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Abstract
Objective: Companies that are valued more than their real value, do not have the ability to
achieve the expected level of performance, proportionate with the stock market price and
managers due to the many benefits of very high stock prices, such as easy access to capital
market funds, higher job security and more rewards, instead of correcting equity
overvaluation, they use various techniques such as earnings management to support incorrect
stock values. Certainly, in the years when the company's financial situation is unfavorable
and there are signs of moving towards a financial crisis for the managers, the incentive to
earning management increases in order to hide the poor performance of the company and take
measures to justify the stock incorrect prices. Given the importance of the subject of equity
overvaluation and its consequences, the main purpose of this study was to investigate the
relationship between equity overvaluation and company's financial crisis and the role of
earnings management on this relationship.
Methods: According to the purpose of the study, this research is applied research. To
investigate the subject, data of 104 companies listed in the Tehran Stock Exchange for the
period from 2011 to 2020 was selected. Data analysis and hypotheses testing was performed
using Panel Generalized Linear Models and logistic regression model by R software. Equity
overvaluation based on the Rhodes-Kropff et al. (2005) method are measured and companies
in financial crisis based on the existence of each of the three conditions: 3 consecutive years
of loss, a 40% reduction in dividends over the previous year and subject to Article 141 of the
Commercial low, was selected.
Results: The results show that there is a positive and significant relationship between equity
overvaluation and financial crisis. In other words, equity overvaluation (increasing evaluation
errors) increases the risk of corporate financial crisis. Other findings suggest that earnings
management does not moderate the relationship between equity overvaluation and financial
crisis.
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Abstract

Conclusion: Given that the equity overvaluation is not permanent and the stock market value
will move towards the real value, in the end, the equity overvaluation will lead to operating
loss, net loss and consecutive retained loss for the company and will cause the company will
not be able to have the necessary cash resources for dividends and will face a reduction in
dividends and eventually, based on the losses, more than half of the company's capital will be
lost. So, when the stock market value is above its real value and the company is not able to
provide the performance needed to justify its stock market value, Can reduce the company's
profitability and increase likelihood of inability to repay interest and debt, lower corporate
cash inflow from total interest expense for long-term debt, losing or being negative Special
value of the company which in fact each of these, indicates the company's entry into the
financial crisis that in the last and most acute phase of the financial crisis, it can lead to
bankruptcy of companies.
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چکیده
هدف :با توجه به اهمیت موضوع بیش ارزشیابی سهام و پیامدهای آن ،هدف اصلی پژوهش حاضر ،،ب،رسری راب ره بری
بیشارزشیابی سهام و بح،ان مالی ش،کتها و نقش مدی،یت سود ب ،ای راب ه است.
روش :به منظور آزمون ف،ضیهها ،دادههای  401ش،کت پذی،فته شده در بورس اوراق بهادار ته،ان طی بازه زمانی  4934تا
 4931انتخاب گ،دید .تجزیه و تحلیل اطالعات و آزمون ف،ضیهها با استفاده از الگوی پانلی تعمیم یافته و الگروی پرانلی
لوجیستیک ادغام شده ب،ای دادههای ت،کیبی از ط،یق ن،مافزار  Rانجام شده است.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان میدهد که بی بیش ارزشیابی سهام و بح،ان مالی ش،کتها راب ه مثبت و معناداری وجود
دارد .به عبارت دیگ ،،بیش ارزشیابی سهام (افزایش خ اهای ارزشیابی) ،ریسک بح،ان مالی ش،کتها را افزایش میدهرد.
سای ،یافتهها حاکی از آن است که مدی،یت سود راب ه بی بیشارزشیابی سهام و بح،ان مالی را تعدیل نمیکند.
نتیجهگی،ی :در بورس اوراق بهادار ته،ان ،هنگامی که ارزش بازار سهام از ارزش ذاتی آن بیشت ،باشرد و شر،کت ،فا رد
توانایی الزم ب،ای دستیابی به س ح عملک،د مورد انتظار ،ب،ای توجیه ارزش بازار سهام خود باشد( ،بیش ارزشیابی سهام)،
می تواند سبب کاهش درت سودآوری ش،کت و افزایش احتمال عدم توانایی بازپ،داخت به،ه و اصرل بردهی ،زیران ده
شدن ،و یا منفی شدن ارزش ویژه ش،کت شود که در وا ع ه ،کدام از ای موارد نشاندهنده ورود ش،کت به بح،ان مرالی
است ،که در آخ،ی و حادت،ی م،حله بح،ان مالی ،میتواند منج ،به ورشکستگی ش،کتها گ،دد.
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واژههای کلیدی :بیشارزشیابی سهام ،بح،ان مالی ،مدی،یت سود.

نوع مقاله :پژوهشی.
استناد :ائم مقامی ،کام،ان؛ با ،پور والشانی ،محمدعلی؛ صرالحی ،مهردی؛ خلعرتبر،ی ،حسر  .)4100( .راب ره بری
بیشارزشیابی سهام و بح،ان مالی ش،کتها .مجله دانش حسابداری.49-14 ،)1(44 ،
مقدمه

با افزایش ابهام در خصوص آینده یا بهه عبهار دیگهر ،افهزایش ریسهک سهرمایهگهااری در شهرکت ،ممکهن اسهت
گرایش سرمایهگااران به سرمایهگااری در شرکت کاهش یابد ،ادامه این رونهد در بلندمهد مهیتوانهد بهرای شهرکت
مشکال مالی ایجاد کند و در صور استمرار مشکال مالی ،میتواند زمینة شروع افزایش مضاعف ریسک شرکت و
افزایش مشکال در تأمین مالی جهت بازپرداخت اصل و بهرة بدهیهای شرکت شود و شرکت را در مسیر بحران مالی
و سرانجام ورشکستگی قرار دهد (دستگیر و همکاران .)4294 ،بحران مالی زمانی آغاز میشود که یک سهازمان قهادر بهه
پاسخگویی به پرداختهای برنامهریزیشدهاش نیست و یا زمانی که برنامهریزی جریان نقدی آینهده بهه نهاتوانی در انجهام
این کار در آینده نزدیک اشاره میکند (کوتاری 4و همکاران .)3112 ،نتایج پژوهشها در مورد شرکتههای درگیهر در
بحرانهای مالی ،بیانگر دستکاری اقالم تعهدی اختیهاری و فعالیهتههای واقعهی توسه ننهین شهرکتههایی بهوده اسهت
(گارسیا الرا 3و همکاران .)3119 ،مدیران این شرکتها به منظور جلوگیری از کاهش ارزش شهرکت در شهرای بحهران
مالی ،مایل به ارائه اطالعا

و اخبار خوب به بازار سرمایه هستند (بیدل 2و همکاران )3141 ،و به استفاده از نوعی سیستم

حسابداری تمایل دارند که هزینهها را کاهش دهد و تصویر وضعیت مالی شرکت را بهبود بخشد (ایاتریدیس.)3144 ،4
بیشارزشیابی سهام ،به حالتی گفته میشود کهه ارزش بهازار سههام شهرکت بهاالتر از ارزش واقعهی آن اسهت .در ایهن
شرای  ،شرکت فاقد توانایی و اثربخشی الزم برای دستیابی به سطح عملکرد مورد انتظار ،متناسه

بها قیمهت سههام خهود

است (جنسن .)3115 ،5مدیران شرکتهای بیشارزشیابی شده ،نهتنها اشتباها بازار را تصحیح نمهیکننهد ،بلکهه بههطهور
فعاالنهای ،تالش میکنند تا بیشارزشیابی را طوالنی کنند .آنها بهجای اینکه اطالعاتی را افشا کنند تا بازار (سههامداران
و حتی هیئتمدیره) ناامید گردد ،اقداماتی را انجام خواهند داد تا انتظهارا خهوشبینانهه بهازار را بدسهت بیاورنهد .انگیهزه
مدیریت ،انباشتن منافع از طریق بیشارزشیابی و رشد مستمر شرکت ،در شکل پاداشههای بهاالتر و ارزشهیابیههای بهاالتر
سهام شخصیشان در شرکت است .یکی از این اقداما مدیریت سود است .مدیران با استفاده از اقهالم تعههدی اختیهاری
این ضعف عملکردی مورد انتظار را پوشش میدهند .بنابراین ،در شرکتهای با ارزشگااری باالی سههام ،میهزان اقهالم
تعهدی اختیاری بیشتر از سایر شرکتها است (هومز 2و همکاران .)3142 ،انگیهزه بهرای دسهتکاری سهود توسه مهدیران
برای بیش ارزشیابی سهام در سالهایی که وضعیت مالی شرکت ،مطلوب نیست و نشانههایی از حرکت به سمت بحهران
مالی برای مدیر آشکار میگردد ،به منظور پوشش عملکرد ضعیف شرکت ،افزایش مییابد؛ به این دلیهل ،ارزش سهود،
مورد تردید قرار گرفته و از اعتبار آن میکاهد (ظریف فرد .)4248 ،بنابراین ،این پژوهش تأکید بر بیشارزشیابی سهام و
بحران مالی شرکتها دارد.

مجله دانش حسابداری /دوره دوازدهم /ش  /1پیاپی 42 /17

تا کنون پژوهشهایی در رابطه با بیش ارزشیابی سهام و بحران مالی به طور جداگانه انجام شده است کهه مهیتهوان بهه
ابراهیمی و همکاران ( )4292و موسوی شیری و همکاران ( )4294اشاره کرد ،اما رابطه بین بیشارزشیابی سههام و بحهران
مالی بررسی نشده است .با توجه به یکپارنه بودن اطالعا مالی شرکتها و تأثیرپایری بحران مالی از متغیرهای متعهدد،
در این پژوهش با به کارگیری متغیرهای جدید و مؤثر بر بحهران مهالی و بررسهی اثهرا همزمهان متغیرههای پیشهنهادی و
استفاده از نرمافزار نوین تحلیل آماری با دقت باال ،به دانش مربوط در این زمینه افزوده که بیانگر نوعی نوآوری است.
پیشینه پژوهش و تدوین فرضیهها

هنگامی که ارزشیابیهای نادرست رو به باالست ،یعنی سهام ،بیشارزشیابی میگردد ،مدیران به علت دسهتیهابی بهه
منافع بسیار در باال بودن قیمت سهام ،همچون دستیابی آسان به وجوه بازار سرمایه ،امنیت شغلی باالتر و ...بهجای تصهحیح
بیشارزشیابی ،با استفاده از تکنیکهای مختلف به حمایت از مقادیر نادرسهت ارزشهیابی شهده ،دسهت مهیزننهد (جنسهن،
 .)3115مدیران شرکت با شماری از اری ها و اطالعاتی مواجه میشوند که موانعی را ایجاد کرده و این موانع آنها را بهه
سمت پنهان کردن اطالعا کاهنده قیمت و برجسته کردن اطالعا افزاینده قیمت سوق میدهنهد .عهالوه بهر ایهن ،اگهر
مدیران این انگیزه را داشته باشند تا بیشارزشیابی را تصحیح کنند ،آنها ممکن است به علت وجود برخی مشکال قهادر
نباشند این کار را انجام دهند (المبر .)3112 ،4
بدون توجه به علل دقیق بیشارزشیابی ،قیمهت سههام بهیشارزشهیابی شهده ،بهه سهمت ارزش واقعهی آن کهاهش پیهدا
میکند .این کاهش قیمت اجتنابناپایر است؛ زیرا اطالعا درباره اصول زیربنایی شرکت در طول زمان آشکار خواههد
شد و عقاید سرمایهگااران درباره ارزشیابی به سمت ارزش واقعی ،همسهو خواههد شهد .هنگهامی کهه قیمهت سههام یهک
شرکت افزایش مییابد ،مدیران منافع متعددی همچون ،افزایش پاداش و ثرو (برنس و کهدیا .)3118 ،8افهزایش امنیهت
شغلی (ویسباچ )4988 ،9و افزایش ارزش در بازار کار اجرایی بدست میآورند .ننین انگیزههایی ،موجه

مهیشهود کهه

مدیران ،جهت داشتن قیمت سهام باالتر تالش کنند و نشان میدهد که اصهال یهک بهیشارزشهیابی سههام نمهیتوانهد بهه
سادگی انجام گیرد.
بسیاری از پژوهشگران ،در رابطه با هزینههای قیمتگااری ناصهحیح سههام ،بهر دو موضهوع تخصهیصههای ناکهارا و
هزینههای نمایندگی تمرکز نمودهاند .اکثر اقتصاددانان ،معتقدند که قیمتهای بازار سههام ،وظیفهه بسهیار مههم تخصهیص
منابع را بر عهده دارند .بهطور خاص ،بازار سهام در حال ایفای یک نقش مهم در تخصهیص کهارای سهرمایه بهه بهتهرین و
تولیدیترین استفادهها است؛ بنابراین ،قیمتهای ناصحیح سهام ،نامناس
سرمایهگااری را موج

به نظر مهیرسهند ،زیهرا کانهالههای نامناسهبی از

میشوند .توسعههای اقتصادی اخیر نشان میدهد ،وقتی سهام بیشارزشهیابی مهیشهود بازارههای

سهام بر شد هزینههای نمایندگی میافزایند .ازآنجاییکه بیشارزشیابی سهام ،سب

میشود تا منهافع سهرمایهگهااران از

منافع مدیران دور شود و زیانی که سرمایهگااران هنگام بیشارزشیابی سهام متحمل میشوند ،بزرگ است (زیهرا مهدیران
در زمان بیشارزشیابی ،منافع بیشتری بدست میآورند) بیشارزشیابی سهام محتمل است تا هزینهههای نماینهدگی اساسهی
را در برداشته باشد (المبر .)3112 ،
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جنسن ( )3115بیان میکند که مدیران شرکتهای بیش ارزشیابی شده به منظور توجیه خطاهای ارزشیابی سههام بایهد
اقداماتی را انجام دهند تا عملکرد گزارششده را بهتر از واقعیت ارائه دهند .یکی از این اقداما  ،مدیریت سود میباشهد.
مدیران با اجرای این اقدام ،امیدوار میباشند تا نتایج منفی مرتب با حرفه و پاداشها را بهه تهأخیر بیاندازنهد ،ایهن درحهالی
استکه آنها در واقع در حال خراب کردن ارزش بلندمد شرکت هستند (موسویشیری و همکاران.)4294 ،
بحران مالی شرکتها موضوعی است که تأثیر زیادی بر تمامی ذینفعان شرکت میگاارد؛ بهخصهوص بهیاطمینهانی
مرتب با بازده یا بازگشت سرمایهگااری سرمایهگااران که میتواند شرکت را از دستیابی به منابع محروم سازد .زبیهر 41و
همکاران ( )3131نشان میدهند سرمایهگااری در شرکتهای کونک و متوس خصوصی در طول و بعد از بحران مالی
کاهش پیدا میکند.
علل منجر به شکست کس وکار و ورشکستگی بعدی را میتوان به سیاسی ،اقتصادی ،مالی ،غفلت ،تقله  ،فاجعهه و
بقیه تقسیم کرد .عوامل سیاسی شامل تحریم یک کشور اسهت .عوامهل اقتصهادی شهامل ،تهورم ،ضهعف صهنعت و مکهان
ضعیف است .عوامل مالی شامل بدهیهای بیش از حد و سرمایه ناکافی است (خواجوی و امیری.)4293 ،
پژوهشهها نشهان مهیدهنهد کهه مشهکال مهالی ،نتیجهه خطها و قضهاو

مهدیریتی هسهتند .هنگهامی کهه اشهتباههها و

قضاو های نادرست ،زیاد شود ،میتواند نشانهای از بیتوجهی مدیریتی باشد .بااینحال ،هیچ الگهوی هنهوز در دسهتر
نیست که بتواند تقل

شرکت را شناسایی و پیگیری کند (جرالد.)4998 ،44

ضعف کنترل داخلی (وکیلی فرد و همکاران)4293 ،؛ شیوه تأمین مالی (مالنظری و همکاران)4288 ،؛ سرمایه فکهری
(دانش و تخصص کارکنان) (نمازی و همکاران)4292 ،؛ ساختار هیئهت مهدیره شهرکت (خواجهوی و فهرپ پهور بنهدری،
 )4294از جمله عوامل مهمی هستند که میتوانند در بروز بحران مالی شرکتها مؤثر باشند .با توجه به تأثیر سرایتی نقهش
بحران مالی در صنعت ،زنجیره عرضه و بخشهای مالی و غیرمالی ،ارتباط بین بحران مالی یهک شهرکت بها بحهران مهالی
سایر شرکتها میتواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد که ،به پدیده تهوالی بحهران مهالی معهرو

اسهت (قهائممقهامی،

.)4294
ناریتو 43و همکهاران ( )3144نشهان دادنهد ارتبهاط میهان کیفیهت سهود و سهالمت مهالی یکنواخهت نیسهت و مهدیران
شرکتهای درمانده ،سود را برای اهدا

خود بیشتر از شرکتهای سالم مدیریت میکنند .حبی  42و همکهاران ()3143

دریافتند مدیران شرکتهای سالم درگیر فعالیتهای مدیریت سود فزاینده سود خالص میشهوند .همچنهین ،شهواهدی از
تأثیر بحران مالی جهانی بر ارتباط بین ریسک درماندگی مالی و مدیریت سود ارائه کردند .بیساگنو و دی لوکا)3145( 44
نشان دادند که شرکتهایی که بحران مالی را تجربه نمودهاند ،صور های مالیشان را به منظور دستیابی به عملکرد بهتهر
دستکاری نمودهاند .ناگار و سن )3142( 45دریافتند که شرکتها در مراحل اولیه از بحران مالی در مدیریت سهود واقعهی
درگیر میشوند و هنگامی که بحران مالی شدیدتر میشود در مدیریت سودهای افزاینده تعهدا درگیر میشوند .داتهزی
و راستچ )3142( 42در ارتباط با رفتار مدیریت سود قبل از شروع بحران مهالی نشهان مهیدهنهد کهه شهرکتهها بهه منظهور
پوشش عملکرد ضعیفشان تمایل زیادی به درگیر شدن در دستکاریهای سود دارند .حبی

و حسن )3144( 44دریافتنهد

شرکتهایی با استراتژی کس وکار تهاجمی نسبت به شرکتهای با اسهتراتژی کسه وکهار تهدافعی بیشهتر مسهتعد بهیش
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ارزشیابی سهام و درنتیجه سقوط قیمت سهام است .ویبو 48و همکاران ( )3149با بررسی رابطه بین بهیشارزشهیابی سههام و
ریسک بحران مالی دریافتند که افزایش بیشارزشیابی سهام به طور قهوی بها کهاهش ریسهک بحهران مهالی مهرتب اسهت.
ولیپور و همکاران ( )4293دریافتند شهرکتههای دارای بحهران مهالی در مهد  4سهال قبهل از شهمول مهاده  444قهانون
تجار با روشهای دستکاری اقالم تعهدی و فعالیتههای واقعهی ،نسهبت بهه سهایر شهرکتهها ،بیشهتر بهه مهدیریت سهود
پرداختهاند .ابراهیمی و همکاران ( )4292نشان دادند بحران مهالی اثهر منفهی و معنهاداری بهر هموارسهازی سهود و ارتبهاط
ارزشی سود دارد .کارشناسان و همکاران ( )4294دریافتند بحران مالی اثر منفی و معناداری بهر احتمهال تقله  ،مهدیریت
سود و ارزش سهام دارد .حیدرزاده هنزائی و حسینزاده ظروفچی ( )4298دریافتنهد اسهتراتژی تجهاری و بهیش ارزشهیابی
سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام اثر معناداری دارند .مال زینلی و مالزینلی ( )4298با بررسی رابطه بین مهدیریت سهود،
افشای اطالعا مالی و بحران مالی دریافتند بحران مالی شرکت بر افشای اطالعا و مدیریت سود شرکت تأثیر دارد.
به منظور دستیابی به هد های پژوهش و با توجه به مبانی نظری و پیشینه مطر شده ،فرضیههای پهژوهش بهه شهر
زیر ارائه شدهاند:
فرضیه اول پژوهش :بین بیشارزشیابی سهام و بحران مالی شرکتها رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم پژوهش :مدیریت سود رابطه بین بیشارزشیابی سهام و بحران مالی شرکتها را تعدیل میکند.
روششناسی پژوهش

برای آزمون فرضیههای پژوهش ،از تحلیهل رگرسهیون ننهد متغیهره خطهی اسهتفاده شهده اسهت .جامعهه آمهاری ایهن
پژوهش ،کلیه شرکتهای پایرفته شده در بور

اوراق بهادار تهران ،بین سالههای  4294تها  4298در نظهر گرفتهه شهده

است .از جامعه آماری پژوهش ،شرکتهایی که از این شرای برخوردار بودند ،انتخاب گردید )4 :قبل از سهال  4294در
بور

پایرش شده باشد )3 .سال مالی شرکت منتخ

منتهی به پایان اسفندماه باشد )2 .طی سالهای مورد بررسی ،تغییهر

سال مالی یا تغییر فعالیت نداده باشد )4 .دادههای موردنیاز برای محاسهبه متغیرههای پهژوهش در دسهتر

باشهند )5 .وقفهه

معامالتی بیش از  2ماه نداشته باشد )2 .دارای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام منفی نباشد )4 .از شرکتههای فعهال در
صنعتهای بیمه ،بانک ،سرمایهگااری ،واسطهگری مالی ،هلدینگها و لیزینگها نباشد.
بر مبنای شرای ماکور ،تعداد  414شرکت در بازه زمانی  4294-4298انتخاب گردید .دادههای الزم بهرای اجهرای
این پژوهش ،از نرمافزار رهآورد نوین و گزارشهای منتشهره در سهایت کهدال و پایگهاهههای اینترنتهی مربهوط بهه بهور
گردآوری شده است .دادهها با استفاده از نرمافزار  Rتجزیهوتحلیل شدند.
الگوها و متغیرهای پژوهش
الگوهای پژوهش

در این پژوهش بهمنظور آزمون فرضیه اول ،از الگوی رگرسیونی  4و برای آزمون فرضیه دوم ،از الگهوی رگرسهیونی
 3استفاده گردیده است.
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متغیرهای به کار رفته در الگوهای فوق به تفصیل در ادامه تشریح شدهاند.
اندازهگیری متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته
بحران مالی (

) :اگر شرکتی هر کدام از سه شرط زیر را داشته باشد ،دارای بحران مالی محسهوب مهیشهود
49

(اعتمادی و عبدلی .4 :)4294 ،وجود زیان مالی در سه سال پیاپی (زیان عملیاتی ،زیان خالص یا زیان انباشته) (جانتادپ ،
 .3 .)3112کاهش بیشتر از  41درصد سود تقسیمی هر سال نسبت بهه سهال قبهل (جانتهادپ .2 .)3112 ،مشهمول مهاده 444
قانون تجار باشد (بر اثر زیانهای وارده ،حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشهد) .بهه شهرکتههایی کهه بحهران
مالی دارند ،مقدار  4و در غیر این صور صفر داده میشود.
متغیرهای مستقل
31

) :برای محاسبه بیش ارزشیابی سهام از معیار رودز-کروپف و همکاران ( )3115اسهتفاده

بیش ارزشیابی سهام (

شده است .آنها ارزش واقعی شرکت را به شر ذیل بیان کردهاند.
()2
حرو

 t , iو  jبه ترتی

-

-

+

+

=

 :لگهاریتم طبیعهی ارزش بهازار حقهوق

بیهانکننهده شهرکت ،سهال و نهوع صهنعت اسهت.

صاحبان سهام شرکت  iدر پایان سال ،t

–

-

 :لگاریتم طبیعی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت  iدر پایان سهال ،t

 :ارزش واقعی برآوردی شرکت  iمبتنی بر مضربهای ارزشهیابی سهطح صهنعت در زمهان ،t
ارزش واقعی برآوردی شرکت  iمبتنی بر مضارب ارزشیابی سطح صنعت در بلندمد ،
–

قسمت اول از الگوی فوق

:

،

،

بین ارزش بازار و ارزش واقعی مربوط به شرکت  iدر صنعت

 ،اختال

 jو زمان  tاست (خطای ویژه شرکت) .قسمت دوم از الگهوی فهوق

-

[ ،اخهتال

بهین ارزش واقعهی

شرکت  iبرای صنعت  jو زمان  ،tو ارزش واقعی بلندمد شرکت  iدر سطح صنعت است (خطای سری زمانی صهنعت).
مجموع قسمت اول و دوم از الگوی فوق
است .قسمت سوم از الگوی فوق
برای برآورد

-

و

–

-

بیانکننده اختال

نشاندهنده کل خطاههای ارزشهیابی

بین ارزش واقعی بلندمد و ارزش دفتری است.

از الگوی رودز-کروپف و همکاران ( )3115استفاده شده است .در ایهن الگهو،

ارزش بازار به صور تابعی خطی از متغیرهای ارزش دفتری ،سود خالص و اهرم مالی بیان شده است.
()4

+

| +

|

| |  :لگاریتم طبیعی قدر مطلق سود خالص شرکت،
در واقع بیانکننده مقدار برآوردی خطای ویژه شرکت است.

| +

|

 :اهرم مالی بازار شرکت و

+

+

=

 :خطای الگو اسهت کهه
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اگر شرکتی دارای سود خالص باشد مقدار
محاسبه مضارب ارزشیابی

در نظر گرفته میشود .بهرای

و اگر دارای زیان خالص باشد

 ،رگرسیون مقطعی ساالنه الگوی  4برای هر صنعت انجام میشود تا برآوردههای مضهارب

حسابداری صنعت برای سال  ( ̂ ) ،tبدست آید.
ارزش برآورد شده
̂| +

( )5

برای محاسبه ضرای

به شر ذیل ،محاسبه میشود.
̂| +

|

|

̂+

بلندمد در سطح صنعت

̂= ̂ +

̂

̂

̂

̂

̂

̂ های بدست آمده از رگرسیونهای سهاالنه محاسهبه

متوس

میشود.
( )2

برای تمامی

ارزش برآورد شده
̅

( )4

∑

ها

=̅

به شر ذیل ،محاسبه میشود.
|

|

̅

|

|

اثر متقابل مدیریت سود با بیش ارزشیابی سهام (

̅

̅

̅ ) ̅

̅

̅

̅

̅

(

) :این متغیر از حاصلضرب مقادیر تعهدا اختیهاری بهه

عنوان نماینده مدیریت سود در مقادیر بیش ارزشیابی سهام محاسبه میشود.
متغیرهای کنترلی
اقالم تعهدی اختیاری (

) :در این تحقیق برای اندازهگیری اقالم تعهدی اختیاری به عنوان نماینده مدیریت سهود،

از یک نسخه تعدیل شده از الگوی جونز )4994( 34استفاده شده است.
( )8
 :TAitبیانکننده کل اقالم تعهدی شرکت  iدر پایان سال  tاست که به شر ذیل اندازهگیری میشود:
( )9
 :تغییر در داراییهای جاری،
در حصه جاری بدهیهای بلندمد ،
در درآمد فهروش،
-

 :تغییر در وجوه نقد،

 :هزینه استهالک داراییهای نامشهود و دارایهیههای ثابهت،

 :تغییهر در حسهابههای دریهافتی تجهاری،

 :ارزش دفتری کل داراییهای ابتدای سال،

نقد عملیاتی،

 :تغییر در بدهیهای جاری،

 :αضرای

 :تغییهر
 :تغییهر

 :ناخهالص امهوال ،ماشهینآال و تجهیهزا ،
الگوی تعهدیل شهده جهونز،

 :جریهان

 :خطای الگو یا همان جمله اخالل است که بیانگر مقدار برآوردی اقالم تعهدی اختیاری است.

تحریم اقتصادی (

) :تحریم اقتصادی یک متغیر مجازی است که برابر یک است اگر تحریمها همهجانبهه (تحهریم

تجاری و سرمایهگااری ،تحریم بانکی ،تحریم تسهیال مالی بانکی ،تحریم انرژی و تحریم تبادال مالی) باشد (از سال
 94تا  92و از سال  92تا  )98و برابر صفر است اگر تحریمها همهجانبه نباشد (سالهای  94و .)95
ضعف کنترل داخلی (

) :ضعف کنترل داخلی ،یک متغیر مجازی است که اگهر در گهزارش حسهابر

ضعف بااهمیت گزارش شده بود عدد یک و در غیر این صور صفر میپایرد (مانسیف 33و همکاران.)3143 ،

مسهتقل
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) :شیوه تأمین مالی ،یک متغیر مجازی است بهطوریکه اگر شرکت از طریق انتشهار سههام یها

شیوه تأمین مالی (

اوراق بدهی ،تأمین مالی پرداخته بود عدد یک و در غیر این صور صفر میپایرد.
,

سرمایه فکری (

,

) :در این پژوهش از الگوی ضری

32

ارزش افزوده فکری پالیک ( )3111برای

سنجش متغیرهای کنترلی پژوهش شامل سرمایه فکری ،سرمایه انسهانی و سهرمایه سهاختاری اسهتفاده شهده اسهت .ارزش
افزوده شرکت را میتوان بهصور زیر محاسبه کرد:
()41
 :VAارزش افزوده شرکت :OP ،سود عملیاتی :EC ،هزینه کارکنان :DP ،هزینه استهالک :NI ،سهود پهس از بههره و
مالیا  :I ،هزینههای مالی :T ،مالیا .
رابطه بین ارزش افزوده و سرمایه انسانی بهکار گرفته شده به شر زیر است.
()44
 :سرمایه انسانی است که برابر است با کل هزینه حقهوق و دسهتمزد شهرکت.

:کارایی سرمایه انسانی،

نشان میدهد که به ازای هر واحد پول دستمزد پرداختی به کارکنان ،نه میزان ارزش افزوده ایجاد میشود.
سرمایه ساختاری ( )SCبرابر با تفاضهل ارزش افهزوده شهرکت از سهرمایه انسهانی اسهت .ضهری

 SCEسههم سهرمایه

ساختاری را در ایجاد ارزش جدید نشان میدهد.
–

()43
()42

در ادامه ،کارایی سرمایه فکری ( )ICEاز حاصلجمع کارایی سهرمایه انسهانی و کهارایی سهرمایه سهاختاری بههدسهت
میآید.
()44
) :متغیری دو وجهی است که در صور تغییر در اعضای هیئت مدیره عدد یک

تغییر در اعضای هیئت مدیره (

و در غیر این صور عدد صفر اختیار میکند.
دانش مالی اعضای هیئت مدیره (

) :متغیری دو وجههی اسهت کهه ننانچهه فهردی بها دانهش مهالی (حسهابداری،

حسابرسی و مدیریت مالی) در هیئت مدیره باشد ،عدد یک و در غیر این صور عدد صفر میگیرد.
اندازة هیئت مدیره (
استقالل هیئت مدیره (
نرخ تورم (

) :بر اسا

توالی بحران مالی (

) :تعداد افرادی که عضو هیئت مدیرة شرکت می باشند.
) :نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره است.
نرخ اعالم شده توس بانک مرکزی است.
) :با توجه به اینکه بحران مالی شرکتها در یک صنعت از همدیگر تأثیر میپایرد ،انتظهار

میرود وقوع بحران مالی در شرکتها ی موجود در یک صهنعت نقهش بهه سهزایی در وقهوع بحهران دیگهر شهرکتههای
موجود در آن صنعت داشته باشد .برای محاسبه این متغیر بر مبنای معیار سه گانه بحران مالی ،اگر شرکتی در یک صهنعت
در  2سال متوالی دارای حداقل یکی از شرای بحران مالی باشد ،در آن سال احتمال تسری بحهران مهالی بهه شهرکتههای
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موجود در آن صنعت وجود دارد که برای آن سال شرکتها عهدد یهک و در غیهر اینصهور عهدد صهفر در نظهر گرفتهه
میشود (قائممقامی.)4294 ،
) :به منظور کونکسازی مقادیر ،از لگاریتم طبیعی درآمد فروش استفاده میشهود

درآمد فروش شرکت (

(اولسون 34و همکاران.)3143 ،
) :به منظور کنترل اثرا اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی جمع کل داراییهها اسهتفاده

اندازه شرکت (

میشود (ادواردز 35و همکاران.)3142 ،
نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار سهام (

) :به منظور کنتهرل فرصهتههای رشهد از نسهبت

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار سهام استفاده میشود (ادواردز و همکاران.)3142 ،
) :از تقسیم کل بدهیها به کل داراییها محاسبه میشود (ادواردز و همکاران.)3142 ،

اهرم مالی (

اموال ماشینآالت و تجهیزات (

) :برابر مجموع خهالص امهوال ،ماشهینآال و تجهیهزا اسهت کهه بهه منظهور

همگنسازی با سایر متغیرها به ارزش دفتری کل داراییها تقسیم میگردد (ادواردز و همکاران.)3142 ،
موجودی کاال (

) :برابر با ارزش دفتری موجودی مواد و کاال است که به منظور همگنسازی با سهایر متغیرهها بهر

ارزش دفتری کل داراییها تقسیم میگردد (ادواردز و همکاران.)3142 ،
نرخ بازده داراییها (

) :نرخ بازده داراییها از تقسیم سود خالص به کل داراییها محاسبه میشود (جهاردین و

سورین.)3144،32
رشد فروش (

) :رشد فروش از تفاو درآمد فروش امسهال و سهال قبهل تقسهیم بهر فهروش سهال قبهل

محاسبه میشود (داواال  34و همکاران.)3119 ،
یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

جدولهای  4و  3حاوی آمار توصیفی مربوط به متغیرهای کمی و کیفهی پهژوهش اسهت .همهانطور کهه در جهدول 4
مشاهده میشود میانگین معیار ورشکستگی آلتمن برابر با  4/249است که نشان میدهد اکثر شرکتهای مورد بررسی بهه
طور متوس در محدوده تردید قرار دارند که باید با احتیاط تفسیر گردد .کمترین بیش ارشیابی سههام  ، -1/992بیشهترین
آن  1/994و میانگین آن  -1/144است که نشان میدهد به طهور متوسه  ،مقهادیر اخهتال

ارزش واقعهی از ارزش بهازار

شرکتهایی که کمتر ارزشیابی شدهاند نسبت به شرکتهایی که بیشتر ارزشیابی شدهاند ،بیشتر است .نتایج آمار توصهیفی
در جدول  3نشان میدهد که در بین  811سال شرکت مورد بررسی 381 ،سال شهرکت یکهی از  2شهرط الزم بهرای قهرار
گرفتن در گروه شرکتهای دارای بحران مالی را دارا بودهاند .به عبار دیگهر ،تقریبها  25درصهد از شهرکتهها در طهی
سالهای مورد بررسی ،فاقد بحران مالی و حدود  25درصد از آنها دارای شرای بحران مالی بودهانهد .سهایر نتهایج نشهان
میدهد که در یک نهارم از سالهای مورد بررسی شرکتها در شرای تحریم بودهاند 33/45 ،درصهد از شهرکتهها بهه
تأمین مالی از طریق انتشار سهام یا اوراق قرضه پرداختهاند 52/35 ،درصد از شهرکتهها دارای ضهعف در کنتهرل داخلهی
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بودهاند 24/235 ،درصد از اعضای هیئت مدیرهها دارای دانش مالی هستند 42/5 ،درصد از شرکتهها در اعضهای هیئهت
مدیره تغییر داشتهاند و  9/4درصد از شرکتها در  2سال متوالی هر  2شرط ورود به بحران مالی را داشتهاند.
جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای کمّی پژوهش

متغیر

نماد

معیار ورشکستگی آلتمن

z′

-1/928

بیش ارزشیابی سهام

OV

-1/992

اقالم تعهدی اختیاری

DA

-1/494

1/424

)Ln(Sales

33/445

22/482

34/242

)Ln(Asset

34/231

23/925

34/832

4/412

BM

1/144

2/234

1/238

1/423

Leverage

1/444

1/992

1/231

1/444

PPE

1/1118

1/849

1/352

1/441

In

1/1111

1/228

1/344

1/444

ROA

-1/489

1/234

1/413

1/434

SalesGrowth

-1/422

3/423

1/482

1/223

BS

5/111

4/111

5/121

1/351

B Ind

1/311

4/1111

1/244

1/452

If

1/191

1/244

1/482

1/191

کارایی سرمایه انسانی

HCE

1/429

23/944

3/995

3/544

کارایی سرمایه ساختاری

SCE

-2/482

8/249

1/535

1/532

کارایی سرمایه فکری

ICE

-2/144

22/944

2/513

3/424

درآمد فروش
اندازه شرکت
ارزش دفتری به ارزش بازار سهام
اهرم مالی
اموال ماشینآال و تجهیزا
موجودی کاال
نرخ بازده داراییها
رشد فروش
اندازه هیئت مدیره
استقالل هیئت مدیره
نرخ تورم

کمترین

انحرا

بیشترین

میانگین

5/844

4/249

1/822

1/994

-1/144

1/421

-1/494

1/448
4/282

معیار

جدول  .2آمار توصیفی متغیرهای کیفی پژوهش

متغیر کیفی
بحران مالی

مقدار

نماد
CRISIS

تحریم اقتصادی

ES

شیوه تأمین مالی

MF

ضعف کنترل داخلی

ICW

دانش مالی هیئتمدیره

BD

تغییر در اعضای هیئتمدیره

BM

توالی بحران مالی

BHS

درصد فراوانی

فراوانی
1

531

25

4

381

25

1

212

45

4

494

35

1

248

44/35

4

483

33/45

1

251

42/45

4

451

52/35

1

499

23/245

4

214

24/235

1

453

52/5

4

248

42/5

1

435

91/2

4

45

9/ 4

آمار استنباطی

به منظور برازش الگوهای پژوهش و آزمون فرضیهها ،ابتدا با استفاده از تحلیلهای رگرسیونی مناسه  ،متغیهر مسهتقل
پژوهش ،بیشارزشیابی سهام مطابق با الگوی رودز-کروپف و همکاران ( )3115از طریهق محاسهبه ارزشههای واقعهی در
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سطح شرکت و صنعت محاسبه و پس از برآورد این ارزشهها ،خطاههای ارزشهیابی در سهطح شهرکت و صهنعت بهرآورد
گردید .سپس متغیر بهیشارزشهیابی سههام از مجمهوع خطاههای ارزشهیابی در سهطح شهرکت و صهنعت محاسهبه گردیهد.
همچنین ،در ادامه به منظور محاسبه متغیر تعهدا اختیاری به عنوان نماینده مدیریت سود ،ابتدا الگوی تعدیل شهده جهونز
برازش گردید و با استفاده از خطاهای الگو ،متغیر اقالم تعهدی اختیاری نیز محاسبه گردیهد .در ادامهه ،بهه منظهور آزمهون
فرضیههای پژوهش ،ابتدا روش مناس

جهت برازش هر الگو انتخاب شده و پس از برازش الگوها ،ضرای

برآورد شهده

و معناداری آنها گزارش میشود.
نتایج آزمون فرضیه اول

با توجه به دو وجهی بودن متغیر وابسته (بحران مالی) این الگو با استفاده از الگهوی الجیهت (روش پانهل لوجیسهتیک)
برازش داده شده است .برای این منظور ابتدا الگوهای لوجیستیک ساده ،لوجیستیک ساده با اثر زمهان ،پهانلی لوجیسهتیک
دادههای ادغامشده و پانلی لوجیستیک اثرا تصادفی به دادهها برازش داده میشود و سپس با استفاده از معیار آکائیهک،
برای برازش به دادهها انتخاب میشود .الگویی که مقدار آکائیک کمتهری نسهبت بهه سهایر الگوهها داشهته

الگوی مناس

باشد الگوی مناسبی برای برازش به دادهها است (برنهام و اندرسون .)3113 ،38همانطور که در جدول  2مشاهده میشهود،
ازآنجاییکه الگوی پانل لوجیستیک اثرا تصادفی دارای مقدار آکائیک کمتری نسبت به سایر الگوهاست ،لاا ،الگهوی
الگو و آزمون معناداری آنها در جدول  2ارائه شده است.

مناس تری برای برازش به دادهها است .نتایج برآورد ضرای

تعیهین الگهو حهدود 44

سطح معناداری آماره نسبت درستنمایی بیانگر معناداری کل الگوی رگرسیون اسهت .ضهری

درصد است که نشان میدهد  44درصد از تغییرا متغیر وابسته توس متغیرهای مستقل و کنترلی توضهیح داده مهیشهود.
در فرضیه اول پژوهش به این موضوع پرداخته شده است که آیا بین بیشارزشیابی سهام و بحران مهالی شهرکتهها رابطهه
مثبت معناداری وجود دارد یا نه؟ همانطور در جدول  2مشاهده میشود ضری

متغیر بیشارزشیابی سهام ،برابهر بها 1/139
متغیر بیشارزشهیابی سههام مثبهت و

و سطح معناداری آن برابر با  1/114است که کمتر از  5درصد است ،بنابراین ،ضری

معنادار است .بدین معنی که با افزایش خطاهای ارزشیابی سهام (بیشارزشیابی سهام) میزان بحران مالی به طهور معنهاداری
افزایش مییابد .بنابراین ،فرضیه اول پژوهش رد نمیشود.
جدول  .3نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش
+
+

+

+
+

+
+

متغیرها

+
+

+
+

نماد

+
+

+
+

ضری

+
+

+

آماره z

+
+

=
+

سطح معناداری

عرض از مبدأ

C

4/255

1/541

1/589

بیش ارزشیابی سهام

OV

1/139

3/823

1/114

درآمد فروش

)Ln(Sales

1/129

1/492

1/842

اندازه شرکت

)Ln(Asset

1/345

1/854

1/294

BM

-1/423

-1/222

1/534

Leverage

1/442

3/143

1/144

PPE

-1/532

-1/889

1/244

In

-4/451

-4/282

1/193

ROA

-2/221

-4/425

1/111

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار سهام
اهرم مالی
اموال ماشینآال و تجهیزا
موجودی کاال
نرخ بازده داراییها

+
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نماد

متغیرها
رشد فروش

آماره z

ضری

سطح معناداری

1/334

1/894

1/243

ES

1/445

3/994

1/113

ICW

1/312

4/124

1/399

MF

1/152

1/322

1/493

کارایی سرمایه فکری

ICE

1/113

1/125

1/943

کارایی سرمایه انسانی

HCE

1/115

1/144

1/928

کارایی سرمایه ساختاری

SCE

-1/544

-4/935

1/154

SalesGrowth

تحریم اقتصادی
ضعف در کنترل داخلی
شیوه تأمین مالی

تغییر در اعضای هیئت مدیره

BM

1/344

4/441

1/458

دانش مالی اعضای هیئت مدیره

BD

-1/244

-4/212

1/418

اندازه هیئت مدیره

BS

1/434

1/394

1/422

B Ind

1/344

1/482

1/239

If

1/418

1/243

1/541

1/345

4/442

1/341

استقالل هیئت مدیره
نرخ تورم
توالی بحران مالی

BHS

آماره نسبت درستنمایی
ضری

493/514

1/111

سطح معناداری

1/44

تعیین (آماره مک فادن)

مقدار آماره آکائیک پانل لوجیستیک اثرا تصادفی

954/812

مقدار آماره آکائیک پانل لوجیستیک دادههای ادغامشده

953/324

مقدار آماره آکائیک لوجیستیک ساده با اثر زمان

954/914

مقدار آماره آکائیک لوجیستیک ساده

953/324

نتایج آزمون فرضیه دوم

این الگو نیز با استفاده از الگوی الجیت (روش پانل لوجیستیک) برازش داده شهده اسهت .همهانطور کهه در جهدول 4
مشاهده میشود ،ازآنجاییکه الگوی پانل لوجیستیک دادههای ادغامشده دارای مقدار آکائیک کمتهری نسهبت بهه سهایر
الگو و آزمهون معنهاداری آنهها در

الگوهاست ،لاا الگوی مناس تری برای برازش به دادهها است .نتایج برآورد ضرای
جدول  4ارائه شده است.

در فرضیه دوم پژوهش به این موضوع پرداخته شده است که آیا مدیریت سود رابطه بین بیشارزشیابی سهام و بحهران
متغیر اثهر تعهاملی بهیشارزشهیابی

مالی شرکتها را تعدیل میکند یا نه؟ همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ضری

سهام با مدیریت سود ،برابر با  1/358و سطح معناداری آن برابهر بها  1/824اسهت کهه بیشهتر از  5درصهد اسهت ،بنهابراین،
معنادار نیست .بدین معنی که مدیریت سود نتوانسته است به طور معناداری رابطه بین بیشارزشهیابی سههام و بحهران مهالی
شرکتها را تعدیل کند .بنابراین ،فرضیه دوم پژوهش رد میشود.
جدول  .1نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش
+
+

+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

متغیرها

+
+
+

+
+

+

+

+
+

=
+

+

+

نماد

ضری

عرض از مبدأ

C

-1/244

آماره z
-1/444

سطح معناداری
1/944

بیش ارزشیابی سهام

OV

1/451

3/242

1/148

تعهدا اختیاری

DA

-1/292

-4/424

1/352

OV*DA

1/358

1/315

1/824

اثر تعاملی بیشارزشیابی سهام با مدیریت سود
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متغیرها

ضری

نماد

آماره z

سطح معناداری

درآمد فروش

)Ln(Sales

-1/428

-1/244

1/511

اندازه شرکت

)Ln(Asset

1/145

1/223

1/444

BM

1/454

4/915

1/152

Leverage

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار سهام

4/833

3/324

1/122

PPE

-1/324

-1/298

1/291

اهرم مالی

In

-4/524

-4/821

1/124

ROA

-2/851

-3/382

1/133

SalesGrowth

1/254

4/348

1/314

ES

1/522

4/984

1/142

ضعف در کنترل داخلی

ICW

1/324

4/414

1/424

شیوه تأمین مالی

MF

1/144

1/241

1/422

کارایی سرمایه فکری

ICE

1/115

1/113

1/998

کارایی سرمایه انسانی

HCE

1/115

1/113

1/998

کارایی سرمایه ساختاری

SCE

-3/442

-1/915

1/225

تغییر در اعضای هیئت مدیره

BM

1/484

4/145

1/395

دانش مالی اعضای هیئت مدیره

BD

-1/244

-4/842

1/124

اندازه هیئت مدیره

BS

1/455

1/294

1/292

B Ind

1/245

4/185

1/344

If

1/394

1/344

1/814

1/194

1/299

اموال ماشینآال و تجهیزا
موجودی کاال
نرخ بازده داراییها
رشد فروش
تحریم اقتصادی

استقالل هیئت مدیره
نرخ تورم
توالی بحران مالی

BHS

آماره نسبت درستنمایی
ضری

492/255

سطح معناداری

1/289
1/111
1/448

تعیین (آماره مک فادن)

مقدار آماره آکائیک پانل لوجیستیک اثرا تصادفی

824/448

مقدار آماره آکائیک پانل لوجیستیک دادههای ادغامشده

822/215

مقدار آماره آکائیک لوجیستیک ساده با اثر زمان

822/394

مقدار آماره آکائیک لوجیستیک ساده

822/212

تحلیل حساسیت

به منظور تحلیل حساسیت فرضیههای پژوهش ،از معیار ورشکستگی آلتمن به عنوان نمایندهای نزدیک به معیار بحران
مالی استفاده شد (ادواردز و همکاران )3142 ،تا اطمینان بیشتری از اثرا نامطلوب بیشارزشیابی سهام در جههت خرابهی
ثرو بلندمد سهامداران و ایجاد بحران مالی برای شرکت حاصل شود .معیار بحران مالی مطهابق بها الگهوی آلهتمن بهه
شر زیر است:
()45

+0/998

 :z′شاخص الگوی تعدیل شده آلتمن،
انباشته به ارزش دفتری کل داراییها،

+0/420

+ 3/107

+0/847

=0/717

 :نسبت سرمایه در گردش به ارزش دفتری کل داراییها،

 :نسبت سهود

 :نسبت سود قبل از بهره و مالیا به ارزش دفتهری کهل دارایهیهها،

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت به ارزش دفتری کل بدهیها،

 :نسهبت

 :نسبت درآمد فروش به ارزش دفتهری کهل

داراییها .در این الگو هر نه z′کمتر باشد میزان بحران مالی شرکت بیشتر است .به طهوری کهه شهرکتههای باامتیهاز z′
باالتر از  3/9به عنوان شرکتهای سالم طبقهبندی شده و بها امتیهاز  z′کمتهر از  4/32وارد طبقهه شهرکتههای ورشکسهته
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میشوند و  z′بین  4/32و  3/9به عنوان منطقه تردید تلقی شده و ناحیه مزبور باید با احتیهاط تفسهیر گهردد .آلهتمن بها ایهن
الگو به  94درصد پیشبینی صحیح دست یافت.
نتایج آزمون تحلیل حساسیت
به منظور برآورد الگوهای پژوهش بر مبنای معیار جایگزین بحران مالی ،ابتدا بین روش رگرسیون خطهی سهاده ،روش
رگرسیون خطی ساده با عامل زمان ،روش پانلی اثرا ثابت ،روش پانلی اثرا تصادفی و روش پهانلی تعمهیمیافتهه روش
مناس

جهت برازش الگو ،انتخاب شده و پس از برازش الگو ،ضرای

برآورد شده و معناداری آنها گهزارش مهیشهود.

نتایج آزمون  Fلیمر بیانگر رجحان الگوی پانلی اثرا ثابت نسبت به رگرسیون حداقل مربعا معمولی برای هر دو الگهو
و نتایج آزمون هاسمن نیز بیانگر رجحان الگوی پانلی اثرا ثابت نسبت به الگوی پانلی اثرا تصادفی بهرای الگهوی اول
و رجحان الگوی پانلی اثرا تصادفی نسبت به الگوی پانلی اثرا ثابت است .شرط استفاده از روش پانلی این اسهت کهه
باقیماندههای الگو ،خودهمبستگی سریالی نداشته باشند .ننانچه باقیماندههای الگو ،خودهمبستگی سهریالی داشهته باشهند،
میبایست از روش پانلی تعمیمیافته استفاده کرد .بدین منظور ،از آزمون بروش گادفری استفاده شده است که با توجه بهه
نتایج آن ،فرضیه صفر آن که بیانگر عدم وجود خودهمبستگی سریالی بین خطاهاست ،رد میشود .لاا ،بهرای بهرازش ههر
الگهو و آزمهون معنهاداری

دو الگو به دادهها باید از الگوی پانلی به روش تعمیمیافته استفاده شود .نتهایج بهرآورد ضهرای
آنها در جدول  5ارائه شده است.
همانطور که جدول  5مشاهده میشود ضری

متغیهر بهیشارزشهیابی سههام در الگهوی اول ،برابهر بها  -1/141و سهطح

معناداری آن برابر با  1/114است که کمتر از  5درصد است ،بنابراین ،ضری

متغیر بیشارزشهیابی سههام منفهی و معنهادار

است .بدین معنی که با افزایش بیشارزشیابی سهام مقدار معیار آلتمن کاهش مییابد .بها توجهه بهه اینکهه کهاهش مقهادیر
آلتمن بیانگر افزایش احتمال ورشکستگی است ،بنابراین ،ضری

منفی بیانگر این اسهت کهه میهزان بحهران مهالی بهه طهور

معناداری افزایش مییابد .بنابراین ،فرضیه اول پژوهش بر مبنای معیار ورشکستگی آلتمن نیز رد نمیشود .در الگوی دوم،
ضری

متغیر اثر تعاملی بیشارزشیابی سهام با مدیریت سود ،برابر با  -1/444و سطح معنهاداری آن برابهر بها  1/144اسهت

که بیشتر از  5درصد است ،که در نتیجه معنادار نیست .بنابراین ،فرضیه دوم پژوهش بر مبنای معیار ورشکستگی آلتمن نیز
رد میشود.
جدول  .2نتایج حاصل از آزمون تحلیل حساسیت

متغیرها
عرض از مبدأ

الگوی اول
ضری

الگوی دوم
سطح معناداری

ضری

سطح معناداری

4/512

1/111

4/494

1/111

بیش ارزشیابی سهام

-1/141

1/114

-1/151

1/138

اقالم تعهدی اختیاری

***

***

1/143

1/483

اثر تعاملی بیشارزشیابی سهام با مدیریت سود

***
1/943

***
1/111

-1/444

1/144

1/921

1/111

اندازه شرکت

-4/145

1/111

-1/945

1/111

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار سهام

1/119

1/439

-1/194

1/111

اهرم مالی

-1/952

1/111

-3/424

1/111

درآمد فروش
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الگوی اول
ضری

الگوی دوم
سطح معناداری

ضری

سطح معناداری

اموال ماشینآال و تجهیزا

-1/219

1/111

-1/291

1/111

موجودی کاال

1/414

1/113

1/132

1/113

نرخ بازده داراییها

2/959

1/111

4/414

1/111

رشد فروش

-1/141

1/229

1/112

1/829

تحریم اقتصادی

-1/115

1/835

1/142

1/482

ضعف در کنترل داخلی

-1/121

1/144

-1/138

1/444

شیوه تأمین مالی

-1/122

1/184

-1/144

1/343

کارایی سرمایه فکری

-1/1113

1/111

-1/11114

1/123

کارایی سرمایه انسانی

-1/1114

1/299

-1/1115

1/458

کارایی سرمایه ساختاری

1/123

1/155

-1/144

1/151

تغییر در اعضای هیئت مدیره

1/144

1/344

1/131

1/124

دانش مالی اعضای هیئت مدیره

-1/142

1/584

1/124

1/314

اندازه هیئت مدیره

1/124

1/339

1/122

1/424

استقالل هیئت مدیره

1/142

1/841

1/145

1/421

نرخ تورم

1/122

1/434

1/124

1/433

توالی بحران مالی

-1/118

1/445

-1/134

1/322

آماره معناداری الگو (الگوی اول ،دوم)
ضری

تعیین الگوی اول

()524/2,553/2
1/91

سطح معناداری (الگوی اول ،دوم)
ضری

تعیین الگوی دوم

()1/11,1/11
1/93

آماره  Fلیمر (الگوی اول ،دوم)

()41/44,4/84

سطح معناداری (الگوی اول ،دوم)

()1/11,1/11

آماره هاسمن (الگوی اول ،دوم)

()482/89,44/43

سطح معناداری (الگوی اول ،دوم)

()1/11,1/41

آماره بروش گادفری (الگوی اول ،دوم)

()49/49,491/88

سطح معناداری (الگوی اول ،دوم)

()1/11,1/11

نتیجهگیری و پیشنهادها

نتایج نشان داد که با افزایش بیشارزشیابی سهام ،بحران مهالی شهکل گرفتهه اسهت .در واقهع ،در بهور

اوراق بههادار

تهران ،هنگامی که ارزش بازار سهام از ارزش ذاتی آن بیشتر باشد و شرکت ،فاقهد توانهایی الزم بهرای دسهتیابی بهه سهطح
عملکرد مورد انتظار ،برای توجیه ارزش بازار سهام خود باشد ،میتواند سب کاهش قدر سودآوری شرکت و افزایش
احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی ،کمتر شدن جریانهای نقدی ورودی شهرکت از مجمهوع هزینههههای
بهره مربوط به بدهیهای بلندمد  ،زیان ده شدن ،کمتر شهدن نهرخ بهازده داخلهیش شهرکت از نهرخ هزینهه سهرمایه ،عهدم
رعایت یک یا تعداد بیشتری از بندهای مربوط بهه قراردادههای تسههیال مهالی دریهافتی ،ناکهافی شهدن جریانها نقهدی
شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی و یا منفی شدن ارزش ویژه شرکت شود که درواقهع ههر کهدام از ایهن مهوارد
نشاندهنده ورود شهرکت بهه بحهران مهالی اسهت ،کهه در آخهرین و حهادترین مرحلهه بحهران مهالی ،مهیتوانهد منجهر بهه
ورشکستگی شرکتها گردد .سایر نتایج حاکی از آن است که اقالم تعههدی اختیهاری بهه عنهوان نماینهده مهدیریت سهود
نتوانسته است رابطه بین بیشارزشیابی سهام با بحران مالی را تعدیل کند.
نتایج حاصل از این پژوهش با نتایج پژوهش حبی

و حسن ( )3144که نشان میدهند شرکتهای بیشازشهیابی شهده

مستعد سقوط قیمت سهام هستند و حیدرزاده هنزائی و حسهین زاده ظروفچهی ( )4298دریافتنهد بهیشارزشهیابی سههام بهر
ریسک سقوط قیمت سهام اثر مثبت معناداری دارد ،همخوانی دارد ولی بها نتهایج پهژوهش ویبهو و همکهاران ( )3149کهه
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دریافتند که افزایش بیشارزشیابی سهام به طور قوی با کاهش ریسک بحران مالی مهرتب اسهت ،همخهوانی نهدارد کهه از
دالیل این عدم همخوانی میتوان به تفاو جامعه آماری و روشهای اندازهگیری متغیرهای پژوهش و عدم درنظرگرفتن
سایر متغیرهای اثرگاار بر بحران مالی در الگوی پژوهش آنها اشاره کرد.
سایر نتایج نشان داد که در بازار بور

ایران ،تحریم اقتصهادی نقهش بهااهمیتی بهر بحهران مهالی دارد .در واقهع ننهین

میتوان استنباط نمود که در زمان تحریم اقتصادی با توجه به اینکه شرکتها ،مواد اولیه و کاالی مورد نیاز وارداتی خهود
را با نندین رابطه تهیه نموده و هزینه تمام شده محصول آنها نندین برابر میگهردد کهه ایهن مهوارد کهاهش سهودآوری
شرکتها ،افزایش هزینه ریسک یا تأمین مالی ،کاهش توان رقابتی شرکتها و کاهش کیفیت کاال و خدما را به دنبهال
دارد ،در نتیجه تحریم اقتصادی هزینههای تحمیل شده را افزایش میدهد و میتواند شرکتهها را بها بحهران مهالی روبهرو
سازد .نتایج نشان داد که در بازار بور

ایران ،اهرم مالی ارتبهاط معنهادای بها بحهران مهالی داشهته اسهت .در واقهع ،ننهین

میتوان استنباط نمود ،اهرم مالی به عنوان عامل مشخص کننده توانایی مالی شرکت ،ریسک شرکت یا هزینههای مربهوط
به ساختار سرمایه را افزایش داده و سب
بازار بور

افزایش بحران مالی شرکتها گردیده اسهت .همچنهین ،نتهایج نشهان داد کهه در

ایران ،بازده داراییها ارتباط معنادای با بحران مالی داشته است .ننین میتوان استنباط نمود که هر نه تمرکز

مدیران بر روی بازدهی بخش عملیا
اضافی در عملیا

متمرکزتر و در اسهتفاده از دارایهیهها کهاراتر باشهند ،از بکهارگیری دارایهیههای

امتناع شده و هزینههای عملیاتی کاهش یافته و مدیران همواره با کنترل هزینهها ،نرخ سهود خهالص و

حجم فروش ،به کنترل داراییهای عملیاتی نیز پرداختهاند و موج

عملکرد باالتر شرکت و عهدم ورود بهه بحهران مهالی

شدهاند.
با توجه با نتایج فرضیه اول پژوهش پیشنهاد میشود که مدیران شرکتهای بیشارزشهیابی شهده ،بهه جهای حمایهت از
مقادیر بیشارزشیابی شده ،آن مقادیر را اصال نمایند .زیرا مدیران نمیتوانند همواره از فرصتههای خلهقکننهده ارزش،
در نارنوب قانونی استفاده کنند و همین که آنها نتوانند در نارنوب قانونی ،اعداد را دستکاری کنند ،آنها به حیلهه و
تقل هایی دست میزنند که بهازار را آرام کننهد ،ایهن در حهالی اسهت کهه آنهها در واقهع ،در حهال نهابود کهردن ارزش
بلندمد شرکت و ورود شرکت به بحران مالی هستند.
یادداشتها
3. Biddle
6. Houmes
9. Weisbach
12. Charitou
15. Nagar and Sen
18. Wibowo
21. Jones
24. Olson
27. Davalos

2. Garcia Lara
5. Jensen
8. Burns and Kedia
11. Gerald
14. Bisogno and Deluca
17. Habib and Hasan
20. Rhodes-Kropff
23. Pulic
26. Jardin and Séverin

1. Kothari
4. Iatridis
7. Lambert
10. Zubair
13. Habib
16. Dutzi and Rausch
19. Jantadej
22. Munsif
25. Edwards
28. Burnham and Anderson

تقدیر و تشکر

بدینوسیله مرات

تشکر خود را از اعضای محترم هیئت تحریریه و داوران گرانقدر نشریه که با دقت نظر خود باعث

ارتقای کیفی این پژوهش شدند ،ابراز مینماییم و موفقیت و سربلندی این عزیزان را از خداوند منان خواستاریم.
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شرکتهای پایرفته شده در بور

اوراق بهادار تهران .پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی.25-82 ،)2(3 ،

موسوی شیری ،سیدمحمود؛ خلعتبری ،حسن؛ وقفی ،سیدحسام .)4294( .اثر بیشارزشیابی سهام بهر مهدیریت سهود .مجلهه دانهش حسهابداری-422 ،)9(2 ،
.442
نمازی ،محمد؛ قدیریان آرانی ،محمدحسین .)4292( .بررسی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکتهای پایرفته شده در بهور

اوراق

بهادار تهران .پژوهشهای تجربی حسابداری.445-444 ،)44(2 ،

وکیلیفرد ،حمیدرضا؛ اوحدی ،فریدون؛ کریمی حصاری ،فرشاد .)4293( .رابطه بین ضعف کنترلههای داخلهی و ریسهک سیسهتماتیک .مطالعها کمهی در
مدیریت.444-424 ،)4(4 ،

ولیپور ،هاشم؛ طال نیا ،قدر اهلل؛ جوانمرد ،علهی .)4293( .بررسهی تهأثیر مهدیریت سهود بهر کیفیهت سهود شهرکتههای دارای بحهران مهالی .مجلهه دانهش
حسابداری.45-412 ،)42(44 ،
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