکیری سمد تاقعی بهیای تکیری سمد تب ی بر اقیم رعهکی هی ک.
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یا مبی 12ت هماارا ( )2016تکیری سمد ت تابی گی سیاسی ،شر های لامصی
با تابی گی دتی ی رابطه بین درتادکتی تایی 19شر ها ت ترکیری سرمد را ترمرد بررسری
قرارداددک .در ایرن ذرژتهش ،آ هرا بی ر ر بره بررسری ررأثیران رعرکیل رک ت ر ر برین
تابی گی سیاسی ت رمسعه ت طقهای ذردال رک .یاف رههرای ایرن ذرژتهش د را تریدهرک ره
شر های درتادک از تکیری سمد تثب م رری دیرب بره شرر هرای سرایم اسر اد
تی ک .عیت بر این ،تابی گی سیاسی ،رابطهی بین درتادکتی تایی ت تکیری سمد تثب
را رضعیف تیدمایک .رجزیه ت رحلیل رعاتل سه یادبره 20ایرن رحقیرق د را تریدهرک ره اثرر

رعکیلی 21تابی گی سیاسی رح رأثیر رمسعه ت طقهای قراردارد.
تاد  22ت هماارا ( )2012در ذژته ی با ع ما «رابطه بین فعایی های ترایی لراریی
ت تکیری سمد :شماهکی از تکیری ریی شرر » برا رجزیره ت رحلیرل دممدرههرایی از
شر های ذییرف هشک در بمرئ رایما  ،بین سالهای  200۴ررا  ،2015ررأثیر فعاییر هرای
تایی لاریی بر رامیمان تکیری سمد ت دقش تکیری ریی شر را به ع رما یر
عاتل رعکیل ک بایقم در این اررباط تمرد بررسری قررار تریده رک .د رایج ذرژتهش د را
تیدهک ه تکیرا برای ادجام فعایی هرای ررأتین ترایی ،سررتایهتریاری ت بهبرمد عملاررد
شر  ،از تکیری سمد تاقعی ت تکیری سمد تب ی بر اقریم رعهرکی اسر اد تری رک.
همچ ین ه گاتی ه شر
اح مال م ری از تکیری
شر

ها ،سییر م ترکیری رییر ضرعیفررری داردرک ،ترکیرا بره
سمد تاقعری بررای دسر یابی بره اهرکا ترایی ت بهبرمد عملاررد

اس اد تی ک .همچ ین یاف ههای آ هرا د را داد ره شرر

هرایی برا ترکیری

ریی ضعیفرر دارای سازت ارهای رل داللی ضعیفرری هم هیر ک ره همرین اترر
تمیب اعمال دظارن بی ر بر رف ار آدا تیتردد ت رریش ترکیرا بررای دسر ااری سرمد
در بل کتکن را تحکتد تیسازد.

تاقعی ،به ت ظمر آسیب رسادک به ارزش شر
دی ت هماارا ( )2012در ذژته ی با ع ما «تایای دتی ی ،تکیری سمد تاقعی ت
عملارد شر  ،تطایعه تمردی شر های لامصی» با اسر اد از یر ترکل رعرکیلگر،
اثر تایای دتی ی بر عملارد ت تکیری سمد تاقعی شرر هرای لامصری در رین برین
سالهای  1992را  2012را بررسی رددک .د ایج ذرژتهش ،د را داد ره از یحراظ سیاسری
شررر هررای دتی رری بی ر ر از شررر هررای غیردتی رری ،درتیررر فعاییر هررای تاقعرری برررای
دس ااری سمد هی ک .عیت بر این ،رمسعه اق اادی ت طقهای ،رابطه بین تایایر دتی ری ت
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تکیری

سمد تاقعی ت عملارد شر

تایای

دتی ی رأثیر تثب ی بر عملارد شر

تکیری

سمد تاقعی ت ای بر رأثیر تابی گی سیاسی بر عملارد شر

اس  .ایرن د رایج بره

های لامصی گمدره بره ع رما یر

بخرش قابرل رمیره ت

در

این تمضمع ه شر

تاهی اتقان غیرش ا

را رعرکیل تری رک .د رایج حرا ی از آ اسر

ره

دارد .در دهایر  ،شرماهک د را تریدهرک ره

اق اادی ،تیرماد ک از تابی گی با دتی

اق اادی ت طقهای تیرمادک این اثر را رل دمایک؛ مر
ذی ی ه ذژتهش در ایرا دیز تمارد زیر را د ا تیدهک:

بهر ببردک ت گمده رمسعه

قابرل ررمیهی تری رک .بررسری

سعیکی ت هماارا ( )1392در ذژته ی با ع ما «رابطه بین فعایی های ترکیری سرمد
تاقعی ت عملارد آرری شر های ذییرف هشک در بمرئ اتراب بهادار رهررا » از ت غیرهرای
یریا های دقکی عملیاری غیرعادی ،هزی ه غیرعادی رمییرک ت هزی ره ال یراری غیرعرادی بره
ع ما تعیارهای تکیری سمد تاقعی ت همچ رین از یریرا هرای دقرک عملیراری آرری ت سرمد
عملیاری آری به ع ما تعیارهای عملارد آری ،اس اد دممددک .د ایج ذژتهش ،د ا داد ره
بین تعیارهای تکیری سمد تاقعی با عملارد آری رابطره تعارمئ ت تع راداری تیرمددارد.
د ایج بررسی رابطه بین دس ااری فعایی های تاقعی با عملارد آری د ا داد ،شر هرایی
ه از طریق دس ااری فعایی های تاقعی دظیر رمییک بیش از ادکاز به ترکیری سرمد تاقعری
در دتر یاری ذردال هادک ،در یریا های دقرک دتر بعرک برا راهش سرمد عملیراری تمایره
شک ادک.
طایبدیا ت صکیقی ( )139۴در ذژته ی با ع ما «بررسی تقاییرهای ررأثیر درمع تایایر
دتی ی ت لامصی بر ی ی سمد شر های ذییرف هشک در برمرئ اتراب بهرادار رهررا »
بیا دممددک ه در شر های دتی ی شال دمسا ذییری سرمد بی ر ر اسر ت برهعبرارری
تررکیرا شررر هررای دتی رری بی ر ر سررمد را دس ر ااری ترری ررک .همچ ررین از آدجررا رره
سرررتایهترریارا ت تایاررا شررر هررای لامصرری ذررایش ت ذررمیش بی ر ری بررر تررکیر ت
فعایی های ات داردک ،در د یجه سطح اقیم رعهرکی سرمد م رر اسر ت بره عبرارری ترکیرا
شر های لامصی رف ار تحافظره ارادرهررری در ش اسرایی اقریم رعهرکی داردرک ت سرمد
تزارششک شر های لامصی دارای ی ی باالرری تیباشک.
ت ایخی ت عظیمی ( )1395در ذژته ی با ع ما «رأثیر رماداییهای تکیری برر رابطره برین
تکیری سمد تاقعی ت عملارد آرری شرر » ایرن تمضرمع را بررسری دممددرک ره آیرا برین
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تکیری سمد تاقعی ت عملارد آری شر  ،رابطه تعارمئ تیرمد دارد یرا لیرر ،ت همچ رین
آیا رماداییهای تکیری  ،تیرمادک رابطه تعامئ بین تکیری سرمد تاقعری ت عملارررد آررری
شر را اهش دهک؟ د ایج رحلیل آ ها د ا داد ه بین ترکیری سرمد تاقعری ت عملاررد
آرری شرر  ،رابطرره ت ری ت تع ررادار تررمرد رأییرک اسر  .بررررلی اد ظررار ایررن ذررژتهش،
رماداییهای تکیری رابطه ت ی تکیری سرمد تاقعری ت عملاررد آرری را راهش دمریدهرک.
ترکیرا برا رف رار فرص طلباده ،در عملیان رغییراری ایجاد تی ک ،بیآداه به ذیاتکهای آرری
آ رمیه ک ت همچ ین دیک مرا تکن تکیرا در ایرا  ،یع ری؛ هر رک شرر هرا تمارن
اس ترکیرا رمادم رکی داشر ه باشر ک ،برا ایرنحرال در راررمیمهررایی رره برررای رغییررر در
عملیران ،به ت ظمر یب بازد ترمرد اد ظرار بی ر ر تریتیردرک ،بره ذیاترکهای آرری آ رمیره
کادی دمی ک ،تمضمع تهمی بمد اس ه در این ذژتهش به آ اشار شک اس .
عبائزاد ت هماارا ( )1396تا ش برازد سرهام بره ترکیری سرمد در شرر هرای
ذییرف ه شک در بمرئ اتراب بهادار رهرا طی دتر زتادی  1322را  139۴را بررسی رددرک
ت به این د یجه رسیکدک ه دس ااری فعایی های تاقعی از طریق یریا های دقرکی عملیراری
غیرعادی ت هزی ههای ال یاری غیرعادی ه به افزایش بازد سهام سال یاری تیادجاتک ،برا
بازد سهام سال آی ک ارربراط تعارمئ تع راداری دارد .همچ رین د رایج حاصرل از بررسری
اررباط بین هزی ه رمییک غیرعادی (بع ما تعیار رمییک بیش از حک) با بازد سهام ،د ا داد ره
بین آ دت اررباط ت ی تیمد دکارد .این بکا تع اسر ره قیمر سرهام قرادر بره ادعارائ
اتل اثر اضافه رمییک بر عملارد عملیاری آری شر

تیباشک.

اع مررادی ت احمررکی ( )1396در ذررژتهش لررمد ع ررما بررسرری اثررر ارربرراط سیاسرری بررر
سرتایه تیاری ت اهش تحکتدی رأتین تایی در بمرئ اتراب بهادار رهرا  ،برا اسر اد از
اطیعان تایی  135شر ذییرف ه شرک در برمرئ اتراب بهرادار رهررا طری دتر زترادی
 1322را  ،1390به این د یجه رسیکدک ،شر هایی ه اررباط سیاسی داشر ک برا تحرکتدی
رأتین تایی ت سرتایهتیاری تمایه دبمددک .اح ماال این شرر هرا دس رسری آسرا ررری بره
اع باران لاریی داردک ،یا این ه آ ها با تامده کتا رمافرق تری رک ررا ضرماد دتی ری
بکت شرط داش ه باش ک .بارمیه به د ایج ذژتهش ،ارربراط سیاسری برر رف رار سررتایهتریاری
شر ها ت رفع تحکتدی یریا رأتین تایی شر
ارزش اررباط سیاسی ،سازتار اس .

ها تؤثر بمد ت با ت رم ترایی ارزیرابی
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تکل ت همتی ذژتهش حاضر در شال 1ارائه شک اس .
تکیری

عملارد آری

سمد تاقعی

تایای

دتی ی

شال  – 1تکل ت همتی
روششناسی
این ذژتهش از دظر هک  ،اربردی برهشرمار تریرتد .با رمیه به ای اه هک
این ذژتهش ،تطایعه تیزا رأثیر ی
بررسی ت در دهای

از ایرای

ت غیر رعکیل ک  ،بررآترد ضررایب ت غیرهرای رحر

ارائه تکل برای ذیش بی ی اس  ،برای آزتم فرضیهها از داد هرای ذادرل

ت رترسیم ک ت غیر اس اد شک اس  .همچ رین رجزیره ت رحلیرل داد هرا برا اسر اد از
درمافزار  Eviewsادجام شک اس .
جامعه و نمونه

یاتعه آتاری این ذژتهش ،شاتل رمام شر هرای ذییرف رهشرک در برمرئ اتراب بهرادار
رهرا در باز زتادی  1327ایی  139۴اس  .بارمیه به تاهی ذژتهش ،برای ادکاز تیری ت غیرر
عملارد آری شر هرا ،اطیعران سرال ترایی  1395ت ت غیرر ریری ادحررا تعیرار برازد
داراییها ،اطیعران سرالهرای  1325ت  ،1326دیرز ترردآتری شرک اسر  .در ایرن ذرژتهش
دممدهتیری با اس اد از رتش حیفی سیی ماری ادجام شک اس  .به ت ظمر تی ردتی حجرم
آتاری یاتعه ت تیرمد برلری داهمراه گیهرا تیرا اعضرای یاتعره 5 ،تحرکتدی زیرر بررای
اد خا دممده آتاری دردظرترف ه شک اس  .درصمرری ه ی شر حرائز رمرام تعیارهرای
ذیل باشک ،به ع ما یای از شر های دممده اد خا شک اس .
 -1به دییل این ه اس اد از داد های شر هایی با دتر های تایی ت اتن ،ر ییر د رایج
حاصل از رحقیق را د ار ت ال تری رک ت قابلیر

تقاییره اطیعران یاتعره آتراری
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آ ها ت هی به  29اس ک تا باشک.
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هایی تمرد بررسی قرار تیتیردک ه سال ترایی

 -2در طمل دتر تمرد بررسی ،رغییر سال تایی صمرن دگرف ه باشک .بره علر اسر اد از
دممدههای سال – شر  ،شر هایی ه سال تایی لمد را رغییرر داد باشر ک ،دممدره
آتاری را رخریب لماه ک رد ت ر ییر د ایج ذژتهش با ت ال تمایه تی شمد.
 -3تعاتین سهام شر  ،طی دتر ذرژتهش ،بریش از سره ترا در برمرئ اتراب بهرادار
رهرا ت مقف د ک باشک .به ت ظمر سیال بمد سهام شر هرا ت در د یجره قابرل ارارا
بمد قیم سهم ت بازد آ  ،رمقف هرای تعراتیری ،ت جرر بره تخرکتش شرک ارقرام
اس اد شک در ذژتهش لماهک شک.
 -۴برای ایرای ذژتهش ،شر هایی ه داد های آ تمیمد ت در دس رئ باش ک ،تمرد
تطایعه قرار تیتیردک.
 -5یزء شر های سرتایهتیاری ،هلکی

 ،تاسطهتری تایی ،باد

ها ت شرر

هرای

بیمه دباشک .بعل تاهی لاص شر های فمب ایی ر ،اتاا تقاییه فعایی آ ها با
سایر شر ها تیمد دکارد .به ع ما تثرال ،در بادر هرا ت شرر هرای بیمره دیرب
بکهی باال بمد  ،اتا این دیب د ا از ریی تایی دکارد ت به تع رای سردرد ت ر ریا
اس  .یا بخش یریا های دقکی عملیاری شر
یریا های دقک فعایی های ررأتین ترایی شرر
اس اد از داد های این شر

های سرتایهتیاری تایی با قیم ی از
هرای رمییرکی یایرا تریباشرک .یریا

ها در ار سایر شر

های دممده ت جر به رحلیلهرای

دادرسر ت الرریل در د رایج تررکل رترسریم ترریشررمد .بایرک رمیرره شرمد رره هر رره
شر های باقیتادک همگنرر ت قابلی تقاییه بی ری داش ه باش ک ،د ایج حاصرل از
آزتم فرضیهها قابل اراارر لماهک بمد (ب ی تهک ت هماارا .)50:1395
ذرس از اعمرال تعیارهررای فرمب ،دممدره رحقیررق از  115شرر ( 1265سرال -شررر )
ر ررایل شررک .برررای تحاسرربه ت غیرهررای ذررژتهش ،داد هررای تررمرد دیرراز از بادر اطیعرراری
«ر آترددمین» ت صمرنهای تایی ت یادداش های رمضیحی شرر هرای ذییرف رهشرک در
بمرئ اتراب بهادار رهرا ت کرج در ساتاده ایا رتدیای اطیعراری سرازتا برمرئ ت اتراب
بهادار اس خراج شک اس  .به ت ظمر ادجام تحاسبان ت آتاد دممد داد ها ت همچ ین رجزیره
ت رحلیل آ ها از درمافزارهای  Excelت  Eviewsاس اد شک اس .
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الگوها
برای آزتم فرضیه اتل ،رأثیر تایای دتی ی بر تکیری سمد تاقعی ،تطابق برا ذرژتهش
ادجامشک رمسط دی ت هماارا ( )2012از ایگمی  1اس اد تیدمائیم.
RealEMi,t =β0 +β1PAi,t +β2  t=1 controls+ε 0,i,t
n

ایگمی1

در لامص فرضیه اتل ذرژتهش ت غیرر تیر قل ایرن ذرژتهش ،تایایر

دتی ری PAi,t

تیباشک.
براسائ ذژتهشهرای ذی رین ،ابراهیمری ت همارارا ( )1396ت تلایرا ت دیاررتا فررد
( )139۴تب ای تایای دتی ی ،تاتیاری شر ها به سازتا های دتی ی ،تابی ه به دتیر ت
دهادهای حامت ی اس یع ی به اصرطیی شربهدتی ریهرا .برا اسر خراج ت خاران ت تیرزا
درصک سهام ت علق به سهاتکارا از یادداش های رمضیحی صمرنهای ترایی شرر هرای
دممده ،تیزا تایای دتی ی بهصمرن تجممع سهام در ال یار سرهاتکارا دتی ری رقیریم برر
ل سهام ت ر شر تحاسبه تیتردد.
برای آزتم فرضیه دتم ،رأثیر تکیری سمد تاقعی بر عملارد آری شر ها ،تطابق برا
ت هماارا ( )2012از ایگمی  2اس اد تیدمائیم.

ذژتهش ادجام شک رمسط دی

Future Performancei,t+1 =δ0 +δ1RealEMi,t +δ2  t=1 controls+ε0,i,t
n

ایگمی2
برای آزتم فرضیه سمم ،تطابق با ذژتهش ادجام شک رمسط دی
ه در آ تایای دتی ی دقش رعکیلگر در رابطه بین تکیری
شر ها دارد ،از ایگمی  3اس اد تیدمائیم.
ایگمی 3

ت هماارا ()2012

سمد تاقعری ت عملاررد آرری

Future Performancei,t+1 =θ0 + θ1RealEMi,t + θ 2 PAi,t + θ3RealEMi,t
×PAi,t + θ 4  t=1 controls+ε 0,i,t
n

درلامص فرضیههای دتم ت سمم ،ت غیر تابی ه ایرن ذرژتهش ،عملاررد آرری شرر
 Future Performancei,t+1تیباشک ه از دت تعیار بررای ادرکاز تیرری عملاررد آرری
اس اد شرک اسر  .طبرق ذرژتهشهرای ادجرامشرک رمسرط سرعیکی ت همارارا ( )1392ت
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تمترد یا ت ذمرفخریا ( )139۴یریا های دقکی عملیاری آرری  CFOi,t+1ت بارمیره بره
ذررژتهش ادجررام شررک رمسررط دی ر ت هماررارا ( )2012بررازد حقررمب صرراحبا سررهام
 ROEi,t+1برای ادکاز تیری عملارد آری شر تمرد اس اد قرار ترف .
 : CFOi,t+1یریررا دقررک حاصررل از فعاییر عملیرراری شررر  iرا برررای سررال t+1د ررا
تیدهک ه از بخش فعایی های عملیاری صمرن یریا تیه دقک قابل اسر خراج اسر ت از
رقییم یریا دقک عملیاری به ل دارایی ها به دس تی آیک.
 : ROEi,t+1بازد حقمب صاحبا سهام شر  iرا برای سال t+1د ا تریدهرک ره از
رقییم سمد لای بر ارزش دف ری حقمب صاحبا سهام به دس تیآیک.
در لامص فرضیههای دتم ت سمم ،اب رکا ت غیرهرای فرضریه را برهت ظرمر ادرکاز تیرری
این ه را ه تیزا شر ها ،از فعایی های تاقعی بهت ظمر تکیری سمد ترزارششرک لرمد
23

اس اد دممد ادک ،ایجاد تیدمائیم .در ت م تایی ،ریچمداری ( )2006ت رمهن ت زارتیرن
( )2010سه تکل اصلی برای بررسی تیرزا ترکیری سرمد از طریرق فعاییر هرای تاقعری را
تعرفی تی ک :یریا دقک عملیاری غیرعادی ،هزی ه رمییک غیرعرادی ت هزی رههرای ال یراری
غیرعادی .تکل هزی ه رمییک غیرعادی بیا تی ک ه اقیم بهای رمامشک االی فرتشرف ه
در شرایط عادی در راس ای ایجاد فرتش ار اب اف اد ادک .یریا بایرک رمسرط درآترک فررتش ت
رغییران فرتش در سال یاری ت سال قبل در تکل رمضیح داد شمد .ب ابراین ،تقادیر لطای
تکل ه د ا از اقیم غیرعادی بهای رمامشک االی فررتشرف ره داردرک ،بیرادگر ترکیری
سمد تاقعی از طریق دس ااری در اقیم بهای رمامشک تیباش ک .ترکل هزی رههرای ال یراری
غیرعادی بیا تی ک ه هزی ههای عملیاری در شرایط عادی در یه ایجاد فررتش ار راب
اف اد ادک .ییا بایک رمسط درآتک فرتش در تکل رمضریح داد شرمد .ب رابراین تقرادیر لطرای
تکل ه د ا از اقیم غیرعادی هزی ههای عملیاری داردرک ،بیرادگر ترکیری سرمد تاقعری از
طریق دس ااری در هزی ههای رمزیع ،فرتش ت عممتی تیباش ک .در رحقیق حاضر به ربعیر
از ریچمداری ( )2006ت مهن ت زارتین ( )2010از یریا دقکی عملیاری غیرعادی تطرابق
ایگمی هار ،برای ادکاز تیری ترکیری سرمد تاقعری اسر اد شرک اسر  .ایرن ترکل بیرا
تی ک ،ادچه درآتک فرتش در شرایط عادی عملیران ار راب اف راد باشرک ،بایرک در سرال
یاری به تیه دقک ربکیل شمد ت هر ه درآتک فررتش سرال یراری ت رغییرران فررتش طری
سال ،ب ماد ک یریا دقک عملیاری سال یاری را بی ر رمضیح ده ک ،ی یر براالرری داردرک.

ذژتهشهای اربردی در تزارشگری تایی ،شمار 12

12۴

ب ابر این تقادیر لطای تکل ه د ا از یریا دقک عملیاری غیرعادی داردک ،بیادگر تکیری
سمد تاقعی از طریق دس ااری اقیم غیرعادی یریرا هرای دقرک عملیراری تریباشر ک .ادرکاز
دهایی تیزا اعمال تکیری

سمد تاقعی از طریق تقادیر لطای تکل تحاسربه تریشرمد (ب ری

تهررک ت هماررارا  .) ۴02 :1395 ،اب ررکا همرره ت غیرهررا برررای همگررن شررک داد هررا در سررطح
شر

ها بایک بر یمع داراییهای اب رکای سرال  Ai,t-1رقیریم شرمدک .برا ایرن رار داهمیرادی

اح مایی بین تقادیر لطرا راهش ترییابرک CFOi,t / Ai,t 1 .یریرا هرای دقرکی عملیراری
غیرعادی تی باشک ه تعادل ادحرا یریا هرای دقرکی عملیراری تاقعری شرر از سرطح
عادی یریا های دقکی عملیاری (برآتردی) آ اس  .تبلغ سطح عادی یریرا هرای دقرکی
عملیاری از طریق ضرایب بکس آتک از تکل رترسیمدی ایگمی  ۴برآترد تیشمد:
ایگمی ۴

SALESi,t
ΔSALESi,t
1
+α 2i,t
+α3i,t
+εi,t
Ai,t-1
Ai,t-1
Ai,t-1

=α0 +α1i,t

CFOi,t
Ai,t-1

ه در ایگمی فمب:
 : CFOi,tیریا دقک حاصل از فعایی های عملیاری شر  iدر سال  tد ا تیدهرک ره
بهطمر تی قیم از بخش فعایی های عملیاری صمرن یریا تیه دقک قابل اس خراج اس .
 : SALESi,tخالص درآتک فرتش شر  iدر سال  tد ا تیدهک.

 : ΔSALESi,tد ا ده ک رغییر درآتک فرتش برای ی
سال  tت های فرتشهای سال t-1
 : Ai,t-1د ا ده ک ل داراییهای شر
 : ε i,tباقیمادک تکل شر

سال تیش ه اس  .فرتشهرای

 iدر ذایا دتر  t-1تیباشک.

 iبرای سال  ،tسطح یریا های دقکی عملیاری غیرعادی تیباشک.

سدس برای تحاسبه یریا های دقکی عملیاری غیرعادی هر سال – شر

 ،بایک یریرا

دقک عملیاری تاقعی ه بطمر تی قیم از بخش فعایی های عملیاری صمرن یریا تیره دقرک
شر ها قابل اس خراج اس  ،از سطح عادی یریا دقکی عملیاری یر شمد.
در این رحقیق به ذیرتی از ذژتهشهای ادجام شک رمسط یی ت هماارا ( ،)2002سرم ت
فاد

( )2013ت دی

ت هماارا ( )2012از ت غیرهرای

ریری بره شرری زیرر ،برهت ظرمر

رل رأثیر عماتل ش ال هشک ت داش ال ه در رابطه بین ت غیرهای تابیر ه ت تیر قل ،اسر اد
شک اس  .ت غیرهای

ریی این ذژتهش تعیارهایی هی ک ه در زتا اد خا

فرص های

دقش رعکیلتر تایای
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سرتایهتیاری تمرد رمیه سرتایهتیارا قرار تیتیردک .براسائ ذژتهش ادجامشرک  ،بمیرم
ت هماارا ( )1391دگهکاری داراییهای دقکی ،هزی ههای لاص لمد را برههمررا دارد.
دگهکاری زیاد تیه دقک رمسط شر ها ،تیرمادک ت جر به شالتیرری رضراد دمای رکتی
بین تکیرا ت سهاتکارا شمد ه این اتر تمان اس باع افرزایش ال یراران ترکیری
تردیک ت باع آسیب رسادک به ت افع سهاتکارا شمد؛ بهعبارن دیگر ،دگهکاری تیره
تیشمد؛ را ه تیم دقک دارای درخ برازد
دقک باال ،ت جر به هزی ه فرص برای شر
ذایی ی تیباشک ت به طمر آشااری بر بازد بازار ت همچ ین بر عملارد عملیاری شر هرا
اثر تیتیارد؛ از طرفی عکم دگهکاری تیه دقک افی برای شر هایی ه با تحکتدی
رأتین تایی رتبرت تیشمدک ،تمان اس باع از دس رف ن فرص های سررتایهتریاری
آی ک شمد ت از اینرت بر عملارد آری ت بازد شر ها رأثیر ت ی داشر ه باشرک .براسرائ
ذژتهش دارابی ت ریمی ( )1329بررسی تضعی سرتایهتیاری در داراییهای ثابر  ،از
دظر تیزا رأثیر آ برر ت رابع ترایی در دسر رئ ،بررای رمزیرع تیرا تایارا ت بیر اداارا
لی شر  ،بهدییل افزایش در رشک ت افع
ت همچ ین رأثیر آ در اهش ریی
شر
تمرد اد ظار داراییها ت به ربع آ اهش بازد از اهمی تیژ ای برلمردار اس  .تطابق با
ذژتهش فرتغی ت ت ریندرژاد ( ) 1393ادرکاز شرر  ،تری رمادرک تعیراری بررای د را داد
ها در برابر رغییرشرایط اق اادی باشک .شر هرای م ر در زترا
حیاسی شر
رغییر رلههای رجاری ،دمسادان بی ری از لمد د ا تیده ک ،ب ابراین ریی بی ر ری
داردک .ذس تیرما د یجه ترف

ه بین ادکاز ت عملارد شر

رابطه ت ی تیرمد دارد.

براسائ ذژتهش یعقم دژاد ت هماارا ( )1322افزایش دیب های اهرتی ،همرمار لطرر
را ر کیک لماهک رد .ب ابراین شرر هرایی ره
برتز بحرا تایی ت ترشای گی شر
بره شرر

هرایی ره اهررم ترایی

اهرم تایی باالیی داردرک ،عملاررد ضرعیفررری دیرب
ذایینرری داردک ،لماه ک داش .
 : SIZEi,tادکاز شر  iدر سال t؛ (یگاری م طبیعی یمع داراییها)

 : LEVi,tاهرم تایی شر  iدر سال t؛ (ارزش دف ری ل بکهی به ل داراییها)
 : AGEi,tسن شرر  iدر سرال t؛ (سرن شرر  ،یگراری م طبیعری رعرکاد سرالهرایی
تیباشک ه ی شر فعایی دممد اس  .اب کا سال رأسیس هر شر از یادداش هرای
رمضیحی صمرنهای تایی اس خراج تردیک ت سدس سن شر از راریخ رأسیس شرر
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را سال تمرد بررسی ،دردظرترف ه شک اس )

 : Slack i,tنسبت تیه دقک به ل داراییها؛ (تمیمدی دقک به ل داراییها)
 : PPEi,tارزش دالای

اتی  ،تاشینآالن ت رجهیزان شر

 : Lossi,tدر صمرری ه شر ی زیا د باشک ،ی
 : Stdinvest i,tادحرا

 iدر سال .t

ت در غیر اینصمرن ،ص ر اس .

تعیار بازد داراییها ( )ROAشر

در سه سال تیش ه.

آمار توصیفی
در این بخش ،آتار رمصی ی داد های تربمط به ت غیرهای ذژتهش ارائه تیشرمد .لیصرهای
از رمصیف آتاری داد های ذژتهش در یرکتل  1د را داد شرک اسر  .تیرادگین ،اصرلیرررین
شال تر زی اس ه د ا ده ک دقطه رعادل تر ز ثقل رمزیع اس ت شرال لرمبی بررای
د ا داد تر زی داد ها اسر  .بررای تثرال تیرادگین تایایر دتی ری ،یریرا دقرک عملیراری ت
حقمب صاحبا سهام به ررریب برابر با  0/12 ،0/52ت  0/27اس ه د ا تیدهک بی ر داد هرای
تربمط به این ت غیرها حمل این دقطه رمر ز یاف هادک .تیاده تقکاری اس

ره  50درصرک داد هرای

دممده ذایینرر از آ ت 50درصک باالرر از آ قرار تریتیررد .همادگمدره ره در یرکتل  1ت راهک
تیشمد ،تیاده ت غیر تکیری سمد تاقعی برابر با  0/12اسر ره د را تریدهرک دیمری از داد هرا
م ر از این تقکار ت دیمی دیگر بی ر از این تقرکار هیر ک .بارمیره بره تطایرب فرمب ت یرکتل 1
تیرما دریاف ه تیادگین عمک ت غیرها فاصله کادی با تیاده هم دکاردک .دزدی
تیادگین ت تیاده د ا ده ک درتال بمد ت غیر اس .
ادحرا
این شال

بمد تقرادیر

تعیار تهمررین ذارات ر ذرا کتی اس ه از ییر تاریادس برهدسر تریآیرک.
د ا ده ک ت مسط دمسا ت اهکان از تیادگین آ ها اسر ت هرر ره ادحررا

تعیار داد های ی

ت غیر م ر باشک ،داد ها به تیادگین دزدی

رر ت ت جرادسررر تریباشر ک.

بررسی ت غیر ریی زیا د بمد شر د ا تریدهرک ره از رعرکاد  1035ت راهک 921 ،
ت اهک تعادل  22/99درصک ،ک ص ر ت سمدد بمد ت  11۴ت اهک تعرادل  11/01درصرک
ک ی ت زیا د بمد ادک .تیزا ترکیری سرمد تاقعری رم ( م رر از  )0/15د را ده رک
سازت ارهای ریی ت اسب بر عملارد تکیرا اس  .ت غیر اهرم تایی د ا ده رک رمادرایی
شر

برای بازذردال

بکهیها تیباشک ت ای اه ه بخ ی از داراییها از تحرل برکهیهرا

یا حقمب صاحبا سهام رأتین تایی شک اس  .سال ار بکهی شرر

تریرمادرک یر

عاترل
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تؤثر در تکیری سمد رلقی شمد .اهرم تایی تثب ت م ر از ی ت بی ر ر از  0/5بیرادگر آ
اس ه تیزا بکهی شر های دممده دیب به حقمب صاحبا سهام در رل بی ر ر اسر .
شر های قرارترف ره در دممدره بره شرال تیرادگین از  62درصرک اهررم ترایی بهرر تیرری
دممد ادک .اعکاد تربمط به درصک تایای دتی ی بین  0/00را  0/93د ا تیدهرک ،در دممدره
تمرد ذژتهش ،شر هایی تیمد داردک ه هی تابی گی دتی ی (ت ایب ه ده رتابرط دتی ری)
دکاش هادک ت در تقابل ،شر هایی هم در دممده تیمد داردک ه  93درصرک تایایر آ هرا
ت علق به سهاتکارا دتی ی تی باشک .بارمیه بره ای اره تیرادگین ت غیرر تایایر دتی ری برابرر
 0/52تیباشک ،این اطیعان حا ی از تیمد تایای دتی ری براال در دممدره رحقیرق اسر ت
تیرما ین د یجه ترف ه دممده اد خا شک برای این رحقیق ،تعر یاتعه اس  .دررخ
بازد حقمب صاحبا سهام دیز بهطمر ت مسرط در طرمل دتر رحقیرق برابرر  0/27تری باشرک.
بررسی ت غیر بازد حقمب صاحبا سهام د ا تیدهرک ره آیرا ترکیری برا دررخ ت سررع ی
ت اسب در حال افزایش ارزش شر اس یا لیر .هر ه ایرن دیرب افرزایش یابرک ،تیرزا
سمدآتری سهاتکارا افزایش یاف هاس  .همچ ین به ت ظمر ای ا از ررأثیر داد هرای ذررن
بر د ایج ذژتهش ،لیه داد های ذرن ت غیرها در سطح ذ ج درصک رعکیل شک ادک.
یکتل  – 1آتار رمصی ی ت غیرها در سطح ل شر ها
متغیر

CFO/A
SALES/A
∆SALES/A
RealEM
PA
CFO
ROE
SIZE
LEV
AGE
Slack
PPE
Stdinvest
Loss

تعداد مشاهدات

میانگین

میانه

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

1035
1035
1035
1035
1035
1035
1035
1035
1035
1035
1035
1035
1035

0/13
0/95
0/12
0/13
0/52
0/12
0/27
13/63
0/62
3/۴9
0/0۴
0/25
۴/17

0/12
0/27
0/09
0/12
0/52
0/11
0/25
13/55
0/63
3/61
0/03
0/20
3/33
زیا د
سمدد

0/12
0/۴3
0/20
0/02
0/31
0/10
0/2۴
1/20
0/15
0/37
0/03
0/16
3/27

0/0۴
0/32
0/25
0/03
0/00
-0/0۴
-0/22
11/65
0/32
2/71
0/01
0/05
0/21
11۴
921

0/۴2
2/06
0/52
0/33
0/93
0/3۴
0/69
16/32
0/90
3/97
0/12
0/65
12/10
11/01
22/99

1035
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آزمون فرضیهها
در این ذژتهش ،ذیش از رخمین تکل اصلی ،بره ت ظرمر بررسری تادرایی رمرام ت غیرهرای
ذژتهش از آزتم ری ه تاحک دیای فمیر اس اد شک .بارمیه به ای اه تقکار  Pبرای رمراتی
ت غیرها م ر از  0/05اس  ،در د یجه ت غیرهای ذژتهش در طی دتر در سطح تادا بمد ادرک.
در برآترد ی تکل ه داد های آ از دمع رر یبی اس  ،اب رکا بایرک درمع ایگرمی بررآترد
ت خ شمد .در تمرد داد های رر یبی اب کا آزتم  Fییمر به ت ظمر اد خا شریم رخمرین
تکل از بین دت سال ار آتیخ ه (ذمل) ت ذادلی (رابلمیی) ادجام تیشمد .بارمیه به ای اره د رایج
آزتم  Fییمر ت هاسمن م ر از  0/05تیباشک ،ذرس داد هرای ذرادلی (ررابلمیی) رأییرک ت از
رتش اثران ثاب در بررآترد ترکل اسر اد تریشرمد .در ذرژتهش حاضرر بررای ر رخی
لمدهمبی گی در د ایج تکل رترسیمدی از آتار دتربینر تاریم اسر اد شرک اسر  .اترر
آتار دتربینر تاریم بین  1/5را  2/5قررار تیررد ،د را تریدهرک ره لمدهمبیر گی برین
ایزای لطای تکل تیمد دکارد .عیت بر این برای بررسی تع اداری رل ترکل دیرز آزترم
فی ر ایرا شک اس  .در اداته د ایج تکل تربمط به فرضیههای ذژتهش آتک اس :
یکتل  – 2د ایج آزتم فرضیه اتل
RealEMi,t =β0 +β1PAi,t +β2  t=1 controls+ε 0,i,t
n

متغیرها

عرض از تبکأ
تایای دتی ی
ادکاز شر
اهرم تایی
سن شر
تیه دقک

ارزش دالای دارایی ثاب
زیا د بمد شر
ادحرا تعیار بازد دارایی
ضریب رعیین
ضریب رعیین رعکیل شک
آتار دتربین تاریم

ضریب

β0
PA
SIZE
LEV
AGE
Slack
PPE
Loss
Stdinvest

0/315
-6/5۴1
-0/012
-0/0۴1
0/031
0/119
-0/025
-0/011
-0/001
0/52
0/۴7
1/62

انحراف معیار

آماره t

17/22
0/017
-2/33
2/201
-13/52
0/001
-10/31
0/00۴
5/۴5
0/005
6/73
0/017
-5/60
0/00۴
-2/50
0/001
-1/77
0/001
آتار F
سطح تع اداری
آتار F

معناداری

0/000
0/019
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/076

عامل تورم
واریانس

0
1/07
1/09
1/30
1/07
1/11
1/0۴
1/17
1/0۴
321
0/000
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بررسی یکتل  2د ا تریدهرک ،بارمیره بره سرطح تع راداری آترار  Fبره دسر آترک
( )0/000تی رما بیا رد ه در تجممع تکل ذژتهش در سطح اطمی ا  99درصک تع ادار
اس  .همچ ین بارمیه به ضریب رعیین رعکیلشک بهدس آتک ه برابرر  ۴7درصرک اسر ،
تیرما بیا رد ه  ۴7درصک رغییران ت غیر تابی ه رمسط ت غیرهای تی قل ت رل قابرل
رمضیح اس  .تقکار آتار دتربینرتاریم بهدس آتک  1/62اس ت بارمیره بره ای اره بره
عکد  2دزدی تیباشک ،تیرما ادعا رد ه ت رال لمدهمبیر گی برین براقیتادرک هرای
ایگمی تمرد بررسی تیمد دکارد .هملطی ت غیرهای تی قل دیرز بره مر شرال عاترل
رمرم تاریادس ( )VIFبررسی شک ه برای ت غیرهای تی قل رماتی رخمینها م ر از تقکار
 5تیباشک ت د ا تیدهک ت ال هملطی تیا ت غیرهای تی قل تیمد دکارد.
یاف هها د ا تیدهک ،سرطح تع راداری ضرریب تایایر دتی ری برابرر  0/019تریباشرک.
ب ابراین ،تیرما ادعا رد ه تایای دتی ی در سطح اطمی ا  95درصک اثرر تع راداری برر
تکیری سمد تاقعی دارد ت بارمیه به ای اه ضریب ت غیر تی قل ت ری ت برابرر  6/5۴اسر ،
ت خ تی تردد ه تایای دتی ی اثر ت ی ت تع راداری برر ت غیرر تابیر ه دارد .تریررما
د یجه ترف  ،زتادی ه درصک تایای دتی ی در شر ها افزایش تییابک ،تیزا ترکیری
سمد تاقعی در شر ها اهش تییابک .ییا فرضیه اتل رحقیق رأییک تیتردد .همچ ین برین
ت غیرهای ریی ،ادکاز شر  ،اهرم تایی ،ارزش دالای دارایری ثابر ت زیرا د برمد
شر در سطح اطمی ا  99درصک رابطه ت ی ت تع اداری با تکیری سمد تاقعری داردرک ت
ت غیرهای سن شر

ت تیه دقک در سطح اطمی را  99درصرک رابطره تثبر

تکیری سمد تاقعی دارد .همچ ین ادحرا
سمد تاقعی دکارد.

ت تع راداری برا

تعیار بازد داراییها رابطه تع اداری با تکیری
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یکتل  – 3د ایج آزتم فرضیه دتم
CFOi,t+1 =δ0 +δ1RealEMi,t +δ2  t=1 controls+ε 0,i,t
n

متغیرها

عرض از تبکأ
تکیری سمد تاقعی
ادکاز شر
اهرم تایی
سن شر
تیه دقک

ارزش دالای دارایی ثاب
زیا د بمد شر
ادحرا تعیار بازد دارایی

ضریب

δ0
RealEM
SIZE
LEV
AGE
Slack
PPE
Loss
Stdinvest

ضریب رعیین
ضریب رعیین رعکیل شک
آتار دتربین تاریم

0/26

0/52
0/006
0/002
-0/025
-0/29
0/005
0/011
-0/001

0/45
0/32
1/26

انحراف معیار

آماره t

1/71
0/15
3/۴2
0/16
0/52
0/011
0/1۴
0/012
-1/33
0/063
-2/16
0/136
0/12
0/022
1/32
0/002
-0/62
0/001
آتار F
سطح تع اداری
آتار F

معناداری

0/027
0/000
0/599
0/227
0/121
0/030
0/250
0/126
0/53

عامل تورم
واریانس

0
1/39
1/11
1/۴۴
1/02
1/12
1/10
1/20
1/0۴
6/36
0/000

بررسی یکتل 3د را تریدهرک ،بارمیره بره سرطح تع راداری آترار  Fبره دسر آترک
( )0/000تی رما بیا رد ه در تجممع تکل ذژتهش در سطح اطمی ا  99درصک تع ادار
اس  .همچ ین بارمیه به ضریب رعیین رعکیلشک بهدس آتک ه برابرر  32درصرک اسر ،
تیرما بیا

رد ه  32درصک رغییران ت غیر تابی ه رمسط ت غیرهای تی قل ت

رل قابرل

رمضیح اس  .تقکار آتار دتربینرتاریم بهدس آتک  1/26اس ت بارمیه به ایرن ره بره
عکد  2دزدی تیباشک ،تیرما ادعا رد ه ت رال لمدهمبیر گی برین براقیتادرک هرای
ایگمی تمرد بررسی تیمد دکارد .هملطی ت غیرهای تی قل دیرز بره مر شرال عاترل
رمرم تاریادس ( )VIFبررسی شک ه برای ت غیرهای تی قل رماتی رخمینها م ر از تقکار
 5تیباشک ت د ا تیدهک ت ال هملطی تیا ت غیرهای تی قل تیمد دکارد.
یاف هها د ا تیدهک ،سطح تع اداری ضریب تکیری سمد تاقعی برابر  0/000تیباشرک.
در د یجه تی ررما ادعرا ررد ره ترکیری سرمد تاقعری در سرطح اطمی را  99درصرک اثرر
تع اداری بر عملارد آری شر

با ذرا یی (بکیل) یریا هرای دقرک عملیراری آرری دارد ت
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دتی ی بر رابطه بین تکیری سمد تاقعی ت عملارد آری شر

بارمیه به این ه ضریب ت غیرر تیر قل تثبر ت برابرر  0/52اسر  ،ت رخ تریترردد ره
تکیری سمد تاقعی اثر تثب ت تع اداری بر ت غیر تابی ه دارد .تریررما د یجره ترفر ره

دس ااری فعایی های تاقعی در دتر یاری تمیب افزایش یریا های دقرکی عملیراری در
دتر بعرک ترریشررمد .ایررن تمضرمع بیررادگر رأییررک فرضرریه دتم ذرژتهش اسر  .همچ ررین بررین
ت غیرهای ریی ،فقط تیه دقک شر رابطه تعارمئ ت تع راداری در سرطح اطمی را 95
درصک با عملارد آری شر

دارد.

یکتل  – ۴د ایج آزتم فرضیه دتم

ROEi,t+1 =δ0 +δ1RealEMi,t +δ2  t=1 controls+ε0,i,t
n

متغیرها

عرض از تبکأ
تکیری سمد تاقعی
ادکاز شر
اهرم تایی
سن شر
تیه دقک

ارزش دالای دارایی ثاب
زیا د بمد شر
ادحرا تعیار بازد دارایی
ضریب رعیین
ضریب رعیین رعکیل شک
آتار دتربین تاریم

ضریب

δ0
RealEM
SIZE
LEV
AGE
Slack
PPE
Loss
Stdinvest

10۴/20
101/۴5
-۴/72
2/65
-9/67
103/30
-11/12
3/76
-0/02
0/۴7
0/۴0
1/7۴

انحراف معیار

آماره t

2/13
۴9/001
2/60
39/01۴
-1/25
2/53
1/07
2/06
-0/75
12/29
3/71
27/72
-1/29
5/91
0/2۴
۴/۴6
-0/06
0/397
آتار F
سطح تع اداری
آتار F

معناداری

0/032
0/009
0/063
0/22
0/۴5
0/000
0/052
0/۴00
0/95

عامل تورم
واریانس

0
1/39
1/11
1/۴۴
1/02
1/12
1/10
1/20
1/0۴
6/25
0/000

بررسی یکتل  ۴د ا تریدهرک ،بارمیره بره سرطح تع راداری آترار  Fبره دسر آترک
( )0/000تی رما بیا رد ه در تجممع تکل ذژتهش در سطح اطمی ا  99درصک تع ادار
اس  .همچ ین بارمیه به ضریب رعیین رعکیلشک بهدس آتک ه برابرر  ۴0درصرک اسر ،
تیرما بیا رد ه  ۴0درصک رغییران ت غیر تابی ه رمسط ت غیرهای تی قل ت رل قابرل
رمضیح اس  .تقکار آتار دتربینرتاریم بهدس

آتک  1/7۴اس

ت بارمیه به ایرن ره بره

عکد  2دزدی تیباشک ،تیرما ادعا رد ه ت رال لمدهمبیر گی برین براقیتادرک هرای
ایگمی تمرد بررسی تیمد دکارد.
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یاف هها د ا تیدهک ،سطح تع اداری ضریب تکیری سمد تاقعی برابرر  0/009تریباشرک .در
د یجه تیرما ادعا رد ه تکیری سمد تاقعی در سرطح اطمی را  99درصرک اثرر تع راداری برر
عملارد آری شر

با ذرا یی (بکیل) بازد حقرمب صراحبا سرهام دارد ت بارمیره بره ایرن ره
تیتردد ه ترکیری سرمد تاقعری

ضریب ت غیر تی قل تثب ت برابر  101/۴5تیباشک ،ت خ
اثر تثب ت تع اداری بر ت غیر تابی ه دارد .تیرما د یجه ترف

ه دس ااری فعایی هرای تاقعری

در دتر یاری تمیب افزایش بازد حقمب صاحبا سهام در دتر بعرک تریشرمد .ایرن تمضرمع
بیادگر رأییک فرضیه دتم ذژتهش اس  .همچ ین درلارمص ت غیرهرای ریری ،فقرط تیره دقرک
شر

رابطه تثب ت تع اداری در سطح اطمی ا  99درصک با عملارد آری شر

دارد.

یکتل  –5د ایج آزتم فرضیه سمم
CFOi,t+n =θ0 + θ1RealEMi,t + θ2 PAi,t + θ3RealEMi,t ×PAi,t + θ4  t=1 controls+ε 0,i,t
n

متغیرها

عرض از تبکأ
تکیری سمد تاقعی
تایای دتی ی
ت غیررعکیلگر
ادکاز شر
اهرم تایی
سن شر
تیه دقک

ارزش دالای دارایی ثاب
زیا د بمد شر
ادحرا تعیار بازد دارایی
ضریب رعیین
ضریب رعیین رعکیل شک
آتار دتربین تاریم

ضریب

θ0
RealEM
PA

0/223
0/516

REM*PA

0/166
0/007
0/001
-0/095
-0/312
0/003
0/012
-0/009
0/۴6
0/32
1/26

SIZE
LEV
AGE
Slack
PPE
Loss
Stdinvest

-0/019

انحراف معیار

آماره t

2/129
0/133
3/171
0/162
-0/799
0/02۴
2/327
0/071
0/25۴
0/009
0/0۴2
0/030
-2/072
0/0۴5
-2/69۴
0/116
0/112
0/029
1/102
0/011
-0/297
0/010
آتار F
سطح تع اداری
آتار F

معناداری

0/033
0/001
0/۴2۴
0/020
0/393
0/965
0/032
0/007
0/905
0/270
0/369

بررسی یکتل  5د ا تریدهرک ،بارمیره بره سرطح تع راداری آترار  Fبره دسر
( )0/000تی رما بیا

عامل تورم
واریانس

0
2/12
2/27
3/13
1/15
1/۴2
1/09
1/15
1/12
1/20
1/05
6/32
0/000

آترک

رد ه در تجممع تکل ذژتهش در سطح اطمی ا  99درصک تع ادار

اس  .همچ ین بارمیه به ضریب رعیین رعکیلشک بهدس

آتک ه برابرر  32درصرک اسر ،
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تیرما بیا رد ه  32درصک رغییران ت غیر تابی ه رمسط ت غیرهای تی قل ت رل قابرل
رمضیح اس  .تقکار آتار دتربینرتاریم بهدس آتک  1/26اس ت بارمیه به ایرن ره بره
عکد  2دزدی تیباشک ،تیرما ادعا رد ه ت رال لمدهمبیر گی برین براقیتادرک هرای
ایگمی تمرد بررسی تیمد دکارد .هملطی ت غیرهای تی قل دیرز بره مر شرال عاترل
رمرم تاریادس ( )VIFبررسی شک ه برای ت غیرهای تی قل رماتی رخمینها م ر از تقکار
 5تیباشک ت د ا تیدهک ت ال هملطی تیا ت غیرهای تی قل تیمد دکارد.
یاف هها د ا تی دهک ،سرطح تع راداری ضرریب ت غیرر رعرکیلگر تایایر دتی ری برابرر 0/02
تیباشک .در د یجه تی رما ادعا رد ره ت غیرر رعرکیلگر تایایر دتی ری در سرطح اطمی را 95
درصک اثر تع اداری بر رابطه بین تکیری سمد تاقعری برا عملاررد آرری شرر هرا برا ذرا یری
یریا دقک عملیاری آری دارد ت بارمیه به ای اه ضریب ت غیر تی قل تثبر ت برابرر  0/166اسر ،
ت خ تیتردد ه در شر هایی ره دارای درصرک تایایر دتی ری براالیی هیر ک ،رابطره
تثب بین تکیری سمد تاقعی ت عملارد آری شر رقمی تیشمد .همچ ین سرطح تع راداری
تکیری سمد تاقعی برابر  0/001تیباشک .در د یجه تیرما ادعا رد ه ترکیری سرمد تاقعری
در سطح اطمی ا  99درصرک اثرر تع راداری برر عملاررد آرری شرر برا ذرا یری یریرا دقرک
عملیاری آری دارد ت بارمیه به ای اه ضرریب ت غیرر تیر قل تثبر ت برابرر  0/51اسر  ،ت رخ
تی تردد ه تکیری سمد تاقعی اثرر تثبر ت تع راداری برر ت غیرر تابیر ه دارد .همچ رین از برین
ت غیرهای ریی ،سن شر ت تیه دقک شر رابطه تعامئ ت تع اداری به ررریب در سرطح
اطمی ا  95ت  99درصک با عملارد آری شر

داردک.
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یکتل  – 6د ایج آزتم فرضیه سمم
ROEi,t+1 =θ0 + θ1RealEMi,t + θ2 PAi,t + θ3RealEMi,t ×PAi,t + θ4  t=1 controls+ε0,i,t
n

متغیرها

ضریب

آماره t

انحراف معیار

معناداری

3/920
29/25
11۴/6
θ0
عرض از تبکأ
2/521
3۴/351
26/607 RealEM
تکیری سمد تاقعی
-1/035
6/72۴
-7/022
PA
تایای دتی ی
1/222
16/600
31/2۴۴ REM*PA
ت غیررعکیلگر
-2/263
2/010
-۴/550
SIZE
ادکاز شر
1/155
7/020
2/179
LEV
اهرم تایی
-1/127
10/622
-12/0۴7
AGE
سن شر
3/270
25/973
100/53۴
Slack
تیه دقک
-1/6۴۴
7/172
-11/202
PPE
ارزش دالای دارایی ثاب
1/160
3/32۴
3/929
Loss
زیا د بمد شر
-0/020
0/2۴5
ادحرا تعیار بازد دارایی -0/019 Stdinvest
آتار F
0/۴2
ضریب رعیین
سطح تع اداری
0/۴0
ضریب رعیین رعکیل شک
آتار F
1/75
آتار دتربین تاریم
بررسی یکتل  6د ا تریدهرک ،بارمیره بره سرطح تع راداری آترار  Fبره دسر

0/000
0/010
0/300
0/060
0/023
0/2۴2
0/259
0/000
0/090
0/2۴6
0/936

عامل تورم
واریانس

0
2/12
2/27
3/13
1/15
1/۴2
1/09
1/15
1/12
1/20
1/05
6/72
0/000

آترک

( )0/000تی رما بیا رد ه در تجممع تکل ذژتهش در سطح اطمی ا  99درصک تع ادار
اس  .همچ ین بارمیه به ضریب رعیین رعکیلشک بهدس آتک ه برابرر  ۴0درصرک اسر ،
تیرما بیا

رد ه  ۴0درصک رغییران ت غیر تابی ه رمسط ت غیرهای تی قل ت

رمضیح اس  .تقکار آتار دتربینرتاریم بهدس
عکد  2دزدی

آتک  1/75اس

رل قابرل

ت بارمیره بره ای اره بره

تیباشک ،تیرما ادعا رد ه ت رال لمدهمبیر گی برین براقیتادرک هرای

ایگمی تمرد بررسی تیمد دکارد.
یاف هها د ا تی دهک ،سطح تع اداری ضریب ت غیر رعکیلگر تایای دتی ری برابرر 0/06
تی باشک .بارمیره بره براال برمد سرطح اح مرال آترار  tاز سرطح لطرای ترمرد ذرییرش (5
درصک) ،د ایج آزتم د ا تیدهک ه ت غیر رعکیلگر تایای
بر رابطه بین تکیری

سمد تاقعی با عملارد آری شر

دتی ی رأثیر آتاری تع راداری

ها با ذرا یی حقمب صاحبا سهام

دکارد .ب ابراین دمیرما فرضیه سمم رحقیق را در سطح اطمی ا  %95ذییرش دممد .همچ رین
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سطح تع اداری تکیری سمد تاقعی برابر  0/01تیباشک .در د یجره تریررما ادعرا ررد ره
تکیری سمد تاقعی در سطح اطمی ا  99درصک اثر تع اداری بر عملاررد آرری شرر برا
ذرا یی حقمب صاحبا سهام دارد ت بارمی ه بره ای اره ضرریب ت غیرر تیر قل تثبر ت برابرر
 26/60اس  ،ت خ تی تردد ه تکیری سمد تاقعری اثرر تثبر ت تع راداری برر ت غیرر
تابی ه دارد .همچ ین بین ت غیرهرای ریری ،ادرکاز شرر در سرطح اطمی را  95درصرک
رابطه تعامئ ت تع ادار ت تیه دقرک شرر
تع اداری با بازد حقمب صاحبا سهام داردک.

ت

در سرطح اطمی را  99درصرک رابطره تثبر

بحث و نتیجهگیری
در این ذژتهش با بررسی اثر تایای دتی ی بر رابطه بین تکیری سمد تاقعی تعملاررد
آری شر  ،سعی شک اس تاتی دم در رحقیقان تربمط به تایای دتی ی ارائه تردد .بره
یحاظ تبادی دظری رحقیق ،تکیرا تایی به دت دییل به دس ااری فعایی های تاقعری بی ر ر از
دس ااری اقیم رعهرکی عیقرهت رک هیر ک .اتل ایرن ره دسر ااری اقریم رعهرکی بی ر ر از
دس ااری فعایی های تاقعی رمسط حیابرئ ف تی شمد ت دتم این ه رایه صر
دس ااری اقیم رعهرکی در ذایرا دتر رییر زیرادی بره ددبرال دارد (بردرز ت تر ادر
 .)1990د یجه رجزیه ت رحلیل فرضیه اتل رحقیق در سطح اطمی ا  %95بیادگر این اسر

بره

2۴

،
ره

تایای دتی ی اثر ت ی تع ادار بر تکیری سمد تاقعری شرر هرا دارد .ایرن د یجره در برا
یاف ههای برام ت هماارا ( ،)2015یا مبی ت هماارا ( ،)2016دی ت هماارا ()2012
ت ابراهیمی ت هماارا ( )1396رضاد تیباشک .زتادی ه تکیرا ت یا تایاا دتی ی د ماد ک از
طریق فعایی های تاقعی ،سرمد را ترکیری

رک؛ اقرکام بره ترکیری سرمد از طریرق اقریم

رعهکی تی ک .این تمرد علیایخامص در تمرد شر

هرایی ره رمادرایی دسر ااری در

فعایی های تاقعی دکاردک ،شایع اس  .در ایرا  ،شرر هرای دتی ری بره دییرل دظرارن براال
رمسط دهادهای دظارری تاد ک دیرما تحاسربان ،سرازتا بازرسری رمر ت  ...بی ر ر رمایرل
داردک از طریق اسر ادکاردهای حیرابکاری اقرکام بره ترکیری سرمد رک .ایرن تمضرمع در
راس ای ریمری ت افع عممتی قابل فهم اس  .هر ک اقکام به تکیری
طریق رأثیر اس اد
برای تکیری

سرمد اقریم رعهرکی از

کتا بر اس ادکاردتیارا دیز تیرمادک بر اسائ ریمری ریخیر ،فضا را

سمد اقیم رعهکی فراهم ک .ا ه رحقیقان ذی ین در بازار سرتایه ایررا
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این تمضمع را به لمبی د ا داد اس

(طایب دیا ت صکیقی .)139۴ ،بررسی آزتم فرضیه

دتم رحقیق در سطح اطمی را  %99بیرادگر آ اسر
تع اداری برر عملاررد آرری شرر

ره ترکیری

سرمد تاقعری اثرر تثبر

هرا دارد .ایرن د یجره در رضراد برا یاف رههرای سرعیکی ت

هماارا ( ،)1392عبائزاد ت هماارا ( )1396ت ت ایخی ت عظیمی ( )1395ت تطرابق برا
یاف ههای ترا ت هماارا ( )1995اس  .ذژتهشهای ذی ین د ا داد ،بین رغییران سمدهای
آری ت تکیری سمد رابطه ت ی تیمد دارد .بهعبارری ،عملاررد برازار سرهام (برازد سرهام)
شر هایی ه سمد سهمی رمزیع تی ک ،با تکیری سرمد در همرا سرال ارربراط ت ری

دارد (برگاس اهلر .)1997 ،25ب ابراین ،ت غیر ذردال سمد دقکی تیرمادک بر رابطه تثب یرا
ت ی بین تکیری سمد تاقعی ت عملارد آری تؤثر باشرک ره ایب ره ذرژتهش حاضرر بره ایرن
ت غیر رمیهی د ک اس  .شرایک یاری از دالیرل رابطره تثبر برین ترکیری سرمد تاقعری ت
عملارد آری دیز داشی از این تمرد بمد باشک .بررسی آزترم فرضریه سرمم د را تریدهرک:
تایای دتی ی در سطح اطمی ا  95درصک اثر تثب تع اداری بر رابطره برین ترکیری سرمد
تاقعی ت عملارد آری شر ها با ذرا یی یریا دقک عملیاری آری دارد .د یجه این فرضریه
در ادطباب با ذژتهشهای برام ت هماارا ( ، )2015ابراهیمی ت هماارا ( )1396ت طایبدیا
ت صکیقی ( )139۴ت در رضاد با یاف ههای اع مادی ت احمکی ( )1396بمد اس  .د یجره ایرن
فرضیه ،رمییهی دیگر برای گمدگی رابطه بین ت غیرها در فرضیه دتم دیز بمد اس  .یع ری
تایای ت تابی گی دتی ی باع دریاف راد های اطیعاری ت سایر تزایای اق اادی بررای

شر

هرا تریشرمد .ترکیرا شرر

هرای دتی ری دارای افرق رارمیمتیرری مررا ترکن

تیباش ک ،ییا ریش تیدمای ک را به هر طریق تمارن ،از یملره دسر ااری ت ترکیری سرمد،
عملارد دتر یراری ت در د یجره ذراداش لرمد را افرزایش ده رک .ب رابراین ،ترکیری سرمد
تاقعی ،شر های ت عهک شک از یحاظ سیاسی را قادر تی سازد را در عین دس یابی به د رایج
تطلم عملارد ،شهرن شر ها ت سیاس مکارا ت ال به آ ها را ،ح دمای ک.
همچ ین بررسی آزتم فرضیه سمم د ا تیدهک :تایای دتی ی اثر تع اداری برر رابطره
بین عملارد آری با ذرا یی حقمب صاحبا سهام ت تکیری سمد تاقعی شرر هرا درکارد.
ب ابراین دمیرما فرضیه سرمم رحقیرق را در سرطح اطمی را  %95ذرییرش دمرمد .د یجره ایرن
فرضیه در رضاد با یاف رههرای بررام ت همارارا ( )2015ت دی ر ت همارارا ( )2012برمد
اس  .تطابق دیرکتا ییرم  )2005( 26ترکیرا دتی ری از طریرق ت اسربان سیاسری ،رییر
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تربمط به شر را رح رأثیر قرار تیده ک ،ت عاقب آ  ،ارزش شر ها بهع ما تعیاری
از عملارد دیز رح رأثیر قرارتیتیرد .ب ابراین ،تابی گی دتی ی تیرمادک برهع رما یاری از
ت غیرهای تهم در تطایعه عملارد تمرد رمیه قرارتیرد .بهصمرن لی تیرما ع ما رد،
فرضیه دظارن فعال ییم در این ذژتهش تمرد رأییرک تاقرع شرک .شرر هرای دتی ری بی ر ر
رمایل به رعقیب اهکا سیاسی داردک ت بهدکرن بهددبال حکا ثرسازی سمد هیر ک .دلایر
دتی در این شر ها تعممال ت جر به عکم ارایی آ ها تیشمد .با ایرن حرال ،تایایر ت
تابی گی دتی ی ،باع دریاف راد های اطیعاری ت سایر تزایای اق اادی برای شر ها
تیشمد .رمیه به هر دت بعک تطرتحه به سهاتکارا ت سرتایهتیارا بایقم  ،رمصیه تیشمد.
با رمیه به این ه فرضیه اتل ذژتهش حاضر رأییک شک اس  ،ب ابراین ت غیر تایای دتی ری از
رما رأثیرتیاری بر تکیری سمد تاقعی شر های ذییرف ه شک در بمرئ اتراب بهرادار رهررا
برلمردار اس  .در د یجه به سرتایهتیارا ت رحلیلگرا ذی هاد تیتردد ،در رحلیل طرری هرای
سرتایهتیاری در داراییهای تایی ت اتراب بهادار بره تیرزا ررأثیر تایایر دتی ری برر رابطره برین
تکیری سمد تاقعی ت عملارد آری شر  ،رمیه تیژ تبریتل داشر ه؛ زیررا در دظرتررف ن ایرن
عاتل تهم ت جر به اد خرا سربک سررتایهتریاری بهی ره برا م ررین تخراطر ت بی ر رین برازدهی
تیتردد .همچ ین ش افی تحیط رامیمتیری ت د ایج حاصله را دیز دت کا تیدمایک.
با رمیه به د یجه فرضیه دتم رحقیق ت ت رخ شررک رررأثیر تثبر ت تع رادار ترکیری
سمد تاقعی بر عملارد آری ت ادکاز تیری عملارد آرری شرر برا ت غیرهرای یریرا دقرک
عملیاری ت بازد حقمب صراحبا سرهام ،بره سررتایه تریارا برازار سررتایه

رمر ،ذی ر هاد

تیشمد ،با ش ال به ر از عماتل رأثیرتیار بر عملاررد آرری شرر  ،برا اطمی را بی ر ری
اقکام به رحایل سهام شر هایی دمای رک ره در آ هرا ترکیری سرمد ذرایینررری رمسرط
تکیرا به اررف ه اس ت با ارزیابی تکیری سمد تاقعی ،رف ارهای فرص طلباده تکیرا ت
بی ای ی آدا در اس اد از ت ابع را آشاار دمای ک .رمیه به این اتر باع اهش ذیاتکهای
رضاد ت افع بین سهاتکرا ت تکیرا  ،یب حکا ثر بازد رمسرط سرهاتکارا ت رتدرق برازار
سرتایه ت اق ااد مر تیتردد .از آدجائی ه تکیرا دتی ی از طریق ت اسبان دتی ی ،قادر
به رأثیرتیاری بر رتی سمد شر هرا هیر ک ،بره اسر اد رکتا صرمرنهرای ترایی ت
رحلیلترا تایی رمصیه تیشمد ،در ه گام تطایعره صرمرنهرای ترایی ت رارمیمتیرری در
لامص رحلیل سهام شر ها ،رأثیر تایای دتی ی بر رابطه برین ترکیری سرمد تاقعری ت
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عملارد آری شر

ها را تمرد رمیه قرار ده ک.

در رحقیق حاضر ،رأثیر تایای دتی ی بر رابطه بین تکیری سرمد تاقعری ت عملاررد آرری
شر

بررسی تردیک ،اتا به تمضمع رمر رز تایایر ت دهرادی یرا غیردهرادی برمد تایارا

عمک رمیهی دگردیک اس  .ذی هاد تریشرمد در رحقیقران آرری ،از ت غیرر رمر رز تایایر
اس اد شمد .ح ی برای ر ای

تایاا ت مر ز دهادی از تایاا ت مر ز غیردهادی (اشرخاص

حقیقی) تی رما از یر ت غیرر تار معی اسر اد دمرمد .در ایرن رحقیرق بررای ادرکاز تیرری
ترکیری سرمد از دسر ااری فعاییر هرای تاقعرری اسر اد شرک اسر  .ذی ر هاد تریتررردد در
رحقیقان آری ،به یای دس ااری فعاییر هرای تاقعری ،از دسر ااری اقریم رعهرکی ال یراری
اس اد شمد .در این رحقیق دت تعیار یریا های دقکی عملیاری ت بازد حقمب صراحبا سرهام،
بع ما تعیارهای ادکاز تیری عمالرد آری شر در دظرر ترف ره شرک اسر  .شرایک ت اسرب
باشک ه در رحقیقان آری ،تعیارهای بازد داراییها ت  Qررمبین بررای ادرکاز تیرری عملاررد
آری شر ها ،تمرد بررسی قرارتیرد .ذی هاد تیتردد در رحقیقان آری ،رأثیر تیژتیهرای
حا می شر ی بر رابطه بین تکیری سمد تاقعی ت عملارد آری شر بررسری ترردد .در
اینلامص تیرما با اس اد از تکلهای رترسیمدی رابطه بعضی از تیژتریهرای حا میر
شررر ی تاد ررک ادررکاز  ،اسر قیل ت رخار اعضررای هیررأن تررکیر را آزتررم دمررمد .ذی ر هاد
تیشمد در رحقیقان آری ،رأثیر ت غیرهرای ری اق ارادی برر عملاررد آرری شرر ترمرد
27
بررسی قرارتیرد .همچ ین ذی هاد تیتردد تطابق ذژتهش ادجامشک رمسرط برای ت ا یری
( )2002ت غیرهای ی اق اادی ،در هار تعیار اق اادی (بازار ارا ،رمییک ت اق اراد تاقعری،
قیم ها ،شرایط تایی ت درخهای ریعیر) لیصه شمد.
عیت بر تحکتدی های بیا شرک در لارمص رعیرین دممدره آتراری ،در ر یریر د رایج
ذژتهش ،رمیه به این تیأیه حائز اهمی اس ه از دس ااری فعایی هرای تاقعری رمسرط
تکیرا شر ها ،قطعا ت ایزات ًا دمیرما د یجه ترفر ره برهصرمرن آتاهادره ت برهت ظرمر
تکیری سمد ار اب اف اد اس  .تحکتدی دیگر این رحقیق ،دبمد ی ذایگرا اطیعراری در
تمرد ش اسایی شر های دتی ی ت لامصی اسر  .ایرن تحرکتدی سربب شرک ررا بررای
ش اسایی تیزا تایای دتی ی شر ها ،رر یب سرهاتکارا در رر رر یادداشر هرای
رمضیحی صمرنهای تایی شرر هرا تر مرد بررسری قررار تیررد .همچ رین بره دییرل عرکم
دس رسی به اطیعان افی در اررباط با ریز اطیعان سهاتکارا ت عرکم ارائره اطیعران از
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سمی برلی شر ها ت تحرتاده رلقی شک آ  ،داد های آ ها در ال یار ذژته گرا قررار
دکاش  ،ب ابراین تحقق دا ار به حی این شر ها از دممده تردیک.
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