اىجهو حسابداري ایران

داىضکده ندیریت و اقتعاد داىضگاه صهید باهير کرنان
نجلۀ داىش حسابداري
دورۀ هضتم ،صهارۀ 3
پاییز  ،6336پیاپی 33
ظط 646 .تا 665

تأث٘ر تحراى هالٖ تر ک٘ف٘ت گسارضگرٕ هالٖ


دکتر س٘ذ کاظن اتراّ٘وٖ


علٖ تْراهٖ ًسة


رضا هوطلٖ

چک٘ذُ
هدیزاى ضزکت ّایی کِ با بحزاى هالی هَاجِ ضدُاًد ،بِ دلیل کاّص سَدآٍری
ٍ در ًتیجِ کاّص قیوت سْام ٍ پاداش خَد ،اًگیشُّای بااییی بازای اساتهادُ اس
اقالم تعْدی اختیاری ٍ دستکاری سَد دارًد .اًجام چٌیي اعوالی هٌجز باِ کااّص
کیهیت سَد ٍ کاّص کیهیت اطالعات هالی هیگزدد .بٌابزایي ،در ضزایط بحزاى هالی
اطویٌاى ٍ اعتواد سزهایِگذاراى بِ سیستن گشارضگزی هالی ضاعی

ضادُ ٍ تعیایي

کیهیت حسابداری اس اّویت باییی بزخَردار استّ .دف اصلی پاوٍّص حاضاز،
تعییي اثز بحزاى هالی بز کیهیت گشارضگزی هالی است .در ایاي پاوٍّص اطالعاات
هالی  90ضزکت پذیزفتِ ضدُ در بَرس اٍراق بْادار تْزاى در طی باسٓ سهاًی 1381
تا  1393بزرسی ضدُ استً .تایج پوٍّص با استهادُ اس الگَی رگزسیَى چٌد هتغیزُ
اؿحادیار صـاةغاری ،داَكگاق ؿٌُاف ،ؿٌُاف ،ایؼاف.

کارقُاس ارقغ صـاةغاری ،داَكگاق ؿٌُاف ،ؿٌُاف ،ایؼاف.

داَكسٓی کارقُاؿی ارقغ صـاةغاری ،داَكگاق ؿٌُاف ،ؿٌُاف ،ایؼاف.
َٓیـُغة ًـئٓؿ ًناوِ :ؿیغکاعي اةؼاّیٌی ))Email: kebrahimi@semnan.ac.ir
جاریط دریاقث95/11/26 :

جاریط پػیؼش96/5/28 :
DOI: 10.22103/jak.2017.9590.2285

 /142تأثیر بحران مالی بر کیفیت گزارضگری مالی

ٍ رٍش دادُّای تابلَیی با اثزات ثابت ٍ تصادفیً ،طاى داد کِ بحازاى هاالی اثاز
هٌهی ٍ هعٌاداری بز ّوَارساسی سَد ،ارتباط ارسضی سَد ٍ هحافظِکااری ضازطی
داردٍ ،لی ارتباط هعٌا -داری بیي بحزاى هالی با هحافظِکاری غیزضزطی یافت ًطد.

ٍاشُّإکل٘ذٕ :بحزاى هالیّ ،وَارساسی سَد ،ارتباط ارسضی سَد ،هحافظِکاری.

هقذهِ

صـػػاةغاری ،اةػػؽاری ةػػؼای اَحنػػاؿ ا

ؼػػات ًػػاوی قؼکثّاؿػػث جػػا اؿػػحكادقکُُغگاف ةػػا

ةْؼقگیؼی از آف جٓاَایی اجعاذجنٌیٌات ظٓد را ةِدؿثآكرَغ .ازایٍرك ،اؼغاد ك ارماـ ارائِقغق
از ًسؼای ؿیـحي ا

ؼاجی صـاةغاری دارای اٌّیث كیژقای اؿػث زیػؼا ا

ؼػات صـػاةغاری

در اجعاذ جنٌیيّای امحنادی (ةؼای ًذاؿ ،جٓزیػػ ًُػاةػ ،جعنػیل ؿػؼًایِّاً ،یػؽاف ًاویػات ك
ؿایؼ ًُاةػ) ًؤدؼ ّـحُغ .ازایٍرك ،ا

ؼات صـاةغاری ةا کیكیث ًیجٓاَػغ در ةْیُگػی جعنػیل

ًُاةػ ًؤدؼ ةاقغ .یکی از ًْيجؼیٍ ك ًضٓریجؼیٍ اؼغاد صـاةغاری ،ؿٓد صـػاةغاری اؿػث کػِ
ًتُای ةـیاری از اوگّٓای جنٌیيگیؼی ًاوی اؿث .در كامػً ،یجٓاف ؿٓد صـاةغاری را یکػی از
ًضنٓالت امىی َغاـ صـاةغاری ّؼ كاصغ امحنادی داَـثًٓ .ضٓع ؿٓد جػا صػغی جیدیؼگػػار
ةٓدق اؿث کِ ًیجٓاف ؿٓد را در ًؼکؽیث ّؼگَِٓ ةضخ ك اعْارَغؼ صـػاةغاری ًكػاّغق کػؼد.
ةا ایٍ صاؿ ،ؿٓدً ،ؽسػٓف َْػاییای اؿػث کػِ کیٌیػای صـػاةغاری آف را ًیآقؼیُػغ ك ةػِ کػاـ
اؿحكادقکُُغگاف ًیریؽد (زٌاویاف پٓر ك دنكی .)1392 ،اوتحػِ ،گػاّی ًٌکػٍ اؿػث ٌّػیٍ ؿػٓد
صـاةغاری ةِ دالیه ًحُٓؼی از کیكیث الزـ ةؼظٓردار َتاقغ ك ةِ زای آَکِ ةػِ اؿػحكادقکُُغگاف
از مٓرتّای ًاوی کٌک ٌَایغًٓ ،زتات گٌؼاّی آَاف را قؼاّي آكرد .یکی از دالیػه ًٌْػی
کِ ًٌکٍ اؿث ؿتب جـییؼ در کیكیث ؿٓد صـاةغاری قػٓد ،ةضؼافّػای ًػاوی اؿػث کػِ اظیػؼا
گؼیتاَگیؼ قؼکثّای ةـیاری قغق ك ًكک ت زیادی را ةؼای آَاف قؼاّي آكردق اؿث.
ةضؼاف ًاوی ةؼ ارزش ا
ًاویً ،ضحٓای ا

ؼات صـاةغاری جیدیؼ گػار اؿث .در کكٓرّای جضث جیدیؼ ةضؼاف

ؼاجی ؿٓد در ػٓؿ دكرة ةضػؼاف ةػِ ػٓر ماةػه جػٓزْی کػاّف یاقحػِ اؿػث
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(اةؼاّیٌی ك ٌّکاراف .)1395 ،ةؼ ٌّیٍ اؿاس ك در پی رؿٓاییّای ًاوی اظیؼ ،ا ٌیُاف ك اؼحٌاد
ؿؼًایِگػاراف ةِ ؿیـحي گؽارشگؼی ًاوی ضؽیف قغق ك کیكیث ؿٓد ةِ ؼُٓاف یک ؼاًه ًْػي
در جؽییٍ اؼحتار ك ماةىیث اؼحٌاد ارمػاـ گػؽارش قػغق پغیػغار قػغق اؿػث (ؿػسادی ك ًضٌػغی،
.)1389

ةا جٓزِ ةِ ًطاوب ةیاف قغق ك ٌّچُیٍ ،ةا جٓزِ ةػِ ایػٍ کػِ کػاّف کیكیػث ؿػٓد ًٓزػب
ةؼداقثّای َادرؿث اؿحكادقکُُغگاف از ایٍ ًْيجؼیٍ ًُتػ ا

ؼاجی صـػاةغاری ًیقػٓد ك در

َْایث ،ةاؼخ اجعاذ جنٌیٌات َادرؿث آَاف ًیگؼدد ،در ایٍ پژكّف ؿؽی قغق اؿػث ةػِ ایػٍ
ًٓضٓع پؼداظحِ قٓد کِ آیا قؼکثّایی کِ دچار ةضؼاف ًاوی ّـحُغ ،کیكیث ؿػٓد آَْػا جـییػؼ
ًیٌَایغ ك ایٍ جـییؼ ؿتب ؼغـ اجکاء پػیؼی ةِ ؿٓد گػؽارش قػغق آَْػا ًیگػؼدد در كامػػ در
ایٍ پژكّف ؿؽی قغق اؿػث کػِ ادػؼ ةضػؼاف ًػاوی ًٓزػٓد در ةؼظػی قػؼکثّا را ةػؼ کیكیػث
ؿٓدقاف ًٓرد ةؼرؿی مؼار دّیي.
هثاًٖ ًظرٕ پصٍّص
تحراى هالٖ ٍ ک٘ف٘ت گسارضگرٕ هالٖ

ؿاؿّای اظیؼ در صػاوی ؿػیؼی قػغ کػِ زْػاف در ؼؼمػا امحنػادی ،قػاّغ كرقکـػحگی
قؼکثّای ؼغیي َغیؼ اَؼكف ،كروغکاـ ،گىٓةػاؿکؼكؿػیُ ،،راةػؼت ًکػؾكؿ ،ؿػٓیؾایػؼ ،ك
قىیػػه ّػػٓوؽًٍ ةػػٓدَ .حػػایر پژكّفّػػا َكػػاف داد در اكاظػػؼ ؼٌػػؼ ایػػٍ قػػؼکثّا ك َؽدیػػک ةػػِ
كرقکـحگیقاف ،گؽارقگؼی در ایٍ قؼکثّا از کیكیث الزـ ةؼظٓردار َتٓدق ك ایٍ قػؼکثّا
در ؿطش پاییُی از کیكیث گؽارقگؼی مؼار داقحِاَغ .از ؼقی کیكیث ؿػٓد َیػؽ ةعػف ًٌْػی از
کیكیث گؽارقگؼی اؿث کِ ؿْاًغاراف ةاوكؽه ك ةاونٓق (ؿؼًایِگػاراف) جٓزِ زیادی ةػِ ًنػغار
ؿٓد گؽارش قغق دارَغ (ًُؽي ك قؼقادقؼ.)2007 ،1
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ٌّٓارؿازی ؿٓد ،ارجتاط ارزقی ؿٓد ك ًضاقغِکاری کِ از كیژگیّای ًْي کیكیث ؿػٓد
ةِ صـاب ًیآیغ ،جیدیؼ ًـحنیٌی ةؼ کیكیث گؽارقگؼی ًاوی دارَغ .كزٓد ةضػؼاف ًػاوی ًٌکػٍ
اؿث ؿتب جـییؼاجی در ّؼ یػک از ایػٍ ؿػِ قػاظل َػاًتؼدق قػٓد کػِ ةاؼػخ کػاّف کیكیػث
گؽارقگؼی ًاوی ًیقٓد کِ ایٍ ظٓد ًٓزتات گٌؼاّی اؿحكادقکُُغگاف از مػٓرتّای ًػاوی
را قؼاّي آكردق ك ةاؼخ اقؽایف ریـک ؿؼًایِگػاری ةِ دویه ؼغـ جعنیل ةْیُا ًُاةػ قػغق ك
در َْایث ًُسؼ ةِ کاّف دؼكت ؿْاًغاراف ًیقٓد (پؼؿاکیؾ ك ایاجؼیغیؾ.)2015 ،2
اَگیػػؽق ةػػؼای ًػػغیؼیث ؿػػٓد در ؿػػاؿّایی کػػِ كضػػؽیث ًػػاوی قػػؼکث َػػاًطىٓب ةػػٓدق ك
َكاَِّایی از صؼکث ةِ ؿٌث ةضؼاف ًاوی ةؼای ًغیؼ پغیغار ًیقػٓد ،ةػِ ًُغػٓر پُْػاف ٌَػٓدف
ؼٌىکؼد ضؽیف قؼکث اقؽایف ًییاةغ .ةِ ایٍ دویػه ،ارزش ؿػٓد ةػِ ؼُػٓاف یکػی از ًْيجػؼیٍ
اّػػغاؼ گؽارقػػگؼی ؼٌىکػػؼد ك جؽیػػیٍ ارزش قػػؼکث کػػِ در صنینػػث ًْيجػػؼیٍ اّػػغاؼ
گؽارقگؼی اؿثً ،ػٓرد جؼدیػغ كامػػ قػغق ك اؼحتػار آف را ًعػغكش ًیؿػازد (عؼیػف قػؼد ك
ٌّکاراف.)1387 ،
ًضاقغِکاری صـاةغاری کِ یکی از ًكاّیي ةُیادی در صـػاةغاری اؿػث ،در ػٓؿ ةضػؼاف
ًاوی ًٓرد جٓزِ مؼار ًیگیؼد ،زیؼا ایٍ ٓر ةِ َغؼ ًیرؿغ کِ در ًٓامػ ةضػؼاف ًػاویً ،ػغیؼاف
كاصغّای جساری ًایه ةِ اَحناؿ ا

ؼات ك اظتار ظٓب ةِ ةازار ؿؼًایِ ّـحُغ جا ةغیٍ كؿػیىِ ،از

کاّف ارزش قؼکث ،زىٓگیؼی ٌَایُغ .از ؼقی دیگؼ ،ةؼظی َغؼیِ پؼدازاف ةؼ ایٍ ةاكرَغ کػِ
ًضاقغِکاری صـاةغاری ،از ؼیل ةِ جػیظیؼ اَػغاظحٍ قػُاظث اظتػار ظػٓب ًاَُػغ ؿػٓد ،رقحػار
زاَتغاراَا ًغیؼ را در قُاؿایی ؿٓد ظُذی ًیکُغ (اؿ ًی ةیگغوی ك ٌّکاراف.)1390 ،
َحیسا پژكّفّای ًحؽغد َكاف ًیدّغ کِ جنػٌیيگیؼَغگاف ،ةػِ ؿػٓد ةیكػحؼ از ّػؼ ًؽیػار
دیگؼی اجکاء ًیکُُغ .اٌّیث مٓرت ؿٓد ك زیػاف در آف اؿػث کػِ اًکػاف پیفةیُػی گػؼدش
كزٓق َنغ در آیُغق ك ٌّچُیٍ ارزیاةی ؼٌىکؼد ًغیؼیث را قؼاّي ًیکُغ .از ؼقی ةایػغ ةػِ ایػٍ
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َکحِ َیؽ جٓزِ قػٓد کػِ اًکػاف دارد ؿػٓد ةػِؼُٓاف ًْيجػؼیٍ ًُتػػ ا

ؼػاجیً ،ػُؽکؾ کُُػغة

ؼٌىکؼد كامؽی قؼکثّا ك ًغیؼیث آَاف َتاقغ ،زیؼا ةِ دویه ماةىیث اَؽطاؼ ذاجی اؿػحاَغاردّای
صـاةغاری ،جكـیؼ ك ةِ کػارگیؼی ركشّػای صـػاةغاری در ةـػیاری از ًػٓارد جػاةػ موػاكت ك
اؼٌاؿ َغؼ ًغیؼاف ًیقٓد (ظٓش یُث ك اؿٌاؼیىی .)1386 ،ةِ ٌّیٍ ؼىث ،ؼػ كق ةػؼ کٌیػث
ؿٓد ،ةایغ ةِ کیكیث آف َیؽ جٓزِ قٓد .در مػٓرجی کػِ ؿػٓد از کیكیػث الزـ ةؼظػٓردار َتاقػغ،
ؿؼًایِگػاراف (اؼي از ؿْاًغاراف ك اؼحتاردُّغگاف) در پیفةیُی ك ةؼآكرد زؼیاَات َنغی آجػی
کِ پایِ ك اؿاس ارزیاةی ؿؼًایِگػاراف از اكراؽ ةْادار قؼکث ك ارائػِ اؼحتػار ةػِ قػؼکث جىنػی
ًیقٓد ،ةا اةْاـ ًٓازِ ظٓاُّغ قغ .ةا اقؽایف اةْاـ در ًٓرد آیُغق ،یا ةػِ جؽتیػؼی دیگػؼ اقػؽایف
ریـک ؿؼًایِگػاری در قؼکث ،جٌایه ؿؼًایِگػاراف (اؼػي از ؿػْاًغاراف ك اؼحتاردُّػغگاف)
ةِ ؿؼًایِگػاری در قؼکث ًیجٓاَغ کاّف یاةغ .جغاكـ ایٍ اًؼ ًیجٓاَػغ در ةىُغًػغت ًٓزػب
ایساد ًكک ت ًاوی ةؼای قؼکث قٓد ك ایساد ًكک ت ًاوی در ّػؼ قػؼکحی در مػٓرجی کػِ
جغاكـ یاةغً ،یجٓاَغ یؼآؿاز اقؽایف ًواؼف ریـک قؼکث ك اقؽایف ًكک ت در جیًیٍ ًاوی
ةؼای ةازپؼداظث امه ك ةْؼق دیٓف قؼکث قغق ك قؼکث را در ًـیؼ [ةضؼاف ًاوی ك در َْایػث]
كرقکـحگی مؼار دّغ (دؿحگیؼ ك ٌّکاراف.)1391 ،
پ٘طٌ٘ٔ تجرتٖ پصٍّص

پؼؿاکیؾ ك ایاجؼیغیؾ ( )2015ةِ پژكّكی ةػا ؼُػٓاف «کیكیػث ؿػٓد جضػث ةضػؼاف ًػاوی»
پؼداظحُغ .آَْا ةا پژكّف ةؼ ركی قؼکثّای ًؽحتؼ از  18کكٓر جٓؿػؽِ یاقحػِ ك  137091ؿػاؿ-
قؼکث ،ادؼ ةضؼاف ًاوی ؿاؿ  2008را ركی قؼکثّا ًٓرد ةؼرؿی مؼار دادَغ .آَْا قؼکثّا را
ةِ ؿِ دؿحِ جنـیي ٌَٓدَغ :دؿحا اكؿ ،قؼکثّایی از کكٓرّای ةا امحناد ظارزی مٓی ك ؿیـحي
مٓی ازؼای مٓاَیٍ .دؿػحا دكـ ،قػؼکثّایی از کكػٓرّای ًحکػی ةػِ امحنػاد داظىػی ك ؿیـػحي
ظٓب ازؼای مٓاَیٍ .دؿحا ؿٓـ ،قؼکثّایی از کكٓرّای ًحکػی ةػِ امحنػاد داظىػی ةػا ؿیـػحي
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ضؽیف ازؼای مٓاَیٍَ .حایر َكاف داد در ی ةضؼاف ًػاوی ،ارجتػاط ارزقػی ك ٌّٓارؿػازی ؿػٓد
دؿحا اكؿ َـتث ةِ دؿحا دكـ ك ؿٓـ ةیكحؼ اؿث ،اًا ًیؽاف ًضاقغِکاری دؿحا اكؿ َـتث ةِ دؿػحا
دكـ ك ؿٓـ کٌحؼ اؿث ،كوی ةِ ٓر کىی در ی ةضؼاف ًاوی ٌّٓارؿػازی ؿػٓد ،ارجتػاط ارزقػی
ؿٓد ك ًضاقغِکاری قؼ ی کاّف ًییاةغ كکیكیث ؿٓد َیؽ ةِ ؿتب آف کاّف ًییاةغ.
وٓك )2012( 3در ی پژكّكی راةطا ةیٍ کیكیث ؿٓد ،ریـکپػیؼی ك ارزش قػؼکثّا را
مته ك ةؽغ از ةضؼاف ًاوی ؿاؿ ًٓ 2008رد ةؼرؿی مؼار داد ك دریاقث قؼکثّای ةا کیكیث ؿػٓد
پاییٍجؼ (کیكیث ام ـ جؽْغی ةاالجؼ) کِ َكاف دُّغة کیكیث گؽارقػگؼی پػاییٍجؼی َیػؽ ّـػحُغ،
درزا ریـکپػیؼی ةػاالجؼی دارَػغ ك پػؾ از دكراف ةضػؼاف ًػاوی َیػؽ ٌّچُػاف ریـػکپػیؼی
ةیكػػحؼی دارَػػغ .دوعػػٓش ك ًاوػػک ( )1395در پژكّكػػی ةػػِ َنػػف کیكیػػث ؿػػٓد در پیفةیُػػی
كرقکـحگی قؼکثّای پػیؼقحِ قغق در ةٓرس اكراؽ ةْادار جْؼاف پؼداظحُغ .ةؼای ایػٍ ًُغػٓر
از ا

ؼات  122قؼکث پػیؼقحِ قغق در ةٓرس اكراؽ ةْادار جْؼاف در ؿاؿّای  1387جػا 1392

اؿحكادق قغق اؿث .ةػِ ًُغػٓر ؿػُسف کیكیػث ؿػٓد از اوگػٓی قؼاَـػیؾ ك ةػِ ًُغػٓر ؿػُسف
كرقکـحگی از اوگٓی آوحٌٍ اؿحكادق قغق اؿػثَ .حػایر آزًػٓف قؼضػیِّای پػژكّف صػاکی از
جٓاَایی کیكیث ؿٓد در پیفةیُی كرقکـحگی قؼکثّا اؿث.
اؼحٌادی ك ؼتغوی ( )1394پژكّكی ةا ؼُٓاف «ٌّٓارؿازی ؿٓد ك ؼٌىکؼد میٌػث ؿػْاـ در
ةضؼاف ًاوی» اَساـ دادَغ .یاقحِّای پژكّف صاکی از آف ةػٓد کػِ در قػؼکثّای ةػغكف ةضػؼاف
ًاویٌّٓ ،ارؿازی ؿٓد ةا ةازدة ؿْاـ ك ةازدة ؿیؼ ؼادی ؿْاـ راةطػا ًُكػی ك ًؽُػاداری دارد ،در
صاویکِ در قػؼکثّای دارای ةضػؼاف ًػاوی ٌّٓارؿػازی ؿػٓد ةػا ةػازدة ؿػْاـ راةطػا ًذتػث ك
ًؽُاداری دارد ،اًا ةا ةازدة ؿیؼؼادی ؿْاـ راةطا ًؽُاداری َػغارد .كوػی پػٓر ك ٌّکػاراف ()1392
در پژكّكی ةِ ةؼرؿػی جػیدیؼ ًػغیؼیث ؿػٓد ةػؼ کیكیػث ؿػٓد قػؼکثّای دارای ةضػؼاف ًػاوی
پؼداظحُغ .دادقّای  32قؼکث دارای ةضؼاف ًاوی ك  82قؼکث دیگػؼ در ػٓؿ ؿػاؿّای 1383
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اوی ًٓ 1388رد ةؼرؿی مؼار گؼقثً .ؽیار قُاؿایی قؼکثّای دارای ةضؼاف ًػاوی قػٌٓؿ ًػادق
 141مآَف جسارت اؿػث .یاقحػِّای پػژكّف َكػاف داد کػِ در آزًػٓف ًضاقغػِکاری ًكػؼكط
ةؼظ ؼ اَحغارّ ،ؼ دك گؼكق از ركشّای صـاةغاری ؿیؼًضاقغِکاراَِ اؿحكادق ٌَٓدَغ .ةُاةؼایٍ،
ةا كزٓد اؼٌاؿ ةیكحؼ ًغیؼیث ؿٓد در قؼکثّای دارای ةضؼاف ًاوی ،کیكیث ؿٓد اَغازقگیػؼی
قغق ةا ًؽیار ًضاقغِکاری ًكؼكط در ّؼ دك گؼكق یکـاف ةٓدق ك جكاكجی َغاقث.
زٌاویافپٓر ك دنكی ( )1392ةِ ةؼرؿی ام ـ جؽْػغی ؿیؼًُحغػؼق ،اَضػؼاؼ ًضاقغػِکاری ك
ةضؼاف ًاوی پؼداظحُغَ .حایر پژكّف آَػاف َكػاف داد کػِ در اکذػؼ ًػٓارد راةطػا ةضػؼاف ًػاوی ةػا
ظنٓمیثّای ةؼآًغق از كیژگیّای کیكی ؿٓد راةطا ًؽُاداری داقحِ اؿث .پػژكّف ًػػکٓر
ةا جنـیي ةُغی قؼکثّای ًعحىف در چْار پؼجكٓی ةؼ صـب ًیؽاف ؿػ ًث ًػاوی ةػِایٍ َحیسػِ
رؿیغ کِ در اکذؼ ًٓارد ،ارجتاط در پؼجكٓی آظؼ (قؼکثّای َاؿػاوي از ًُغػؼ ةضػؼاف ًػاوی) ةػِ
ًؼاجب دارای ًؽُاداری ةیكحؼ َـتث ةِ قؼکثّای ًٓزٓد در ؿایؼ پؼجكٓیّا اؿث.
زتػػارزادقکُگؼوػػٓیی ك ٌّکػػاراف ( )1388ةػػِةؼرؿػػیارجتػػاط ةػػیٍ ٌّٓارؿػػازیؿػػٓد ك
كرقکـحگی قؼکثّا در ةٓرس اكراؽ ةْادار جْؼاف پؼداظحُغَ .حایر پژكّف آَاف َكاف داد ةػیٍ
ٌّٓارؿازی ؿٓد ك كرقکـحگی قؼکثّا در ًؼصىِ َْكحگی ارجتاط ًؽُاداری كزٓد َػغارد ،اًػا
ةػػیٍ ٌّٓارؿػػازی ؿػػٓد ك كرقکـػػحگی قػػؼکثّا در ًؼصىػػِ کـػػؼی كزَِنػػغ ك ؼػػغـ مػػغرت
پؼداظث دیٓف ًاوی ك جساری ارجتاط ًؽُاداری كزٓد دارد ك ٌّچُػیٍ ةػیٍ ٌّٓارؿػازی ؿػٓد ك
كرقکـحگی قؼکثّا در ًؼصىا ؼغـ مغرت پؼداظث دیٓف کاًه (كرقکـحگی کاًه) ،ارجتاط
ًؽُاداری كزٓد دارد.
فرضِّ٘إ پصٍّص

ةا جٓزِ ةِ ًتاَیَغؼی پژكّف ك پیكیُاآف ،قؼضیِّای پژكّف ةِ قؼح زیؼ جغكیٍ قغقاَغ:
قؼضیا اكؿ :ةضؼاف ًاوی ادؼًؽُاداری ةؼ ٌّٓارؿازی ؿٓد دارد.
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قؼضیا دكـ :ةضؼاف ًاوی ادؼ ًؽُاداری ةؼ ارجتاط ارزقی ؿٓد دارد.
قؼضیا ؿٓـ :ةضؼاف ًاوی ادؼ ًؽُاداری ةؼ ًضاقغِکاری قؼ ی دارد.
قؼضیا چْارـ :ةضؼاف ًاوی ادؼ ًؽُاداری ةؼ ًضاقغِکاری ؿیؼقؼ ی دارد.
رٍش تحق٘ق

دادقّای ًٓرد َیاز پژكّف صاضؼاز وٓح قكؼدق رقآكرد َٓیٍ ك ؿػایث کػغاؿ زٌػػآكری
قغق اؿث .جسؽیِ ك جضىیه دادقّا ةا اؿحكادق از َؼـ اقؽار ایٓیٓ زاَساـ قػغق اؿػث .زاًؽػا آًػاری
پژكّف ،قؼکثّای پػیؼقحِ قغق در ةٓرس اكراؽ ةْادار جْػؼاف ػی ؿػاؿّای  1381جػا 1393
ّـحُغ .در ایٍ پژكّفٌََِٓ ،گیؼی ةا اؿحكادق از ركش صػقی اَساـ قغق اؿثً .ؽیارّای اؼٌػاؿ
قغق ةِ ًُغٓر اَحعاب ٌََِٓ ك ٌّچُیٍ ٌََِٓ َْایی پژكّف ةِ قؼح زغكؿ قٌارة  1ةٓدق اؿث.
جذٍل ضوارٓ  .1رٍش اًتخاب ًوًَِ

جؽغاد قؼکثقا

ردیف
1
2

که قؼکثّایی کِ جا پایاف ؿاؿ  1393ؼوٓ ةٓرس ةٓدَغ
قؼکثّایی کِ ی ؿاؿ  1381-1393از ةٓرس صػؼ قغقاَغ ك یا دارای كمكِ ًؽاً جی
ٓالَی ةٓدَغ

481
188

3

قؼکثّای كاؿطِگؼی ًاوی

84

4

قؼکثّایی کِ دكرة ًاوی آَْا پایاف اؿكُغ ًاق َتٓدق اؿث

67

5

قؼکثّایی کِ در ی دكرة ةؼرؿی ( )1393-1381جـییؼ ؿاؿ ًاوی داقحُغ

10

قؼکثّایی کِ ا

6

ؼات ًاوی آَْا در دؿحؼس َتٓدق اؿث

جؽغاد ٌََِٓ اَحعاب قغق

42
90

پؾ از اؼٌاؿ ًضغكدیثّای قٓؽ ،جؽغاد قؼکثّای اَحعاةی  90قؼکث ةٓدق اؿػث ك در
ًسٌٓع جؽغاد  1170ؿاؿ قؼکث ًٓرد ةؼرؿی مؼار گؼقحِ اؿث.
الگَّإ پصٍّص

اوگّٓای پژكّف کِ ةِ ًُغٓر آزًٓف قؼضیِ ّای پژكّف ةِ پیؼكی از جضنیل پؼؿاکیؾ ك
ایاجؼیغیؾ ( )2015جغكیٍ قغق اؿث ةِ قؼح زیؼ اؿث:
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()1

ESit = α0 + α1CRISISit + α2OLEVit + α3SIZEit + α4SALEit + α5CFOit + εit

()2

Pit = α0+ α1CRISISit+ α2Eit + α3BVit +α4Eit*CRISISit +α2OLEVit +α3SIZEit
+α4SALEit +α5CFOit+ εit

()3

EXCOit = α0 + α1CRISISit + α2OLEVit + α3SIZEit + α4SALEit + α5CFOit + εit

()4

ANCOit = α0 + α1CRISISit + α2OLEVit + α3SIZEit + α4SALEit + α5CFOit + εit

کِ در راةطِّای قٓؽٌّٓ :ES ،ارؿازی ؿٓد :CRISIS ،ةضؼاف ًاوی :OLEV ،اّؼـ ًػاوی،
 :SIZEاَغازة قؼکث :SALE ،رقغ قؼكش :CFO ،كزِ َنغ ؼٌىیاجی :ε ،زػؽء ظطػا :P ،میٌػث
پایاف ؿاؿ ؿْاـ ك  :Eؿٓد ّؼ ؿْي :BV،ارزش دقحؼی ّؼ ؿْيً :Eit*CRISIS ،حـیؼ جؽػغیهگؼ،
ً :EXCOضاقغِکاری قؼ ی ك ً :ANCOضاقغِکاری ؿیؼقؼ ی اؿث.
ًحَٓ اًذازُگ٘رٕ هتغ٘رّإ تحق٘ق
هتغ٘ر هستقل تحق٘ق

تحراى هالٖ ( :)CRISISدر ایٍ جضنیل ًؽیار كزٓد ةضؼاف ًاوی در یک قؼکث قاًه ؿِ ًػٓرد
زیؼ اؿث (اؼحٌادی ك ؼتغوی:)1394 ،
 .1کـب ؿِ ؿاؿ ًحٓاوی زیػاف (زیػاف ؼٌىیػاجی ،زیػاف ظػاول یػا زیػاف اَتاقػحِ) (زاَحػاد ،4
)2006
 .2ؿٓد جنـیٌی ّؼ ؿػاؿ َـػتث ةػِ ؿػاؿ متػه ةػیف از  40درمػغ کػاّف پیػغا کػؼدق ةاقػغ
(زاَحاد )2006 ،
ً .3كٌٓؿ ًادة  141مآَف جسارت ةاقغ (ةؼ ادػؼ زیافّػای كاردق صػغامه  50درمػغ ؿػؼًایا
قؼکث از ًیاف رقحِ ةاقغ).
چُاَچِ قؼکحی یکی از ایٍ ؿِ قؼط را داقػحِ ةاقػغ ،دارای ةضػؼاف ًضـػٓب ًیقػٓد .ةػِ
قؼکثّایی کِ دارای ةضؼاف ًاوی ّـحُغ ًنغار  1ك ةنیِ قؼکثّا ًنغار  0دادق قغق اؿث.
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جذٍل ضوارٓ  .2پراکٌذگٖ هطاّذات (سال -ضرکت) تحراى هالٖ

ؿاؿ -قؼکث

ردیف
1

کـب ؿِ ؿاؿ ًحٓاوی زیاف (زیاف ؼٌىیاجی ،زیاف ظاول یا زیاف اَتاقحِ)

37

2

ؿٓد جنـیٌیّؼ ؿاؿ َـتث ةِ ؿاؿ مته ةیف از 40درمغ کاّف پیغا کؼدق ةاقغ

218

3

ًكٌٓؿ ًادق  141مآَف جسارت ةاقغ

9

4

ًكاّغات ًكحؼؾ در ةیٍ ؿِ قؼط

()41

ًسٌٓع ًكاّغات ةضؼاَی ًاوی

223

هتغ٘رّإ ٍاتستِ
5

ٌّٓارؿازی ؿٓد :ةؼای ؿُسف ٌّٓارؿازی ؿٓد از اوگػٓی وئػٓز ك ٌّکػاراف ( )2003اؿػحكادق
قغق اؿث .ةؼ اؿاس ایٍ اوگٓ ٌّٓارؿازی ؿٓد ةِ مٓرت زیؼ ًضاؿتِ ًیگؼدد:
()4

کِ در آف

ٌّٓ :ارؿازی ؿٓد

دكرة زاری

اَضؼاؼ ًؽیار

 :زٌػ داراییّای اةحػغای ؿػاؿ

كزِ َنغ ؼٌىیػاجی
ؿػٓد ظػاول دكرة

زاری اؿث.
میٌث ؿْاـً :حـیؼ كاةـحِ ةِ ًُغٓر آزًٓف ارجتػاط ارزقػی ؿػٓد در قؼضػیا دكـ پػژكّف اؿػث.
ًُغٓر از میٌث ؿْاـ،آظؼیٍ میٌث ؿْاـ در ؿاؿ ًٓرد َغؼ اؿث.
ًضاقغِکاری قؼ ی :ةؼای اَغازقگیؼی ًضاقغػِکاری قػؼ ی از اوگػٓی ةاؿػٓ ( )1997اؿػحكادق
قغق اؿث .در ایٍ اوگٓ ضؼیب

َكاف دُّغة درزا ًضاقغِکاری قؼ ی اؿث ك ّؼچػِ ًیػؽاف

ةیكحؼ ةاقغ ،ةِ ًؽُای ةؽرگحؼ ةٓدف درزا ًضاقغِکاری قؼ ی ظٓاّغ ةٓد.
()5

کِ در آف  :Pمیٌث پایاف ؿاؿ ؿْاـ  :Eؿٓد ّؼ ؿْي َ :Rؼخ ةػازدة ؿػْاـ قػؼکث ك :D
ًحـیؼی ًسازی اؿث کِ در مٓرجی کِ ةازدّی ًذتث ةاقغ ایٍ ًحـیػؼ مػكؼ اؿػث ك در مػٓرجی
کِ ةازدّی ًُكی ةاقغ ،یک اؿث.
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6

ًضاقغِکاری ؿیؼقؼ ی :ةػؼای اَػغازقگیؼی ًضاقغػِکاری ؿیؼقػؼ ی از اوگػٓی ةیػٓر ك ریػاف
( )2000اؿحكادق قغق اؿث کِ ةِ مٓرت زیؼ اؿث:
()6

کِ در آف

 :ارزش دقحؼی ّؼ ؿْي در ؿاؿ زاری ك

 :ارزش ةازار ّؼ ؿػْي در

ؿاؿ زاری اؿث.
هتغ٘رّإ کٌترلٖ تحق٘ق

اّؼـ (َ :)OLEVحایر جضنینات پیكیٍ َكاف ًیدّغ کػِ اّػؼـ ًػاوی ةػاال ةػِ ػٓر ةػاونٓق ةاؼػخ
اقؽایف اؿحكادق از ام ـ جؽْغی ك ؿایؼ اَحعابّای صـػاةغاری اقػؽایف دُّػغة ؿػٓد ًیگػؼدد.
دویه ایٍ کار ج ش در زْث پػیفگیػؼی از جعىػف ًكػاد مؼاردادّػای ةػغّی اؿػث .از ػؼؼ
دیگؼ ،اقؽایف اّؼـ ًاوی ةا کاّف ًیؽاف رقحارّای قؼمث ىتاَا ًغیؼاف ةاؼخ کػاّف ًػغیؼیث
ؿٓد ك در َحیسِ اقؽایف کیكیػث ؿػٓد ًیگػؼدد (اصٌػغی ًنػغـ .)1394 ،ایػٍ َـػتث از جنـػیي
ةغّیّای ةىُغ ًغت ةؼ زٌػ داراییّا ًضاؿتِ ًیگؼدد (پؼؿاکیؾ ك ایاجؼیغیؾ.)2015 ،
اَغازة قؼکث ( :)SIZEاَغازة قؼکث ةِ ؼُٓاف قاکحٓری از ًیػؽاف در دؿػحؼس ةػٓدف ا
ًٓرد اؿحكادق مؼار ًیگیؼد .ةِ ایٍ ًؽُا کػِ ا

ؼػات قػؼکثّای ةػؽر

ةػیف از قػؼکثّای

کٓچک در دؿحؼس ٌّگاف مؼار ًیگیؼد ك ایٍ ًٓضٓع ةاؼخ کاّف ؼغـ جنارف ا
قؼکثّای ةؽر

ًیگؼدد .پژكّفّا َكاف ًیدّغ کِ قؼکثّای ةػؽر

ؼػات
ؼػاجی در

ةػِ دویػه کػاّف

ّؽیُِّای ؿیاؿی ك قؼکثّای کٓچک ةؼای ازحُاب از زیاف جٌایه ةِ اؿحكادق از ام ـ جؽْػغی
ك ًغیؼیث ؿٓد دارَغ (اصٌغپٓر ك ًُحغؼی .)1390 ،ایٍ َـتث از ؼیل وگاریحي قؼكش قػؼکث
ؿُسیغق ًیقٓد (پؼؿاکیؾ ك ایاجؼیغیؾ.)2015 ،
رقغ قؼكش ( :)SALEیکی از ًؽیارّای ًٓرد جٓزِ ًاوکاف قؼکثّا رقغ قؼكش ك ؿٓدآكری
اؿث .وػا ،قؼکثّایی کِ در ؿاؿ زاری َحٓاَـحِاَغ ةِ رقغ قػؼكش ًُاؿػتی دؿػث یاةُػغ ةػؼای
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زىٓگیؼی از َارضایحی ؿْاًغاراف ك ازحُاب از کاّف ؿٓد امغاـ ةِ دؿحکاری ك اقؽایف ؿػٓد از
ؼیل ام ـ جؽْغی ًیٌَایُغ (پؼؿاکیؾ ك ایاجؼیػغیؾ .)2015 ،ایػٍ َـػتث ةػؼ اؿػاس جـییػؼات
قؼكش ؿاؿ زاری َـتث ةِ ؿاؿ مته ةِدؿث ًیآیغ (اةؼاّیٌی ك ٌّکاراف.)1395 ،
كزِ َنغ ؼٌىیاجی (ً :)CFOتىػؾ زؼیافّػای َاقػی از قؽاویثّػای ؼٌىیػاجی ،یکػی قػاظلّای
امىی ارزیاةی ایٍ ًٓضٓع اؿث کِ ؼٌىیات كاصغ جساری جا چػِ ًیػؽاف ةػِ زؼیافّػای كزَِنػغ
کاقی ةِ ًُغٓر ةازپؼداظث كاـّاَ ،گْغاقث جٓاف ؼٌىیاجی كاصغ جساری ك پؼداظث ؿٓد ؿػْاـ،
ًُسؼ قغق ك اَساـ ؿؼًایِگػاریّای زغیغ را ةغكف جٌـک ةِ ًُػاةػ ظػار از كاصػغ جسػاری،
ًیـؼ کؼدق اؿث (کٌیحا جغكیٍ اؿحاَغاردّای صـاةغاریٌّ )1395 ،چُیٍ ةا جٓزِ ةِ ایُکِ پاییٍ
ةٓدف ًتىؾ زؼیافّای َنغی ؼٌىیػاجی ك یػا ًُكػی ةػٓدف آف یکػی از َكػاَِّای درًاَػغگی ًػاوی
اؿث ،وػا ایٍ اَحغار كزٓد دارد کِ ًیؽاف زؼیافّای َنغی ةؼ اؿحكادق از ام ـ جؽْغی اظحیاری ك
کیكیث ؿٓد جادیؼگػار ةاقغ (پؼؿاکیؾ ك ایاجؼیػغیؾ .)2015 ،ایػٍ َـػتث از جنـػیي كزػِ َنػغ
ؼٌىیاجی ةِ زٌػ داراییّا ًضاؿتِ ًیگؼدد (پؼؿاکیؾ ك ایاجؼیغیؾ.)2015 ،
ةِ دویه ایٍ کػِ جٌػاـ ًحـیؼّػای كاةـػحِ پػژكّف ،قػاظلّای کیكیػث ؿػٓد ّـػحُغ ،وػػا
ًحـیؼّای کُحؼوی اوگّٓای رگؼؿیَٓی قتیِ یکغیگؼ ّـحُغ.
ٗافتِّإ پصٍّص
آهار تَص٘فٖ ٍ ّوثستگٖ هتغ٘رّا

ةِ ًُغٓر کـب قػُاظث ةیكػحؼ درةػارة ٌََٓػا آًػاری ك ًحـیؼّػای ًػٓرد ًطاوؽػِ ،ظ مػِ
كضؽیث آًار جٓمیكی ًحـیؼّای جضنیل ًضاؿتِ گؼدیغق اؿث .زػغكؿ قػٌارة ٌَ 3ػایی کىػی از
آًار جٓمیكی ًحـیؼّا را َكاف ًیدّغ.
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در یک اوگٓی رگؼؿیٓف چُاَچِ ٌّتـحگی ةیٍ ًحـیؼّای ًـحنه زیاد ةاقغًٌ ،کػٍ اؿػث
ًُسؼ ةِ ًعغكش قغف َحایر قٓدًُ .غٓر از ٌّتـحگی ةاالٌّ ،تـحگی قغیغ یؽُی ةػیف از 0/50
اؿثٌّ .اَگَِٓ کِ در زغكؿ قٌارة ً 5كاّغق ًیقٓدٌّ ،تـحگی ةیكحؼ از  0/50كزٓد َغارد.
آزهَى پٌلٗ ٍ 7ا پَل تَدى 8دادُّا

ةؼای آزًٓف دادقّا اةحغا ةایغ پُه ك یا پٓؿ ةٓدف دادقّا جكػعیل دّػیي .ةػؼای ایػٍ کػار از
آزًٓف  Fویٌؼ اؿحكادق ًیقٓد .اگؼ ؿطش ًؽُاداری آف کٌحؼ از  0/05ةاقغ دادقّا پُه (جػاةىٓیی)
ّـحُغ ك در ؿیؼ ایٍ مٓرت پٓؿ (جؼکیتی) ّـحُغ .ةؽغ از ًكعل قغف َٓع دادقّػا ةایػغ ادػؼات
داةث ك جنادقی ةٓدف آَْا را ًكعل ٌَٓد .ةؼای ایٍ کار از آزًٓف ّاؿٌٍ اؿحكادق ًیقػٓد ،در
ایٍ آزًٓف اگؼ ؿطػ ًؽُاداری کٌحؼ از  0/05ةاقغ ،ادؼات داةحُػغ ك در ؿیػؼ ایػٍ مػٓرت ادػؼات
جنادقی ّـحُغ.
جذٍل ضوارٓ  .3آهار تَص٘فٖ هتغ٘رّإ پصٍّص
ًیاَگیٍ

ًیاَِ

صغاکذؼ

صغامه

اَضؼاؼ ًؽیار

َاـ ًحـیؼ
ES

1/50

1/13

19/69

0/02

1/32

CRISIS

0/19

0/00

1/00

0/00

0/39

OLEV

0/10

0/05

1/10

0/00

0/16

SIZE

8/53

8/28

15/20

4/20

1/80

SALE

0/25

0/18

4/41

-0/93

0/46

CFO

0/83

0/10

191/09

-67/96

8/90

P

841/1

429

12208

35

1205/1

BV

202/99

182

1272

-2823

231/05

E

891/26

593

9204

-7293

1340/4

EXCO

0/02

0/06

3/72

-8/20

0/44

R

0/23

-0/05

32/83

-1/00

1/41

ANCO

0/50

0/40

4/97

-3/12

0/65

MV

831/5

440

10816

35

1146/7
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ةؼای ةؼرؿی پایایی ًحـیؼّا ،از آزًٓف وٓیٍ وػیٍ چػٓ ك قیكػؼ کػای اؿػکٓار اؿػحكادق قػغق
اؿث .ةا جٓزػِ ةػِ ؿػطش ًؽُػاداری ّػؼ یػک از آزًٓفّػا ،در ؿػطش 95درمػغ ًیجػٓاف گكػث
ًحـیؼّای ًـحنه ك کُحؼوی ی دكرة ًٓرد پژكّف پایا ةٓدقاَغ.
جذٍل ضوارٓ ً .4تاٗج آزهَى هاًاٖٗ

َاـ ًحـیؼ

وٓیٍ ویٍ چٓ

آًارق

قیكؼ کای اؿکٓار

آًارق

َحیسا آزًٓفّا

ES

0/000

-31/414

0/000

423/92

ًاَا

OLEV

0/000

-9/013

0/000

330/37

ًاَا

SIZE

0/000

-8/673

0/000

362/63

ًاَا

SALE

0/000

-13/871

0/000

821/90

ًاَا

P

0/000

-74/528

0/000

563/68

ًاَا

BV

0/000

-1619/5

0/000

355/40

ًاَا

E

0/000

-124/93

0/000

373/61

ًاَا

EXCO

0/000

-4/410

0/000

443/58

ًاَا

R

0/000

-17/250

0/000

819/76

ًاَا

ANCO

0/000

-9/344

0/000

361/94

ًاَا

MV

0/000

-74/10

0/000

543/96

ًاَا

BV

0/000

-1619/5

0/000

355/40

ًاَا

* ایٍ آًار قنط ةؼای ًحـیؼّای پیٓؿحِ (ؿیؼ مكؼ ك یک) ةیاف قغق اؿث.

در یک اوگٓی رگؼؿیٓف چُاَچِ ٌّتـحگی ةیٍ ًحـیؼّای ًـحنه زیاد ةاقغًٌ ،کػٍ اؿػث
ًُسؼ ةِ ًعغكش قغف َحایر قٓدًُ .غٓر از ٌّتـحگی ةاالٌّ ،تـحگی قغیغ یؽُی ةػیف از 0/50
اؿثٌّ .اَگَِٓ کِ در زغكؿ ً 5كاّغق ًیقٓدٌّ ،تـحگی ةیكحؼ از  0/50كزٓد َغارد.
آزهَى فرضِّ٘إ تحق٘ق

اوف .قؼضیا اكؿ :ةضؼاف ًاوی ادؼ ًؽُاداری ةؼ ٌّٓارؿازی ؿٓد دارد.
َحایر ًؼةٓط ةِ جسؽیِ ك جضىیه اوگٓی رگؼؿیٓف ظطی قؼضیا اكؿ جضنیل ةػِ قػؼح زػغكؿ
قٌارة  7اؿث .ةؼای ةؼرؿی ًؽُاداری که اوگٓ از آًارة  Fاؿحكادق ًیگؼدد .ةػا جٓزػِ ةػِ ؿػطش
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ًؽُاداری آًارة ً Fضاؿتِ قغق در زغكؿ قٌارة ً( 5ؽُاداری اوگػٓ ً )0/000كػعل ًیگػؼدد
کِ اوگٓ ًؽُادار ةٓدق ك صغامه یکی از ضؼایب اوگٓی رگؼؿػیَٓی ًعػاوف مػكؼ اؿػث .ةػؼای
ةؼرؿی ةؼمؼار ةٓدف قؼض ؼغـ ظٓد ٌّتـحگی در َحایر صامه از ًؽادوا رگؼؿیَٓی ،از آزًٓف
دكرةیٍ كاجـٓف اؿحكادق گؼدیغً .نغار دكرةیٍ كاجـٓف ةؼاةؼ ةا  1/914اؿث کِ ةا جٓزِ ةِ زغكؿ
ًنادیؼ دكرةیٍ كاجـٓف ةیاَگؼ ایٍ ًٓضٓع اؿث کِ ةػیٍ ةامیٌاَػغقّا ظػٓد ٌّتـػحگی َػٓع اكؿ
كزٓد َغاردَ .حایر اوگٓ َكاف دُّغة آف اؿث کِ ةیٍ ًحـیؼ ًـحنه ةضػؼاف ًػاوی ةػا ًحـیػؼ كاةـػحِ
ٌّٓارؿازی ؿٓد راةطا ًؽُاداری كزٓد داردٌّ .چُیٍ ةاجٓزِ ةِ ضؼیب ةِدؿثآًغق ةؼای ًحـیؼ
ًـحنه (ً )-0/376یجٓاف َحیسِ گؼقث کِ یک راةطا ًُكی ةػیٍ ًحـیػؼ ًـػحنه ك كاةـػحِ كزػٓد
دارد ك ةا اقؽایف ةضؼاف ًاویٌّٓ ،ارؿازی ؿٓد کاّف ًییاةغ ،ةُاةؼایٍ قؼضیا اكؿ جضنیل جیییػغ
ًیقٓدً .نغار ضؼیب جؽییٍ جؽغیه قغق در َحایر ةؼآكرد قغة اوگٓی رگؼؿیَٓی قؼضیا جضنیل
ةؼاةؼ ةا  0/227اؿث کِ ایٍ ًنغار ةیاَگؼ ایٍ ًطىػب اؿػث کػِ صػغكد  %23رقحػار ًحـیػؼ كاةـػحِ
جٓؿط ًحـیؼّای ًـحنه ك کُحؼوی جٓضیش دادق ًیقٓد.
جذٍل ضوارٓ ً .5تاٗج ّوثستگٖ ت٘ي هتغ٘رّإ هستقل ٍ کٌترلٖ

CRISIS

LEV

SIZE

SALE

CRISIS

1/00

LEV

0/26

1/00

SIZE
SALE

-0/08

-0/12

1/00

-0/23

0/04

-0/10

1/00

CFO

0/15

0/31

-0/13

-0/04

CFO

1/00

ب .قؼضیا دكـ :ةضؼاف ًاوی ادؼ ًؽُاداری ةؼ ارجتاط ارزقی ؿٓد دارد.
َحایر ًؼةٓط ةِ جسؽیِ ك جضىیه اوگٓی رگؼؿیٓف ظطی قؼضیا دكـ ةِ قؼح زغكؿ قػٌارة 8
اؿث کِ ةؼای ةؼرؿی ًؽُاداری که اوگٓ از آًارة  Fاؿحكادق ًیگؼدد .ةا جٓزِ ةِ اصحٌاؿ آًػارة
ً Fضاؿتِ قغق در زغكؿ قٌارة ( 8ؿطش ًؽُاداری اوگػٓ ً )0/000كػعل ًیگػؼدد کػِ اوگػٓ
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ًؽُادار ةٓدق ك صغامه یکی از ضؼایب اوگٓی رگؼؿػیَٓی ًعػاوف مػكؼ اؿػث .ةػؼای ةؼرؿػی
ةؼمؼار ةٓدف قؼض ؼغـ ظٓد ٌّتـحگی در َحایر صامه از ًؽادوِ رگؼؿیَٓی ،از آزًٓف دكرةیٍ
كاجـٓف اؿحكادق گؼدیغً .نغار دكرةیٍ كاجـٓف ةؼاةؼ ةا  2/307اؿث کِ ةا جٓزِ ةِ زغكؿ ًنػادیؼ
دكرةیٍ كاجـٓف ةیاَگؼ ایٍ ًٓضٓع اؿث کِ ةػیٍ ةامیٌاَػغقّا ظػٓد ٌّتـػحگی َػٓع اكؿ كزػٓد
َغاردَ .حایر اوگٓ َكاف دُّغة آف اؿث کِ ةیٍ ًحـیؼ ًـحنه ةضؼاف ًاوی ةا ًحـیػؼ ارجتػاط ارزقػی
ؿٓد ،راةطا ًؽُاداری كزٓد دارد ٌّچُیٍ ةا جٓزِ ةِ ایٍ کِ ضؼیب ةِ دؿث آًػغق ةػؼای ًحـیػؼ
ًـحنه (ً ،)-0/396یجٓاف َحیسِ گؼقث کِ یک راةطا ًُكی ةیٍ ًحـیػؼ ًـػحنه ك كاةـػحِ كزػٓد
دارد ك ةا اقؽایف ةضؼاف ًاوی ًیؽاف ارجتػاط ارزقػی ؿػٓد کػاّف ًییاةػغ ،ةُػاةؼایٍ قؼضػیا دكـ
جضنیل جیییغ ًیقٓدً .نغار ضؼیب جؽییٍ جؽغیه قغق در َحایر ةؼآكرد قغق اوگػٓی رگؼؿػیَٓی
قؼضیا دكـ ةؼاةؼ ةا  0/5993اؿث کِ ایٍ ًنغار ةیاَگؼ ایٍ ًطىػب اؿػث کػِ صػغكد  %60رقحػار
ًحـیؼ كاةـحِ جٓؿط ًحـیؼّای ًـحنه ك کُحؼوی جٓضیش دادق ًیقٓد ،کِ ایٍ اًػؼ ةیػاَگؼ ارجتػاط
ةاالی ًحـیؼّای ًـحنه ةا ًحـیؼ كاةـحِ ك کُحؼوی اؿث.
 .قؼضیا ؿٓـ :ةضؼاف ًاوی ادؼ ًؽُاداری ةؼ ًضاقغِکاری قؼ ی دارد.
َحایر ًؼةٓط ةِ جسؽیِ ك جضىیه اوگٓی رگؼؿیٓف ظطی قؼضیا ؿٓـ ةِ قؼح زغكؿ قػٌارة 9
اؿث کِ ةا جٓزِ ةِ اصحٌاؿ آًارة ً Fضاؿػتِ قػغق در زػغكؿ قػٌارة ( 9ؿػطش ًؽُػاداری اوگػٓ
ً )0/000كعل ًیگؼدد کِ اوگٓ ًؽُادار ةٓدق ك صغامه یکی از ضػؼایب اوگػٓی رگؼؿػیَٓی
ًعاوف مكؼ اؿث .ةؼای ةؼرؿی ةؼمؼار ةٓدف قؼض ؼػغـ ظػٓد ٌّتـػحگی در َحػایر صامػه از
ًؽادوِ رگؼؿیَٓی ،از آزًٓف دكرةیٍ كاجـٓف اؿحكادق گؼدیػغً .نػغار دكرةػیٍ كاجـػٓف ةؼاةػؼ ةػا
 2/127اؿث کِ ةا جٓزِ ةِ زغكؿ ًنادیؼ دكرةیٍ كاجـػٓف ةیػاَگؼ ایػٍ ًٓضػٓع اؿػث کػِ ةػیٍ
ةامیٌاَغقّا ظٓد ٌّتـحگی َٓع اكؿ كزٓد َغاردَ .حایر اوگٓ َكاف دُّغة آف اؿث کِ ةػیٍ ًحـیػؼ
ًـحنه ةضؼاف ًاوی ةا ًحـیؼ كاةـحِ ًضاقغِکاری قؼ ی راةطا ًؽُاداری كزػٓد داردٌّ ،چُػیٍ ةػا
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جٓزِ ةِ ایُکِ ضؼیب ةِ دؿث آًغق ةؼای ًحـیؼ ًـحنه (ً )-0/071یجٓاف َحیسِ گؼقث کِ یػک
راةطا ًُكی ةیٍ ًحـیؼ ًـحنه ك كاةـحِ كزٓد دارد ك ةا اقؽایف ةضؼاف ًاوی ًضاقغػِکاری کػاّف
ًییاةغ ،ةُاةؼایٍ قؼضیا ؿٓـ جضنیل جیییغ ًیقٓدً .نغار ضػؼیب جؽیػیٍ جؽػغیه قػغق در َحػایر
ةؼآكرد قغق اوگٓی رگؼؿیَٓی قؼضیا ؿٓـ ةؼاةػؼ ةػا  0/2444اؿػث کػِ ایػٍ ًنػغار ةیػاَگؼ ایػٍ
ًطىب اؿث کِ صغكد  %24رقحار ًحـیؼ كاةـحِ جٓؿط ًحـیؼّای ًـػحنه ك کُحؼوػی جٓضػیش دادق
ًیقٓد.
جذٍل ضوارُ ً .6تاٗج آزهَى اف -ل٘ور ٍ ّاسوي

َحایر آزًٓف اؼ -ویٌؼ

قؼضیِ

َحایر آزًٓف ّاؿٌٍ

آًارق

اصحٌاؿ

َحیسِ

آًارق

اصحٌاؿ

َحیسِ

قؼضیا اكؿ جضنیل

4/366

0/0000

جاةىٓیی

5/501

0/3578

ادؼات جنادقی

قؼضیا دكـ جضنیل

1/997

0/0000

جاةىٓیی

51/11

0/0000

ادؼات داةث

قؼضیا ؿٓـ جضنیل

3/403

0/0000

جاةىٓیی

42/39

0/0000

ادؼات داةث

قؼضیا چْارـ جضنیل

2/137

0/0000

جاةىٓیی

20/32

0/0011

ادؼات داةث

جذٍل ضوارٓ ً .7تاٗج آزهَى هعٌادارٕ الگَٕ رگرسَ٘ى فرض٘ٔ اٍل

ESit = α0 + α1CRISISit + α2LEVit + α3SIZEit + α4SALEit + α5CFOit + eit
ضؼیب ًحـیؼ

آًارة t

ؿطش ًؽُاداری

ًنغار داةث اوگٓ ()α0

4/410

6/325

0/000

ةضؼاف ًاوی ()CRISIS

-0/376

-3/772

0/000

اّؼـ ()LEV

-0/167

-0/442

0/658

اَغازة قؼکث ()SIZE

-0/206

-4/010

0/000

رقغ قؼكش ()SALE

-0/063

-0/807

0/420

كزِ َنغ ؼٌىیاجی ()CFO

-0/022

-0/893

0/372

ضؼیب جؽییٍ

0/291

ؿطش ًؽُاداریاوگٓ

0/000

ضؼیب جؽییٍ جؽغیه قغق

0/227

دكرةیٍ كاجـٓف

1/914

جؽغاد ًكاّغات

1094

ًحـیؼّا
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جذٍل ضوارٓ ً .8تاٗج آزهَى هعٌادارٕ الگَٕ رگرسَ٘ى فرض٘ٔ دٍم

Pit = α0+ α1CRISISit+ α2Eit + α3BVit +α4Eit*CRISISit +α2OLEVit +α3SIZEit +α4SALEit
+α5CFOit +eit
ؿطش ًؽُاداری
ضؼیب ًحـیؼ
ًحـیؼّا
آًارة t
ًنغار داةث اوگٓ ()α0

1112/18

1/691

0/091

ةضؼاف ًاوی ()CRISIS

173/15

2/558

0/011

ؿٓد ّؼ ؿْي ()E

0/385

11/458

0/000

ارزش دقحؼی ّؼ ؿْي ()BV

0/241

1/292

0/197

E*CRISIS

-0/396

0/294

0/000

اّؼـ ()LEV

-24/506

-0/071

0/943

اَغازة قؼکث ()SIZE

-58/892

-1/209

0/227

رقغ قؼكش ()SALE

45/248

0/771

0/441

كزِ َنغ ؼٌىیاجی ()CFO

11/807

0/707

0/480

ضؼیب جؽییٍ

0/6375

ؿطش ًؽُاداری اوگٓ

ضؼیب جؽییٍ جؽغیه قغق

0/5993

دكرةیٍ كاجـٓف

2/307

آًارة F

16/710

جؽغاد ًكاّغات

1030

0/0000

د .قؼضیا چْارـ :ةضؼاف ًاوی ادؼ ًؽُاداری ةؼ ًضاقغِکاری ؿیؼقؼ ی دارد.
َحایر ًؼةٓط ةِ جسؽیِ ك جضىیه اوگٓی رگؼؿیٓف ظطی قؼضیا چْارـ ةِ قؼح زغكؿ قٌارة
 10اؿث کِ ةا جٓزِ ةِ اصحٌاؿ آًارة ً Fضاؿتِ قغق در زغكؿ قٌارة ً( 10ؽُاداری اوگٓ
ً )0/000كعل ًیگؼدد کِ اوگٓ ًؽُادار ةٓدق ك صغامه یکی از ضؼایب اوگٓی رگؼؿیَٓی
ًعاوف مكؼ اؿث .ةؼای ةؼرؿی ةؼمؼار ةٓدف قؼض ؼغـ ظٓد ٌّتـحگی در َحایر صامه از
ًؽادوا رگؼؿیَٓی ،از آزًٓف دكرةیٍ كاجـٓف اؿحكادق گؼدیغً .نغار دكرةیٍ كاجـٓف ةؼاةؼ ةا
 2/216اؿث کِ ةا جٓزِ ةِ زغكؿ ًنادیؼ دكرةیٍ كاجـٓف ةیاَگؼ ایٍ ًٓضٓع اؿث کِ ةیٍ
ةامیٌاَغقّا ظٓد ٌّتـحگی َٓع اكؿ كزٓد َغاردَ .حایر اوگٓ َكاف دُّغة آف اؿث کِ ةیٍ ًحـیؼ
ًـحنه ةضؼاف ًاوی ةا ًضاقغِ کاری ؿیؼقؼ ی راةطا ًؽُاداری كزٓد َغارد ،دویه آف ّي ةغاف
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زْث اؿث کِ ًضاقغِکاری ؿیؼقؼ ی قارغ از اظتار ةغ اؿث ك در ةازار ؿْاـ ،ةضؼاف ًاوی
َٓؼی ظتؼ ةغ جىنی ًیقٓد ،ةُاةؼایٍ قؼضیا چْارـ جضنیل جیییغ ٌَیقٓد.
جذٍل ضوارٓ ً .9تاٗج آزهَى هعٌادارٕ الگَٕ رگرسَ٘ى فرض٘ٔ سَم

EXCOit = α0 + α1CRISISit + α2LEVit + α3SIZEit + α4SALEit + α5CFOit + eit
ضؼیب ًحـیؼ

آًارة t

ؿطش ًؽُاداری

ًنغار داةث اوگٓ ()α0

0/965

3/986

0/000

ةضؼاف ًاوی ()CRISIS

-0/071

-1/962

0/050

اّؼـ ()LEV

-0/136

-0/942

0/346

اَغازة قؼکث ()SIZE

-0/069

-3/816

0/000

رقغ قؼكش ()SALE

0/023

0/724

0/469

كزِ َنغ ؼٌىیاجی ()CFO

-0/001

-0/086

0/932

ضؼیب جؽییٍ

0/3090

ؿطش ًؽُاداری اوگٓ

0/0000

ضؼیب جؽییٍ جؽغیه قغق

0/2444

دكرةیٍ كاجـٓف

2/127

آًارة F

4/777

جؽغاد ًكاّغات

1099

ًحـیؼّا

جذٍل ضوارٓ ً .11تاٗج آزهَى هعٌادارٕ الگَٕ رگرسَ٘ى فرض٘ٔ چْارم

ANCOit = α0 + α1CRISISit + α2LEVit + α3SIZEit + α4SALEit + α5CFOit + eit
ضؼیب ًحـیؼ

آًارة t

ؿطش ًؽُاداری

ًنغار داةث اوگٓ ()α0

-0/086

-0/104

0/917

ةضؼاف ًاوی ()CRISIS

-0/052

-1/151

0/250

اّؼـ ()LEV

-1/291

-4/279

0/000

اَغازة قؼکث ()SIZE

0/051

0/859

0/390

رقغ قؼكش ()SALE

-0/002

-0/183

0/855

كزِ َنغ ؼٌىیاجی ()CFO

-0/009

-0/635

0/526

ضؼیب جؽییٍ

0/6911

ؿطش ًؽُاداری اوگٓ

0/0000

ضؼیب جؽییٍ جؽغیه قغق

0/6600

دكرةیٍ كاجـٓف

2/216

آًارة F

22/187

جؽغاد ًكاّغات

1038

ًحـیؼّا
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ًت٘جِگ٘رٕ ٍ پ٘طٌْادّإ پصٍّص

قؼضیا اكؿ پژكّف ةِ ةؼرؿی ادؼ ةضؼاف ًاوی ةػؼ ٌّٓارؿػازی ؿػٓد پؼداظحػِ اؿػثَ .حػایر
جضنیل َكاف داد کِ ةضؼاف ًاوی ادؼ ًؽُاداری ةؼ ٌّٓارؿازی ؿٓد دارد ك َٓع ادؼ آف ًُكػی اؿػث
ك ةا اقؽایف ةضؼاف ًاویٌّٓ ،ارؿازی ؿٓد کاّف ًییاةغ .ایٍ َحایر ةیاَگؼ ایٍ اؿث کِ زًػاَی-
کِ قؼکثّا دچار ةضؼاف ًاوی ًیگؼدَغ ،اؿحٌؼار ؿػٓدآكری آَْػا در دكرقّػای آجػی کػاّف
ًییاةغ ك ؿٓد دچار َٓؿاف ًیقٓدَٓ ،ؿاف ةِ كزٓد آًغق ؿتب از ةػیٍ ةػؼدف پایػغاری ؿػٓد در
دكرقّای آجی ًیقٓد ك ًغیؼاف ةِ دویه اقؽایف َٓؿاَات قغیغ ؿٓد ،اًکاف ٌّٓارؿػازی ؿػٓد
را ٌّاَُغ دكرقّای مته از ةضؼاف ًاوی َغارَغ ،اًا ًٌکٍ اؿث ةؼظی ًغیؼاف ةػا دؿػحکاری ةػیف
از صغ ؿٓد زْث ٌّٓارؿازی آف در دكراف ةضػؼاف ًػاوی ةاؼػخ ةػِ كزػٓد آًػغف پغیػغة قػٓـ
ًغیؼیث ؿٓد ًنُٓؼی ًیقَٓغ کِ در مٓرت آگاّی ؿػؼًایِگػاراف از ایػٍ پغیػغق ًُسػؼ ةػِ
ؼغـ ظؼیغ ایٍ َٓع ؿْاـ از ؿٓی ؿؼًایِگػاراف ًیقٓد کػِ ؿػؼاَساـ ًُسػؼ ةػِ کػاّف قػغیغ
میٌث ؿْاـ قؼکث ًٓرد َغؼ ًیگؼدد .ایٍ َحایر ةػا پػژكّف اَسػاـ قػغق جٓؿػط پؼؿػاکیؾ ك
ایاجؼیغیؾ ( )2015ك زتارزادق کُگؼوٓیی ك ٌّکاراف (ً )1388طاةنث دارد.
قؼضیا دكـ پژكّف ةِ ةؼرؿی ادؼ ةضؼاف ًاوی ةؼ ارجتاط ارزقی ؿٓد پؼداظحػِ اؿػثَ .حػایر
جضنیل َكاف داد کِ ةضؼاف ًاوی ادؼ ًؽُاداری ةؼ ارجتػاط ارزقػی ؿػٓد دارد ك َػٓع ادػؼ آف ًُكػی
اؿث ك ةا اقؽایف ةضؼاف ًاوی ،ارجتاط ارزقی ؿٓد کاّف ًییاةغ .ایٍ َحایر ةیاَگؼ ایٍ اؿث کػِ
زًاَیکِ قؼکثّا دچػار ةضػؼاف ًػاوی ًیگؼدَػغ ،از ارجتػاط ةػیٍ ؿػٓد گػؽارش قػغق ك ؿػایؼ
ا

ؼات گؽارش قغق کاؿحِ قػٓد ك ؿػؼًایِگػاراف ك ؿػایؼ اؿػحكادق کُُػغگاف َحٓاَُػغ جضىیػه

درؿحی َـتث ةِ مغرت پیفةیُی ؼٌىیات آجی قػؼکث ك ظؼیػغ ك قػؼكش ؿػْاـ ایػٍ قػؼکثّا
داقحِ ةاقُغ .ایٍ َحایر ةا پژكّف اَساـ قػغق جٓؿػط پؼؿػاکیؾ ك ایاجؼیػغیؾ (ً )2015طاةنػث
دارد.
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قؼضػػیا ؿػػٓـ ك چْػػارـ پػػژكّف ةػػِ ةؼرؿػػی ادػػؼ ةضػػؼاف ًػػاوی ةػػؼ ًضاقغػػِکاری قػػؼ ی ك
ؿیؼقؼ ی پؼداظحِ اؿثَ .حایر پژكّف َكاف داد کِ ةضؼاف ًاوی ادؼ ًؽُػاداری ةػؼ ًضاقغػِکاری
قؼ ی دارد ك َٓع ادؼ آف ًُكػی اؿػث ك ةػا اقػؽایف ةضػؼاف ًػاویً ،یػؽاف ًضاقغػِکاری قػؼ ی
کاّف ًییاةغ .كوی ةیٍ ةضؼاف ًاوی ك ًضاقغِکاری ؿیؼقؼ ی راةطا ًؽُاداری یاقث َكغٌّ .اف
ٓر کِ ةیاف قغ اَگیؽق ةؼای کاّف ًیؽاف ًضاقغِکاری در ؿاؿّایی کِ كضؽیث ًاوی قػؼکث
َاًطىٓب ةٓدق ك َكاَِّایی از صؼکث ةِ ؿٌث ةضؼاف ًاوی ةؼای ًغیؼ پغیغار ًیقٓد ،ةِ ًُغػٓر
پُْاف ٌَٓدف ؼٌىکؼد ضؽیف قؼکث اقؽایف ًییاةغ .ایٍ َحػایر ةیػاَگؼ ایػٍ اؿػث کػِ ًػغیؼاف
قؼکثّایی کِ ةا ةضؼاف ًاوی ًٓازِ قغقاَغ ،ةػِ دویػه کػاّف ؿػٓدآكری ك در َحیسػِ کػاّف
میٌث ؿْاـ ك پاداش ظٓد ،اَگیؽقّای ةاالیی ةؼای اؿحكادق از ام ـ جؽْغی اظحیاری ك دؿػحکاری
ؿٓد ك در َحیسِ کاّف ًیؽاف ًضاقغِکاری دارَغ ،اَساـ چُیٍ اؼٌاوی ًُسؼ ةػِ کػاّف کیكیػث
ؿٓد ك کاّف کیكیث ا

ؼات ًاوی ًیگؼدد ،وػا ایٍ اًؼ ةػؼ ًضاقغػِکاری ادػؼ ًُكػی ظٓاّػغ

داقث .ةُاةؼایٍ ،در قؼایط ةضؼاف ًاوی ضؽیف قغف ا ٌیُاف ك اؼحٌاد ؿػؼًایِگػاراف ةػِ ؿیـػحي
گؽارقگؼی ًاوی از زٌىِ پیاًغّای ةضؼاف ًػاوی اؿػثَ .حػایر قؼضػیا ؿػٓـ پػژكّف ًطػاةل ةػا
پژكّف اَساـ قػغق جٓؿػط پؼؿػاکیؾ ك ایاجؼیػغیؾ ( )2015ك ًعػاوف ةػا پػژكّف كویپػٓر ك
ٌّکػػاراف ( )1392اؿػػث ك َحیسػػا قؼضػػیا چْػػارـ ةػػا پػػژكّف پؼؿػػاکیؾ ك ایاجؼیػػغیؾ ()2015
ًطاةنث دارد.
یکی از ًْيجؼیٍ ًضغكدیثّای جضنیل صاضؼ ،کٌتٓد جضنینات ًكػاةِ داظىػی ك ظػارزی
در ظنٓص ایٍ پژكّف اؿث کِ ًضنل را در ًنایـِ یاقحِّای ظٓد ةا ًضغكدیث ًٓازِ ٌَٓدق
اؿث.
ةا جٓزِ ةِ ایُکِ در جضنیل صاضؼ راةطا ًُكی ةیٍ ةضؼاف ًاوی ةا ٌّٓارؿػازی ؿػٓد ،ارجتػاط
ارزقی ؿٓد ك ًضاقغِکاری قؼ ی جیییغ قغق اؿػث ،ةُػاةؼایٍ ةػِ ؿػؼًایِگػاراف ك جضىیػهگؼاف
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ًاوی جٓمیِ ًیگؼدد جا در ُّگاـ ظؼیغ ك ارزیػاةی ؿػْاـ قػؼکثّایی کػِ دچػار ةضػؼاف ًػاوی
ًیةاقُغ ،ةِ ایٍ ًٓضٓع جٓزِ ٌَایُغ کِ ٌّٓارؿازی ؿٓد ،ارجتاط ارزقی ؿٓد ك ًضاقغػِکاری
در ایٍ قؼکثّا کاّف ًییاةغ ك ةؼ ًتُای ؿٓد دكرة زاری ٌَیجٓاف ارزیاةی درؿحی َـػتث ةػِ
ؿػػْاـ ًػػٓرد َغػػؼ داقػػث ك آف را ًػػٓرد ًؽاًىػػِ مػػؼار داد .در مػػٓرت اؿػػحكادق از ا

ؼػػات

مٓرتّای ًاوی ٌّچٓف ؿٓد گؽارش قغق ةِ ًُغٓر ًػٓرد ًؽاًىػِ مػؼاردادف ؿػْاـ ایػٍ گَٓػِ
قؼکثّا (قؼکثّای ةضؼاف زدة ًػاوی) ًٓزتػات گٌؼاّػی اؿػحكادقکُُغگاف قػؼاّي قػغق کػِ
ةاؼخ اقؽایف ریـک ؿؼًایِگػاری ةِ دویه ؼغـ جعنیل ةْیُا ًُاةػ قغق ك در َْایث ًُسؼ ةػِ
کاّف دؼكت ؿؼًایِگػاراف ًیقٓد.
ٗادداضتّا
2. Persakis and Iatridis
4. Jantadej
6. Beaver and Ryan
8. Pool Data

1. Monem and Farshadfar
3. Lu
5. Leuz
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