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 چكیده

در این پژوهش؛ رابطه بین بحران مالی و ارزی و سیاست های نگهداشت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته شده در 

در این . این پژوهش از نوع تحقیق غیر آزمایشگاهی و توصیفی است. ارزیابی خواهد شدبورس اوراق بهادار تهران 

روش آمداری مدورد   . پژوهش برای آزمون فرضیه ها از دو مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شدده اسدت  

ده اسدت  استفاده برای مدل اول روش پانل با اثرات ثابت و مدل دوم روش پانل بدا اثدرات تددادفی اسدتفاده شد     

جامعده مطالعداتی ایدن    . در نمونه گیدری اسدتفاده شدده اسدت     (سیستماتیك) ی هدفمندهمچنین از روش حذف

و  2931پژوهش از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی شش ساله منتهی به 

بین متغیرها حاکی از آن است که بین  نتایج رگرسیون. شرکت می باشد 33تعداد نمونه ها نیز پس از غربالگری 

متغیرهای بحران مالی و سیاست های تقسیم سود و جریان وجه نقد عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بدورس  

نتیجه حاصل از تحقیق، بیانگر آن اسدت کده سدرمایه گدذاران در     . دار وجود دارداوراق بهادار تهران ارتباط معنی

کداهش تولیددات و   )چار کمبود وجه نقد عملیاتی می شوند و  بدلیل وجدود رکدود  زمان وقوع بحران های مالی د

اقدام برای ( هزینه انتشار سهام و اوراق بدهی)و افزایش هزینه سرمایه و معامالت( افزایش سطح عمومی قیمت ها

 .جلوگیری از ایجاد هزینه های گزاف و همچنین تقسیم سود بیشتر می نمایند
 

 .، نگهداشت وجه نقد ، تقسیم سود، جریان وجه نقد، بورس اوراق بهادار تهران (ارزی)بحران مالی :واژگان کلیدی

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:momeni50688@gmail.com
mailto:ghasemiansahebimahmoud@yahoo.com
http://www.sid.ir


 

2 

 

 

 :مقدمه

 :بیان مسئله
بحران مالی که در طول چند سال اخیر در اکثر کشورهای جهان به وقوع پیوسدته اسدت از یدك سدو منجدر بده       

دیگر مشكالت تامین مالی زیادی را بدرای   کاهش میزان فروش و سودآوری بسیاری از شرکت ها شده و از سوی

شرکت های ایجاد نموده است، در نتیجه مدیران باید با اتخاذ تدمیمات صحیح در ارتبداط بدا توزیدی بیشدتر یدا      

کمتر سود های توزیعی خود مانی از بروز مشكالت اساسی بدرای شدرکت شدده و بدرای حفدو تدداوم فعالیدت و        

 .الش نمایندوری شرکت تجلوگیری از کاهش بهره

هدای آنهدا    های ارزی در کشورها، بازگشت به عدم تعادل در موازنه و یا تراز پرداخدت  معموالً وقوع طبیعی بحران

. شدود  های ارزی می ساز وقوع طبیعی بحران ها، زمینه بدین معنی که عدم تعادل در موازنه و یا تراز پرداخت. دارد

حسداب جداری، خدود    . تشكیل شده است« حساب سرمایه»و « اریحساب ج»ها از دو جزء اصلی  پرداخت موازنه

تراز بازرگدانی یكدی از اجدزای مهدم تدراز      . متشكل از تراز بازرگانی، تراز خدمات، تراز درآمد و تراز انتقاالت است

نیدز  « حسداب سدرمایه  »تدراز  . ها است که در برگیرنده ورود و خروج کاال اسدت  حساب جاری در موازنه پرداخت

با توجه به نكات مزبور، هدر گداه بده جددول     . شود المللی می های خارجی و تعهدات بین ه پرداخت بدهیمربوط ب

میدزان موازنده   . مدی آیدد   مراجعه شدود ایدن نكتده بدسدت     2933-2932های  های سال موازنه و یا تراز پرداخت

نسدبت بده    2932سدال  میلیدارد دالری و   11، از افزایش حدود 2933نسبت به سال  2931ها در سال  پرداخت

باندك  ) دهدد  جدول ذیل این وضدعیت را نشدان مدی   . میلیارد دالری برخوردار بوده است 29از افزایش  2933سال 

 :(2931مرکزی جمهوری اسالمی ایران، 

 
 2932و  2931هدای   های کشور در سال شود؛ موازنه کل یا تراز پرداخت همانطور که در جدول فوق مشاهده می

های مورد مطالعه مثبدت   های کشور در سال پرسش اصلی این است که برغم آنكه تراز پرداخت. مثبت بوده است

 گردد؟  شود و کشور دچار بحران ارزی می بوده و وضعیت مناسبی داشته چرا نرخ ارز دچار افزایش چشمگیری می

ال متوسط تفاوت نرخ ماهه دوم س 6شود، بنحوی که در  بدورت خفیف آغاز می 2931روند بحران ارزی از سال 

رسدد،   بحدران ارزی بده مرحلده اوج خدود مدی      2932در سال . گردد تومان می 011و بازار آزاد حدود  ارز رسمی 

تومدان بدال     2381و بدازار آزاد بده حددود     ماهه دوم همین سال متوسط تفاوت ندرخ ارز رسدمی    6بطوریكه در 

ها در کشور مثبت و مناسب بوده، ولی شكاف قیمتی بین  اختبنابراین با توجه به اینكه وضعیت تراز پرد. شود می
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باید پاسخ این تضاد را در متغیرهای مهم دیگدر کده در وقدوع    . نرخ ارز رسمی و بازار آزاد نیز افزایش داشته است

نرخ ارز در ایران نسدبت   2931با توجه به اینكه در سال .اند،جستجو کرد نقش داشته 2932بحران ارزی در سال 

ریال افدزایش پیددا کدرده اسدت      120811ریال به  220181سالهای قبل افزایش قابل توجهی داشته و از مبل  به 

عداطفی مدنش و   )در ایران به عنوان سال بحران مدالی مدی باشدد    2931بنابراین می توان نتیجه گرفت که سال 

 (.2932ستاورز

شت وجده نقدد، بواسدطه عینیندت و ملمدوس      با توجه به شرایط بحرانی که به وقوع پیوست، سیاست های نگهدا

در واقی اسدتفاده کننددگان بالفعدل و بدالقوه     . بودن، از جایگاه ویژه ای نزد پاره ای از ذینفعان شرکت برخوردارند

 اطالعات مالی مشتاق اند تا از توان ایجاد نقدینگی و بعضا توزیی آن در میان سهامداران شرکت آگاهی یابند؛

را بدر   2931الدی   2931این تحقیق آنست تا ارتباط میان شرایط بحرانی در طدی سدالهای   در واقی چالش اصلی 

و با توجه بده  . سیاستهای نگهداشت وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برآورد نماید

-2931یوسته در سال آیا بحران مالی به وقوع پ: مطالب فوق مساله اصلی این تحقیق بدین شرح تبیین می شود

با سیاستهای نگهداشت وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهدادار تهدران رابطده معنداداری      2932

 دارد؟

 :مبانی نظری و اهداف تحقیق
هدا   از پرداخدت بحران ارزی که بحران تر. بحران ارزی عبارت است از کاهش ناگهانی ارزش پول ملی: بحران ارزی

های بزرگ اقتدادی برای کشورها دارد کده از آن جملده بایدد بده      بحران ارزی، همواره هزینه شود، مینیز نامیده 

 .(2931، عبده تبریزی) ها اشاره داشت کاهش تولید و افزایش بیكاری و حتی فروپاشی بانك

ه های پس سپرد همان)حجم پول به اضافه سپرده های غیر دیداری  برابر است با نقدینگی حجم: حجم نقدینگی

که از سایت بانك مرکزی و با توجه به اطالعات و آمار منتشره از سدوی ایدن باندك محاسدبه و     ( انداز و مدت دار

سپرده های  حجم پول مساوی اسكناس و مسكوک دست مردم به اضافه الزم بذکر است که. استخراج می گردد

 (.03، 2939راعی و تلنگی،)می باشد (سپرده هایی که به محض رویت باید نقد شوند مثل چكها)دیداری 

 :هدف تحقیق

و سیاسدتهای   2932-2931هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین بحران مدالی بده وقدوع پیوسدته در سدال      

نگهداشت وجه نقد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و اهداف خاص تحقیدق حاضدر   

 :بررسی موارد زیر است

و سیاستهای انبساطی و انقباظی  2932-2931رابطه بین بحران مالی و ارزی به وقوع پیوسته در سال بررسی .2

 .تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

و جریدان وجدوه نقدد شدرکتهای      2932-2931بررسی رابطه بین بحران مالی و ارزی به وقوع پیوسته در سال .1

 .شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشدپذیرفته 

 تحقیقات فرضی
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با سیاستهای نگهداشت وجده نقدد    2932-2931بحران مالی به وقوع پیوسته در سال : فرضیه اصلی تحقیق

 .اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری داردشرکتهای پذیرفته شده در بورس 

دو فرضیه فرعی استفاده شده است که در ادامه به آزمدون   جهت ارزیابی فرضیه اصلی تحقیق در این پژوهش از

 :آنها پرداخته می شود

با نسبت سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته  2932-2931بحران مالی به وقوع پیوسته در سال  :فرضیه فرعی اول

 .شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری دارد

با جریان وجوه نقدد شدرکتهای پذیرفتده     2932-2931پیوسته در سال بحران مالی به وقوع  :فرضیه فرعی دوم

 .شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری دارد

 2932دالیل وقوع بحران ارزی سال  :بخش اول

 :اشاره کرد 2932توان به سه عامل اصلی برای وقوع بحران ارزی در سال  در یك نگاه کالن می

 های تورم داخلی و خارجی اختالف نرخ -9 افزایش تقاضای ارز -1 کاهش عرضه ارز -2

 کاهش عرضه ارز.2

ها بسدیار وسدیی بدوده و از     دامنه تحریم. ، در فرآیند عرضه ارز اختالالت اساسی بوجود آمد«ها تشدید تحریم»با 

 .های مالی بازگشت داشت های نفتی و از سوی دیگر به تحریم یك سو معطوف به تحریم

 های نفتی و کاهش صادرات نفت تحریم -الف

جنوبی و سایر کشورهای واردکننده نفدت از ایدران همچدون     های خرید نفت از سوی اتحادیه اروپا، کره محدودیت

نتیجده  . تاثیر فشارهای ایاالت متحده آمریكا، درآمد ارزی ایران را تحدت تداثیر قدرار داد    چین و هندوستان تحت

و به ویدژه   2931ت نفت و به تبی آن، کاهش درآمدهای نفتی ایران از اواخر سال های نفتی، کاهش صادرا تحریم

تدرین منبدی    با توجه به سهم بسیار باالی درآمدهای نفتی در درآمددهای ارزی کشدور، مهدم   . بود 2932در سال 

 .(2931ایزدی، ) ای مواجه شد های گسترده عرضه ارز در اقتداد ایران با محدودیت

 های مالی و بانك مرکزینهاد  تحریم  -ب

آغداز شدد و بدا    2933های ارزی کشور امارات از سال های مالی با مسدود شدن حواله کارکرد متغیر تشدید تحریم

تحریم بانك مرکزی و سایر . تحریم بانك مرکزی، اخالل در روند انتقال درآمدهای ارزی به کشور شدت پیدا کرد

 . ارزی در کشور شدساز وقوع بحران  های دیگر زمینه محدودیت

 افزایش تقاضای ارز. 1

 :شود به موازات کاهش در عرضه ارز، در بخش تقاضا نیز افزایش کاذب بوجود آمد که شامل قلمروهای ذیل می

 سوداگری های فعالیت افزایش  -الف

تقاضای ارز وارد ، تقاضای واقعی برای واردات کاال، فشار فراوانی را بر وضعیت عرضه و 2932در بحران ارزی سال 

های سوداگرایانه افزایش شدیدی پیددا کدرد و فضدای     نساخته بود، بلكه بعد از اعالم تحریم بانك مرکزی، فعالیت
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این امدر موجدب عددم تعدادل در بدازار ارز گردیدد و       . روانی سنگین و غیر قابل کنترلی را در بازار ارز حاکم نمود

 .(2931بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران، ) ا بحرانی ساختافزایش قیمت ارز را افزایش داد و وضعیت ر

 افزایش انگیزه تبدیل پول ملی به ارز نزد مردم -ب

ساز ایجاد انگیزه فراوان برای تبدیل پول ملدی بده    ، زمینه...شوک روانی تحریم بانك مرکزی، افزایش نرخ تورم و 

های اقتدادی، معموالً آحداد جامعده خواهدان تبددیل      ههنگام ظهور و بروز شوک روانی به مولف. ارز نزد مردم شد

توانسدت ایدن    یكی از بازارهایی که می. گردند های با ارزش و با قدرت نقدشوندگی باال می انداز خود به دارایی پس

بدین معنی که ارز و سدكه از یكسدو   . ها برخوردار باشد، بازار ارز و سكه بود خواسته را تامین کند و از این ویژگی

های مردم نقش بیشتری داشته و از سوی دیگر نیز دارای نقد شوندگی باالتر نسبت  توانستند در حفو دارایی می

گیری، تقاضای سنگین و غیر قابل کنترل نسبت به ارز در بازار گردیدد   این امر موجب شكل. به سایر اقالم باشند

 .(2933همان صارم، ) که در افزایش قیمت ارز نقش اساسی داشت

 (کاهش سود بانكی)های پولی بانك مرکزی  سیاست -ج

هایی همچون کاهش نرخ سود و سپرده، ممنوعیت بازخرید اوراق مشارکت قبل از  گذاری بانك مرکزی با سیاست

اتخاذ کدرده بدود،    2931های عامل، نرخ سود پائین برای اوراق مشارکت که در ابتدای سال  سررسید توسط بانك

ها به سدایر   این امر به انتقال منابی و نقدینگی قابل توجه از بانك. های بانكی گردید ر سپردهموجب عدم رونق بازا

 افزایش نقدینگی در بازار ارز به تقاضای کداذب و سدپس افدزایش ندرخ ارز انجامیدد     . ها همچون بازار ارز شد بازار

 .(2931همان منبی، )

 های تورم داخلی و خارجی اختالف نرخ.9

از جملده  . گدذاران بازگشدت دارد   هدای سیاسدت   گدذاری  عوامدل بحدران ارزی بده کیفیدت سیاسدت     یكی دیگدر از  

تثبیدت ندرخ   . باشدد  ارز می  گذاران کشور بوده است، تثبیت نرخ اسمی هایی که همواره مورد نظر سیاست سیاست

ای را بدرای تغییدر    نندهالمللی باشد، فشار شك ارز هر گاه توام با وجود اختالف نرخ تورم داخلی با نرخ بین رسمی 

المللدی،   چرا که با افزایش نرخ تورم داخلی و تشدید شكاف نرخ تورم داخلی با ندرخ بدین  . آورد نرخ ارز بوجود می

نیز اتفاق افتاد و نرخ ارز به شدت تغییر یافت و افزایش  2932این وضعیت در سال . یابد نرخ واقعی ارز کاهش می

مولفده موجدب افدزایش     شدند کارکرد این ها نیز تشدید نمی ند اگر حتی تحریمکارشناسان معتقد هست. پیدا کرد

                                                               .گردید می 2931-39های  نرخ ارز در طی سال

 با سطح نگهداشت وجه نقد تئوری های مرتبطو  مبانی نظری :دومبخش 

 2نظریه عدم تقارن اطالعاتی

بده عندوان مثدال از طریدق افدزایش کیفیدت       )ش عددم تقدارن اطالعداتی    طبق نظریه عدم تقارن اطالعاتی، کداه 

این نظریه به حالتی . می تواند منجر به کاهش سطح نگهداشت وجه نقد توسط شرکت ها شود( گزارشگری مالی

در چندین حدالتی در   . اسدت  اشاره دارد که یكی از طرف های معامله نسبت به دیگران دارای مزیدت اطالعداتی   

                                                 
1 -Theory of information asymmetry
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در مجموع می توان گفت عدم تقارن اطالعات، نقش مهمدی  . اقتداد گفته می شود که اطالعات ، نامتقارن است 

 (. 2938احمد پور و رسائیان ،) در میزان هزینه تأمین مالی خارجی ایفا می نماید 

 1نظریه نمایندگی

ی می شوند می توانند در توجیه رفتار نگهدداری وجده نقدد    تضادهایی که منجر به شناسایی هزینه های نمایندگ

در مورد اندازه شرکت می توان گفت هر چه شرکت بزرگتدر باشدد مددیریت اختیدار     . توسط مدیریت به کار روند

از سویی در شرکت هایی با بدهی . لذا احتمال نگهداری وجه نقد مازاد افزایش می یابد . بیش تری خواهد داشت

تظار می رود وجه نقد بیش تری نگهداری شود، زیرا بدهی پایین سبب مدی شدود کده کمتدر تحدت      پایین نیز ان

انتظار می رود شرکت هایی که فرصت هدای  . نظارت بازارهای سرمایه قرار گیرند و اختیار مدیریت بیش تر شود 

های نقددی بدیش تدری     سرمایه گذاری ارزشمند دارند و هزینه تأمین منابی مالی خارجی آن ها باالست، دارایی

) کنند زیرا  در صورت کمبود وجه نقد ، شرکت پروژه های با ارزش بیش تری را از دسدت خواهدد داد    نگهداری

 (.1119دیتما و همكاران ،

 9نظریه موازنه

میان منافی و هزینه های ( تعادل)طبق این نظریه شرکت ها میزان بهینه وجه نقد خود را با بر قراری یك موازنه 

نگهداری وجه نقد از احتمال بحران مدالی مدی   (. 2933رسائیان و همكاران ،) نگهداری وجه نقد تعیین می کنند

اپلددر و )منتظددره بدده شددمار مددی رود  کاهددد و بدده عنددوان ذخیددره ای مطمددئن بددرای مواجهدده بددا زیانهددای غیددر 

نكتۀ مهم این نظریه ، این است که سطح مطلوبی از وجه نقد برای شرکت ها وجود دارد که در (. 2333همكاران،

منفعت نسبت به نگهداری وجه نقد تدمیم گیری می  –آن مدیریت با رویكردی فعاالنه ، بر اساس تحلیل هزینه 

 (1110جانی ،) کند

 0راتب تأمین مالینظریه سلسله م

در بحث تأمین مالی ، نظریه سلسله مراتبی بیان می کند که شرکت ، سرمایه گذاری را ابتدا با سود انباشته، بعد 

هدف از رعایت این ترتیب، کاهش هزینه هدای  . از آن با بدهیها و سرانجام با انتشار سهام ، تأمین مالی می کند 

اما بر اسداس تئدوری سلسدله    (1110فریرا و همكاران ،)ی تأمین مالی استعدم تقارن اطالعاتی و سایر هزینه ها

مراتبی شرکت ها منابی داخلی را بر منابی خارجی ترجیح می دهند ، لذا تمایدل بده انباشدت وجده نقدد دارندد ،       

 .بنابراین رابطه جریان نقدی با مانده نقد ، مثبت پیش بینی می شود

   8نظریه جریان وجه نقد آزاد 

در . نظریه بیان می دارد که وجوه نقد داخلی بیشتر به مدیران اجازه می دهد تا از کنترل بازار اجتناب کنند این 

این حالت ، آن ها به موافقت سهامداران نیاز ندارند و برای تدمیم گیری در مورد سرمایه گذاری هدا بدر حسدب    

                                                 
2 -Representation theory 

3 -Theory, balance
 

4 -Financing hierarchy theory 

5 -Free cash flow theory 
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نیستند ، آن ها دارای انگیزه بدرای  ( ل سود سهاممث)مدیران مایل به پرداخت وجه نقد . اختیار خود آزاد هستند 

ایزدی نیا )سرمایه گذاری هستند ، حتی زمانی که هیچ سرمایه گذاری با خالص ارزش فعلی مثبت موجود نباشد 

هر چند مدیران ممكن است سرمایه گذاری هایی را انجدام دهندد کده اثدر منفدی بدر ثدروت        (. 2933و رسائیان ،

 (. 1110فریرا و ویلال ،) ه باشد سهامداران داشت
 مبانی نظری مرتبط با سیاست های تقسیم سود:  سومبخش 

شرکت ممكن است مطالبات داشته باشد و . کند مقدار سود کسب شده وجود وجوه نقد را در شرکت تضمین نمی

هدای خدود را    بددهی ها،  ها کرده باشد و یا حتی از محل این دارائی یا طی دوره وجوه نقد را تبدیل به سایر دارائی

به هر حال بعد از اینكه مجمی به این نتیجه رسید که وجوه کافی بدرای پرداخدت سدود در     .پرداخت نموده باشد

هدای   توزیی سود سهام نقدی منجدر بده کداهش کدل دارائدی     . گیرد شرکت موجود است، تدمیم به توزیی آن می

 .گردد شرکت و در نتیجه کاهش حقوق صاحبان سهام می

در حالی که مشهود است در . چالش های مهم در اقتداد مالی شناخت سیاست تقسیم سود شرکت است یكی از

؛ به عدالوه،  نتدایج تحقیقدات    (2362میلر و مودیگلیانی،)بازار سرمایه کامل تدمیمات تقسیم سود نامربوط است 

زن قابل توجهی برای انعطداف  هنگام تدمیم گیری در رابطه با ساختار سرمایه و. 2حاکی از آن است که مدیران 

ترجیح می دهند به جای پرداخت سود، سهام بازخریدد  . 1و ( 1112گراهام و هاروی، )پذیری مالی قائل هستند 

 (.1118براو و همكاران، )نمایند زیرا این کار را ابزار انعطاف پذیرتری قلمداد می نمایند 

 :بطور کلی دو دیدگاه در رابطه با تقسیم سود مطرح است

طبق تئوری نمایندگی بین مدیر و مالدك تضداد   . دیدگاه اول شامل تئوری نمایندگی و تئوری عالمت دهی است

پرداخت سود سهام ممكن است به کاهش هزینه های نمایندگی و تضاد منافی کمك کند؛ زیرا . داردمنافی وجود 

. سدود سدهام مجبدور مدی نمایدد ب      مدیریت را جهت ایجاد وجوه نقد کافی برای پرداخت. سود سهام نقدی الف

مدیریت را وادار می سازد تا برای تامین مالی پروژه های خود، به بازار سدرمایه مراجعده کندد و طبعدا اطالعدات      

الپورتدا و  )باعث کاهش جریان وجه نقدد مدازاد و هددر رفدتن آن شدود      . بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد و ج

 (.1111سایرین، 

ت دهی سود سهام برای بازار، حاوی اطالعاتی جدید است و مدیران می توانندد از سدود سدهام    طبق تئوری عالم

به دیگر سخن، سود سدهام دارای محتدوای   . برای عالمت دادن و رساندن اخبار خوب به سهامداران استفاده کنند

 . اطالعاتی است و اطالعات مهم مالی را مخابره می کند
 های تقسیم سود تئوری

 تقسیم سود باقیمانده تئوری.2

بر اساس این تئوری سیاسدت  . مطرح گردید( 2391)تئوری تقسیم سود باقیمانده برای اولین بار توسط پرینترج 

گذاری آن است؛ به این معنی که پس از اختداص مندابی   های سرمایه تقسیم سود شرکت پیامد مستقیم سیاست

بده  ( در صدورت وجدود  )های نقدی مازاد باقیماندده   ت، جریانهای با خالص ارزش فعلی مثب مالی موجود به پروژه

های تقسیمی آتی را بسیار  لذا چنین سیاستی پیش بینی سود. شوند داران توزیی می ی بین سهامصورت سود نقد
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تفداوت   گذاران نسبت بده نوسدانات سدود نقددی بدی      گردد که سرمایه دشوار نموده و تنها در شرایطی استفاده می

 .باشند

 دهی وری عالمتتئ.1

دهی، وجود محتوای اطالعاتی سود تقسدیمی و کداهش عددم تقدارن اطالعداتی از طریدق        زیربنای فرضیه عالمت

اطالعات نهفته در تغییرات غیرمنتظره در سود نقدی است؛ به این صورت که سود تقسیمی و به ویدژه تغییدرات   

 .نماید ر مخابره میغیرمنتظره آن به منزله عالمتی است که اخبار جدیدی به بازا

 تئوری نمایندگی .9

اند که در نتیجه جددایی   بررسی نمودهنمایندگی  رابطههای تقسیم سود، این مسئله را از منظر  ای از تئوری شاخه

هدای رابطده    و به تجزیه و تحلیل تضاد منافی موجود بین طرف ها ایجاد شده منافی مدیریت و مالكیت در شرکت

فدر  بنیدادین ایدن    (. 2336، جنسن)پردازد  اطالق میشود می 6به آن مسئله نمایندگی نمایندگی که اصطالحاً

جا کده تدابی مطلوبیدت افدراد لزومداً       شان است، و از آن تئوری، عمل افراد در جهت حداکثر کردن منافی شخدی

در . واهند بودهمیشه بر یكدیگر منطبق نیست، مدیران لزوماً همیشه در پی کسب حداکثر منافی برای مالكان نخ

های مختلفی شامل هزینه نمایندگی، فرضیه حداقل  باب نقش تقسیم سود در کاهش مشكالت نمایندگی تئوری

 . اند های پیامدی و جانشینی، مطرح شده هزینه تقسیم سود، پاداش مدیریت و فرضیه

 فرضیه هزینه نمایندگی -الف

 مخدارج ( 2) :کردندد  تعریدف  زیدر  مدوارد  مجموع صورت به را نمایندگی های هزینه (6 23)جنسن و مك لینگ 

 اعتمداد  جلدب  جهدت  در مدیر توسط شده صرف منابی) 3التزام مخارج( 1)مالكان،  توسط مدیر( کنترل) نظارت

 و نظدارت  های باقیمانده که به واسطه رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت علیرغم تحمل هزینه زیان( 9)، و (مالكان

 . گردد حمیل میالتزام، به مالكان ت

 

 تقسیم سود 3فرضیه حداقل هزینه -ب

ها در تعیین میزان بهینه تقسیم سدود خدود    شود شرکت ، پیش بینی می(2331)طبق مدل حداقل هزینه روزف 

هزینه انتشدار سدهام و   )های ناشی از تقسیم سود، یعنی هزینه معامالت مترتب بر تامین مالی بیرونی  بین هزینه

از یك سو، و منافی حاصل از آن، یعندی کداهش هزینده نماینددگی ناشدی از      ( های قراردادی هزینهاوراق بدهی و 

 های نقد آزاد از سوی دیگر موازنه برقرار نمایند؛  جریان

 فرضیه پاداش مدیریت  -ج

                                                 
6-Agency Problem 

7-Jensen 

8-Bonding costs 

9-Cost minimization 
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شود سود نقدی به عنوان یكی از ابزارهدای حدل مشدكل نماینددگی در قدرارداد پداداش        در این تئوری فر  می

رود نسبت تقسیم سود رابطه معكوسدی بدا پداداش     گیرد و بر اساس آن انتظار می یت مورد استفاده قرار میمدیر

طدی دو مطالعده   ( 1113) 21در فاصله اندکی پس از طرح این تئوری، باتاکاریدا و همكداران  . مدیران داشته باشد

ین سود تقسیمی و پداداش مددیریت   تجربی در تایید این تئوری نوظهور شواهدی مبنی بر برقراری رابطه منفی ب

 . های آمریكا و کانادا یافت نمودند در کشور

 21و جانشینی 22های پیامدی فرضیه  -د

هدای   دو مدل مبتنی بر الگوی نمایندگی برای تشریح سیاست تقسیم سود بدا ندام  ( 1111) 29الپورتا و همكاران

طبق مدل پیامدی، تقسیم سود باالتر پیامدد اجدرای نظدام راهبدری     . مدل پیامدی و مدل جانشینی ارائه نمودند

بانه از سوی طل شرکتی قوی و موثر در شرکت است؛ زیرا راهبری شرکتی قوی انجام رفتارهای فرصت( حاکمیت)

های  توانند با اعمال فشار موثر بر مدیریت به مقدود خود یعنی توزیی جریان مدیریت را دشوار نموده و مالكان می

 . نقد آزاد به صورت سود نقدی و کاهش هزینه نمایندگی دست یابند

کداهش هزینده    شود که تقسیم سود به عنوان یكی از سدازوکارهای مدوثر   در مدل جانشینی نیز چنین مطرح می

تواند در نبود نظام راهبری شرکتی قوی، به عنوان ابزاری جانشین در جهت متقاعد نمودن مالكدان   نمایندگی می

ها در جهت حداکثر نمودن منافی خودشان به کار رفته و عدم بروز رفتارهای فرصت طلبانه از  به این که منابی آن

های دارای نظدام راهبدری شدرکتی ضدعیف      شود شرکت یطبق مدل جانشینی پیش بینی م. سوی مدیریت گردد

سود نقدی بیشتری توزیی نمایند، تا از این طریق حسن نیت خود در خدوص پیگیری حداکثر مندافی مالكدان و   

 (. 1111الپورتا و دیگران، . )عدم سوء استفاده از منابی ایشان را اثبات نمایند

 20تئوری بلوغ

( 1111) 28برای اولین بار توسط گرولون و همكاران( شود الی نیز نامیده میکه تئوری چرخه عمر م)تئوری بلوغ 

. گیدرد  های نقد آزاد سرچشمه مدی  مطرح گردیده و بر اساس آن سیاست بهینه تقسیم سود از لزوم توزیی جریان

یرات و الگوی تغی( 2336)ای است از عناصر تئوری نمایندگی مطرح شده توسط جنسن  این تئوری در واقی آمیزه

 26ها چنان که توسط فامدا و فدرنچ   ها در مراحل مختلف چرخه عمر آن گذاری شرکت های سرمایه تدریجی فرصت

                                                 
10 - Bhattacharyya 

11-Outcome 

12-Substitute 

13 - La porta 

14-Maturity  

15-Grullon  et al. 

16-Fama & French 
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های  گذاری و جریان های سرمایه ها با توجه به تغییرات فرصت بر اساس این تئوری، شرکت. مطرح گردید( 1112)

 (. 1113،  2دنیس و اوسوبو)نمایند  دیل میای تدوین و تع نقد آزاد، سیاست تقسیم سود خود را به طرز بهینه

 23تئوری پذیرایی

 23های نوظهور در تشریح مسئله تقسیم سود، تئوری پذیرایی است که توسدط بیكدر و ورگلدر    یكی دیگر از تئوری

هسته مرکزی تئوری پذیرایی این اسدت کده مددیران    . و با فر  کامل نبودن بازار سرمایه مطرح گردید( 1110)

دهند یا بده تعبیدری    گذاران را شناسایی نموده و حسب مورد به نحو مقتضی به آن پاسخ می رمایههای س خواسته

نمایند، و بازار سرمایه نیز بدا درک ایدن موضدوع واکدنش      گذاران از ایشان پذیرایی می مطابق با ترجیحات سرمایه

  (.1110بیكر و ورگلر، )دهد  ها نشان می گونه شرکت مثبتی به ارزش سهام این

 فرضیه مالیات

و وضی مالیات متفاوت نسبت به ( بازار غیرکامل)در فرضیه تاثیر مالیات بر سود تقسیمی با استعانت از نقص بازار 

به تشدریح مسدئله تقسدیم سدود از     ( ناشی از مبادالت و تغییر ارزش سهام) 11ای سود نقدی سهام و سود سرمایه

. های قانونی مختلف متفاوت اسدت  البته تاثیر مالیات بر سود تقسیمی در نظام. شود داران پرداخته می منظر سهام

سه بدا مالیدات   های قانونی مالیات موضوعه بر سود نقدی دریافتی در مقای تا سالیان نه چندان دور در بیشتر نظام

درصد بود، در حالیكه حداکثر نرخ مالیات سدود   01ای بیشتر بود، مثالً در آمریكا مالیات سود نقدی  سود سرمایه

دادند  داران به طور منطقی ترجیح می ؛ بر این اساس سهام(1118براو و دیگران، )درصد بود  11ای معادل  سرمایه

هدای بدا    یعنی پروژه)با بازدهی برابر یا بیشتر از نرخ هزینه سرمایه  گذاری های سرمایه که شرکت از فرصت مادامی

گذاران خدوصی که تقسیم سدود   سرمایه. گونه سودنقدی توزیی نشود برخوردارند هیچ( خالص ارزش فعلی مثبت

 تدر را تدرجیح   شود، ممكن است نسبت پرداخت تقسیم سدود پدایین   بندی می ای مالیات آنها باالتر از سود سرمایه

ای جسدتجو   گذاری خود را به جای سود نقدی در سدود سدرمایه   ، و در عو  بازده سرمایه( 1119، 12تائو)دهند 

داران بده سدود نقددی     به این نگرش متفاوت انواع سهام. نمایند که بار مالیاتی کمتری برای ایشان به همراه دارد

 . شود یز اطالق مین ” 11مالیات مشتریان“سهام به دالیل مالیاتی، اصطالحاً فرضیه 

 ضرورت انجام تحقیق  
بحران ارزی که در طی چند سال گذشته بر فضای اقتدادی کشور حاکم شد از جمله اتفاقات نادری بود که 

بحران مزبور به قدری بزرگ و حائز اهمیت بدود  . طی سه دهه گذشته هرگز چنین رویدادی تجربه نشده بود

ن و خرد اقتدادی شد از جمله آثار فاحش آن مدی تدوان بده میدزان     که منجر به رکود در اکثر بخشهای کال

                                                 
17-Denis and Osobov 

18-Catering theory 

19-Baker & Wurgler 

20-Capital Gain
 

21-Tao 

22-Tax Clientele  
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کاهش سپرده گذاری افراد در بانكها و در پی آن کاهش حجم فعالیت های عمراندی،  کداهش حجدم میدزان     

که دلیل اصلی آن را می توان تغییر ماهیدت اقدالم   ... سرمایه گذاری افراد در بورس، رکود در بازار مسكن و 

ن ارز و طال به عنوان کاالی سرمایه ای پر بازده نام برد که منجر به رکود هر چده بیشدتر در   مبادالتی همچو

 بخش تولیدی و محرک کشور گردید؛

لذا ارزیابی چگونگی شكل گیری شرایط بحرانی و آثار آن بر میزان سدرمایه گدذاری افدراد و سیاسدت هدای       

ر به وقوع چنین بحرانی در کشور گردیدد مدی تواندد    نگهداشت وجه نقد و ارزیابی توالی رویدادهایی که منج

منجر به جمی بندی تجربیات و در پی آن انباشت داندش جهدت پیشدگیری از وقدوع چندین وقدایی چدالش        

 .برانگیزی در کشور گردد

 :پیشینه پژوهش
 :تحقیقات خارجی

مالی به دالیل و واکداوی   در پژوهشی با عنوان پویایی نرخ تورم در دوران بحران( 1128)گیلكریست و همكاران 

 1113وقوع بحران مالی پرداختند و بدین نتیجه دست یافتند که یكی از دالیل اصلی وقوع بحران مالی در سال 

این موضی بوده که بسیاری از شرکتها با منابی نقدینگی محدود، قیمت محدوالت خود بطور با اهمیتدی افدزایش   

بر این اساس بود که عدم شفافیت در بازارهای مالی منجر به این شد کده   در واقی بر اساس یافته ها نتایج. دادند

شرکتها در واکنش به تقاضاهای نامحدود و همچنین شوک های مالی، قیمت کاالهای خود را بدون دلیل افزایش 

 .دهند و این موضوع خود منجر به وقوع حباب در بازار های مالی و انتقال آن به بازار های واقعی گردید

آنها از . پرداختندSME به تحقیقی با عنوان اثر مالی بر سرمایه گذاری های در بورس ( 1120)باست و همكاران 

تدا   1110سدال  )مجموعه ای از داده های جدید شرکت های خدوصی از هلندد در دوره طدوالنی مددت زمدانی     

. نداشت SMEر سرمایه گذاری های نتایج نشان می دهد که بحران مالی تاثیر زیادی ب. استفاده نمودند( 1121

تمدایز  ( بدهی باندك هدا  )و تامین مالی خارجی ( جریان های نقدی)حتی زمانیكه میان اثرات تامین مالی داخلی 

 .شدند

 ارزش بیان کردند که بحران مالی و اقتدادی چگونه بر دامنه بین دستكاری سود و( 1120)آندرسون و همكاران 

 اندد، تدأثیر   شدده  حسابرسدی  بدزرگ  حسابرس 0 توسط که هایی شرکت برای شده گزارش مالی اعداد با مرتبط

و  یوندان  ایتالیدا،  ایرلندد،  پرتغال، کشورهای در شده پذیرفته های شرکت از ها داده تحلیل و تجزیه. است داشته

 مشدارکت  به تمایل با یونان و ایتالیا و پرتغال کشورهای که داد نشان ها یافته و شواهد .است شده انجام اسپانیا

 بددهی  و رشدد  کدردن  یكنواخدت  بدا  را خدود  پایین نقدینگی و سودآوری بهبود تا اند تالش در سود در مدیریت

 از آمدده  بدسدت  هدای  یافتده  کده  حدالی  در دارد، سود دستكاری از کمتری شواهد ایرلند. دهند باالترشان انجام

 و پرتغدالی  هدای  شدرکت  تعداد مالی های گزارش این، بر عالوه .است داده نشان را متضاد حدی نتایج تا اسپانیا

 مقابدل،  در .دادندد  ارائده  را  بحران از قبل باالتری کیفیت شدند، حسابرسی بزرگ حسابرس 0 توسط که یونانی

 .اند کرده گزارش بحران طول در را بیشتری مالی ارزش گزارشات اسپانیایی و ایرلندی، ایتالیایی های شرکت
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 داده قدرار  بررسدی  مدورد  را مالی بحران از بعد و قبل سهام، صاحبان حقوق و بدهی برای تقاضا( 1129)کیاران 

 سرمایه گذاری برای متقاضی های شرکت های ویژگی بررسی به شرکت سطح های داده از استفاده با وی .است

 وجود تغییرات رغم علی .است پرداخته متقاضیان موفق های ویژگی با همراه مالی، بحران از بعد و قبل خارجی

مالكیدت،   جملده  از دوره، ایدن  سراسدر  در خدارجی  مدالی  تدأمین  تقاضای برجسته های ویژگی اعتبار، شرایط در

 صداحبان  آن، از قبدل  دوره در بددهی  تضدمین  بدرای  نداتوانی  .است مانده پایدار اندازه، و سن ها، دارایی ساختار

 های شرکت بیشتر که داد نشان وی های یافته .دارد نمی باز بعدی های دوره در وام برای تقاضا از را شرکت ها

 .برند می رنج اعتباری شدن خرد از ناشی عواقب میزان بیشترین از درمانده مالی

 در را بر روی شرکتهای مواد غدذایی پذیرفتده شدده    1113اثر بحران مالی جهانی سال ( 1122)کورت و آتماکا 

 بررسدی قدرار   مورد نسبت های تكنیك و ها داده پانلی تحلیل و تجزیه روش از استفاده با استانبول سهام بورس

 1118 های سال برای زیان و سود صورت و ترازنامه های داده براساس مالی های نسبت تحلیل این در .اند داده

 مربعدات  حدداقل  روش از اسدتفاده  بدا  مدالی  های نسبت بر بحران این تأثیر عالوه به .شدند محاسبه 1113 الی

 در داد، نشدان  آنهدا  نتدایج  .اسدت  شده بررسی زمانی مقطی یك در یافته تعمیم مربعات حداقل و روش معمولی

 آن و است زوال به رو شان فعالیت ی دوره غذایی، مواد های شرکت کیفیت و نقدینگی بحران، ساختارهای زمان

 عالوه .کنند می تالش است همراه فعالیت پایین سطح و استقرا  با عمدتاً که شان مالی حفو ساختار برای ها

 بدیش  را سودآوری و عملكرد سطوح سودآوری، و مالی ساختار مشكالت نقدینگی، که است مشاهده شده این بر

 همراه زیان یا سودآوری پایین سطوح با شان فعالیت دوری که هایی شرکت اغلب و داده قرار تحت تأثیر حد از

 .کشانده استبه تعطیلی  را است

کده   رسدید  نتیجده  ایدن  بده  داد، انجام روسیه فعال در آلمانی شرکتهای بین در که پژوهشی طی (1129)کوتوف

بدرای   اخیدر  هدای  سدال  در .میشوند شهودی دچار خطای شان سرمایه گذاری تدمیمات در این شرکتها مدیران

رویكدرد   کده  اسدت  شدده  متدداول  جدیددی  رویكرد بازارهای مالی، در گذاران سرمایه رفتارهای تر دقیق بررسی

در  گدذاران  سدرمایه  خطاهدای  بررسی و سازی شبیه پژوهشگران برای رویكرد، این در . دارد نام عامل بر مبتنی

 .میكنند استفاده لوگو نت کامپیوتری مانند پیچیده افزارهای نرم از تدمیم گیری هایشان

 :تحقیقات داخلی
یدك مطالعده   : بررسی اثر بحران مالی جهانی بر سرمایه گدذاری مسدتقیم خدارجی   در پژوهشی به ( 2931)خبره 

بدرای ایدن منظدور،    . را مورد بررسی قرار داد  111وی در مطالعه خود بحران مالی . موردی برای ایران؛ پرداخت

یر مدل عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی، با لحاظ کردم متغیر بحدران مدالی و همچندین سدا    

نتایج حاکی از اثر معنادار منفی بحران مدالی جهدانی بدر    . برآورد شد 32-63متغیرهای کنترلی طی دوره زمانی 

بروز بحران سبب می شود کمبدود سدرمایه در داخدل کشدور جهدت      . سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران است

گردد که این امر نیز به نوبه خود افزایش ظرفیت های تولیدی جبران نشده و زمینه کاهش رشد اقتدادی فراهم 

لذا راه کار نهایی پیشنهادی این تحقیق . سبب کاهش توان رقابت پذیری و ارتباط با اقتداد بین المللی می گردد
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آن است که کشورهای در حال توسعه برای رویارویی با اثرات مخدرب بحدران هدای مدالی شدرایط ورود سدرمایه       

 .ایندگذاری مستقیم خارجی را تسهیل نم

ایدن  . به بررسی عوامل رفتاری خاص بر تدمیم خرید سرمایه گذاران سهام عادی پرداخت( 2933)فهیمی دواب 

 تددمیم  کده  اسدت  رسیده این نتیجه به پرداخته، مشهد و تهران بهادار اوراق مقایسۀ بورسهای به که پژوهشگر

 تأثیر و است فرهنگی عوامل تأثیر مشهد تحت و تهران بهادار اوراق بورس در توسط سرمایه گذاران سهام خرید

 .است قویتر مشهد بهادار اوراق بورس فرهنگی در عوامل

ایدن  . به بررسی عوامل رفتاری خاص بر تدمیم خرید سرمایه گذاران سهام عادی پرداخت( 2933)فهیمی دواب 

 تددمیم  کده  اسدت  رسیده تیجهاین ن به پرداخته، مشهد و تهران بهادار اوراق مقایسۀ بورسهای به که پژوهشگر

 تأثیر و است فرهنگی عوامل تأثیر مشهد تحت و تهران بهادار اوراق بورس در توسط سرمایه گذاران سهام خرید

 .است قویتر مشهد بهادار اوراق بورس فرهنگی در عوامل

 استفاده از با مالی بحران بینی پیش در مالی های نسبت توانایی بررسی به( 2933)صفرزاده  و یزدی مازار عرب

شدرکت   8 2 و زده بحران شرکت 210 شرکت، 3 1 از متشكل ای نمونه منظور بدین .پرداختند الجیت تحلیل

 .اندد  شده انتخاب 2936 تا 2931 زمانی دوره برای تهران بهادار اوراق بورس در شده مالی پذیرفته بحران بدون

 قدانون  202 مداده  مالی، بحران بدون های شرکت از زده بحران های شرکت تمیز منظور به استفاده معیار مورد

 انتخداب  مالی بحران بالقوه های کننده بینی پیش عنوان به مالی نسبت 21 بررسی، منظور به .باشد تجارت می

درصدد   3003  از مدل بندی طبقه صحت و بود مناسب نمونه های شرکت بندی طبقه در مدل عملكرد .گردیدند

 بده  تواندد  مدی  و داشدته  را مدالی  بحدران  بیندی  پدیش  تواندایی  مددل،  که داد نشان نتایج همچنین.  تجاوز کرد

 .مجاز مالیاتی و سیستم بانكی کمك نماید مقامات حسابرسان،

گیدری  با انجام پژوهشی در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی عوامل مؤثر بر تدمیم ( 2930)تهرانی و خشنود 

نتایج این پژوهش نشان داد که سرمایه گذاران در تدمیم گیری . سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار پرداختند

 .هایشان بیشتر تحت تأثیر جو بازار و اخبار تأیید نشده کمتر تحت تأثیر تحلیل ها هستند

سرمایه گدذاران در بدورس اوراق   در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر تدمیم گیری ( 2939)آقایی و مختاریان 

نتایج این پژوهش نشان می دهد که اکثر سرمایه گذاران عالقه کمی به سدوداگری و  . بهادار تهران پرداخته است

معامالت پر ریسك دارند و در تدمیم گیری خرید سهام معیارهای مالی از قبیل تقسیم سود و سود هدر سدهم و   

 .یمت سهام و نوسان ها تكیه می کنندبه معیارهای غیر مالی، مانند روند ق

 روش پژوهش
توان با توجه بده دو مدالک هددف تحقیدق و     های تحقیق در علوم رفتاری و علوم اجتماعی را میبطور کلی روش

 یکداربرد  یقدات پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحق .ها تقسیم کردنحوه گردآوری داده

حاضدر، از نظدر    یقتحق ینهم چن. خاص است ینهزم یكدر  یتوسعه دانش کاربرد ی،کاربرد یقهدف تحق. است

 یدر رابطده متغ  یدزان م یینهدف، تع یقتحق یندر ا. است پس رویدادی -یهمبستگ یقاز نوع تحق یتروش و ماه

 .ودشد  یمد  یدار اخت یمناسدب  یها، شاخص ها یرمتغ یریاندازه گ یها یاسمنظور بر حسب مق ینا یبرا. هاست
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از ندوع  نوع رابطه مورد آزمون در این تحقیق این که با توجه به . نسبی است یاسداده ها مق یریاندازه گ مقیاس

از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره بده منظدور تعیدین میدزان اثرگدذاری      است، ( رویدادی  پس)همبستگی 

-تجزیه و تحلیل اطالعات گردآوری شده از روشبرای  .متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده گردیده است

استفاده از آمار توصیفی با هددف  . های آمار توصیفی، آمار استنباطی و همچنین رسم جداول استفاده شده است

تلخیص اطالعات جمی آوری شده و شناخت بیشتر جامعه مورد بررسی صورت پذیرفتده اسدت زیدرا هددف آمدار      

هدف آمار اسدتنباطی، بده   . ساسی و ترکیب اطالعات به کمك زبان اعداد استتوصیفی، توصیف، استخراج نكات ا

های نمونده و   طور کلی انجام استنباط دربارة پارامترهای جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطالعات موجود در داده

 . همچنین سنجش عدم اطمینانی است که در این استنباطها وجود دارد

مدل نخست با استفاده از آمداره هدای چداو و هاسدمن ندوع مددل مناسدب بدرازش          این راستا در اجرای اولیهدر 

ایم، تعیین شده و با استفاده از آماره های  همچون ( داده های تلفیقی یا پانل با اثرات ثابت و تدادفی)رگرسیون

سدیك  سپس در اجدرای ثانویده مددل فدرو  کال    . پایایی متغیرها بررسی شده است لین و لوینپسران و شین و 

رگرسیون شامل نرمال بودن توزیی متغیرها، استقالل توزیی خطاها، نرمال بودن توزیی خطاها، ناهمسانی واریانس 

در نهایت در اجرای نهایی مدل با توجه به معناداری کل مدل .ها و استقالل متغیرهای مستقل بررسی شده است

 .ستو نیز معناداری تك تك ضرایب مدل نهایی استخراج گردیده ا

 جامعه آماری
طی دوره  بورس اوراق بهادار تهران و فعال در شده رفتهیپذ یحاضر شامل کلیۀ شرکت ها پژوهش یجامعه آمار

شدرکت    09برابر با  19بر پایه سایت بورس اوراق بهادار تهران 2931د که تا پایان سال باشن می 2931تا   293

 :می گردندو بر اساس معیارهای زیرگزینش  (سیستماتیك)هدفمند به روش حذفی نمونهحجم . بوده است

 .شرکت می باشد 33در نهایت حجم نمونه نهایی با توجه به روش غربالگری و بر اساس معیارهای فوق 

 

 تعداد شرکت های مورد بررسی  پس از غربالگری
 تعداد شدددددددددددددددددرح

  09 2931بهادار تهران تا پایان سال  تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق

 (223) تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش از بورس برون رفت داشته اند

 (91) تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شده اند

 (2 ) ختم نمی شود13/21تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش سال مالی آنها به 

 (86) تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش به امور سرمایه گذاری و واسطه گری مالی اشتغال دارند

 (62) تعداد شرکتهایی که دارای اطالعات ناقص بوده اند و قابل استفاده در مدل نمی باشند

 33 مورد بررسی تعداد شرکت های

                                                 
23

 www.tse.ir 
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 :مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها

 : مدل پژوهش جهت ارزیابی فرضیات اول و دوم پژوهش

هانگ و دیگران، )در این پژوهش برای ارزیابی فرضیه اصلی تحقیق از  دو مدل رگرسیونی استفاده می نماییم 

1120 ) 

 :برای ارزیابی فرضیه فرعی اول از مدل زیر استفاده خواهد شد

DIit = 0 + 1* FCit + 2* Sizeit + 3* Levit + 4* Git +εit 

0 انددازه شدرکت     0Sizeit معیدار بحدران مدالی      0FCit نسبت سود تقسیمی شرکت  DIitکه در رابطه باال 

Levit    0 اهرم مالی شرکتGit   رشد شرکت وεit جزء خطای مدل می باشد. 

 :همچنین برای ارزیابی فرضیه فرعی دوم از مدل زیر استفاده خواهد شد
COit = 0 + 1* FCit + 2* Sizeit + 3* Levit + 4* Git +εit  

 .جریان وجه نقد مدل می باشد  COitکه در رابطه باال 

 

 :متغیرهای مستقل تحقیق: الف

( 2و  1)متغیر مستقل می باشدکه یدك متغیدر مجدازی بدا ارزش      (FC) ارزی -در تحقیق حاضر بحران مالی

عدد صفر قرار ( 33- 3)و برای مابقی سالها  2عدد 31تا  31است به این صورت که برای سالهای بحران یعنی 

 .می گیرد

 :متغیرهای وابسته: ب

 .سهام منتشر شده محاسبه می گرددمی باشد که از تقسیم مبل  سود مدوب تقسیمی بر تعداد ( DIit)نسبت سود تقسیمی .2

می باشد که برابر است با جریان وجوه نقد عملیاتی و از تقسیم وجه نقد ( COit)جریان وجوه نقد عملیاتی .1

 .عملیاتی به جمی دارایی های شرکت محاسبه می گردد

 :متغیرهای کنترلی: ج

 .باشدلگاریتم طبیعی جمی دارایی های شرکت می (: Sizeit)اندازه شرکت.2

 .از تقسیم جمی بدهی های شرکت به جمی حقوق صاحبان سهام شرکت محاسبه می گردد(:Levit)نسبت اهرم مالی.1

 .ایان سال نسبت به ابتدای سالپبرابر است با درصد تغییرات دارایی های شرکت در (: Git)شرکترشد .9

 های آماری آزمون فرضیه ها روش

برای تجزیده و  . های ترکیبی و مقطعی استفاده می گردد متغیره با بكارگیری دادهدر این تحقیق از رگرسیون چند 

های آماری به دو شكل توصدیفی و اسدتنباطی اسدتفاده    های تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق از روشتحلیل داده

ها پرداخته دادههای جمعیت شناختی شد که در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به تبیین و توصیف ویژگی خواهد

شود و سپس برای برآورد پارامترها و بررسی آزمون فرضیات تحقیق، فرو  کالسیك رگرسیون مدورد بررسدی   می
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ها و آزمون فرضیات و استخراج مدل برای تحلیل توصیفی داده  EViewsهمچنین از نرم افزارهای . قرار می گیرد

 .شودرگرسیون استفاده می

 ترکیبیهای بررسی ساختار داده

هدای ترکیبدی   هدای تجزیده و تحلیدل آمداری موجدود، از روش داده     هدا و روش در این تحقیق، با توجه به نوع داده

بدا توجده بده ادبیدات تحقیدق      . ومقطعی برای برآورد پارامترهای الگو و بررسی آزمون فرضیه ها استفاده شده است

 .استفاده می شود 10ده های ترکیبی و پانلنوع دا موجود و نیز ماهیت فرضیات تحقیق در این پژوهش از

. هدا همدراه باشدد   کارایی و ناسازگاری تخمین مدل های مقطعی ممكن است با مشكالت عدماستفاده از روش داده

، مدل 18های ترکیبی و با استفاده از روش هایی مانند مدل اثر ثابتها به روش دادهمشكالت مزبور در تخمین مدل

در . ، وجدود نخواهدد داشدت   13هدای یكپارچده شدده   و مدل داده  1رگرسیون به ظاهر نامرتبط، مدل 16اثر تدادفی

ها توان تمامی دادهدار نشود، میمقطعی و اثر زمانی معنی های مقطعی و سری زمانی، اگر ضریب اثراتبررسی داده

های تلفیدق  ن روش، دادهبه ای. تخمین زد 13کرده و بوسیله رگرسیون حداقل مربعات معمولیرا با یكدیگر ترکیب 

-های اثر ثابت و اثر تدادفی به سبب اهمیت، در این قسمت به اختدار توضدیح داده مدی  مدل. گویندشده نیز می

 :شوند

 :شودهای مختلفی به شرح زیر استفاده میهای ترکیبی از آزمونبرای تعیین مدل مورد استفاده در داده

. شودانجام می( مدل یكپارچه شده)ها ثرات ثابت در مقابل تلفیق کل دادهبرای تعیین بكارگیری مدل ا: آزمون چاو

 :فرضیات این آزمون به صورت زیر است
H0: Pooled Model  
H1: Fixed Effect Model 

ی آزمون چاو بدر اسداس   آماره. فرضیه اول براساس مقادیر مقید و فرضیه مقابل آن براساس مقادیر غیر مقید است

 :خطای مدل مقید و مدل غیر مقید به صورت زیر استمجموع مربعات 

 
جددول   Fمقیدد از ارزش آمداره    Fاگر ارزش آماره . است NT-N-Kو  N-1با درجه آزادی  Fاین آماره دارای توزیی

داری برای مقاطی وجدود خواهدد   شود و اثر معنیرد می H0کمتر باشد، در سطح معنی داری تعیین شده، فرضیه 

شدود  های تلفیق شده اسدتفاده مدی  شود، در غیر این صورت از مدل داده، مدل اثر ثابت انتخاب میبنابراین. داشت

 (.  293زاده و مهرگان، اشرف)

                                                 
24 - Pooling Data & Panel Data 
25

 Fixed effect model 
26

 Random effect model 
27

 Seemingly unrelated regressions(SUR)  
28

 Pooled data 
29

 Ordinary least square regressions (OlS) 

  / 1

/
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آزمدون  . شوددر مقابل اثر تدادفی انجام می برای تعیین استفاده از مدل اثر ثابت 91آزمون هاسمن: آزمون هاسمن

هدای مسدتقل مددل    بین خطای رگرسیون تخمین زده شده و متغیدر  وجود یا عدم وجود ارتباطی هاسمن بر پایه

اگر چنین ارتباطی وجود داشته باشد، مدل اثر ثابت و اگر این ارتباط وجود نداشته باشد، مددل  . شكل گرفته است

 . اثر تدادفی کاربرد خواهد داشت

ی وجدود  نشدان دهندده   H1های مستقل و خطدای تخمدین و فرضدیه    دهنده عدم ارتباط متغیر نشان H0فرضیه 

 (.2930زراءنژاد و انواری، )ارتباط است
H0: Random Effect 
H1: Fixed Effect 

را بده   Mنشدان داده و آمداره   V(q) را بدا    qبرای انجام آزمون هاسمن تخمین مقدار واریدانس  ( 2333) 92ماداال

 :صورت زیر ارائه کرده است

 

 ناهمسانی واریانس ها

 واریدانس  .ناهمسانی اسدت  واریانسکنیم موضوع  به آن برخورد می اقتداد سنجییكی از موضوعات مهمّی که در 

به . نابرابر هستند واریانس هایناهمسانی به این معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جمالت خطا دارای 

 .منظور برآورد واریانس ناهمسانی در این تحقیق از آزمون وایت استفاده شده است

 :مراحل انجام آزمون وایت به شرح زیر است

ایدم کده دو متغیدر توضدیحی      ما فر  کرده)زنیم  را با فر  عدم واریانس ناهمسانی تخمین می ابتدا مدل اصلی.2

و آنگاه مقادیر (2تخمین.(.)باشد متغیر توضیحی نیز می k قابل تعمیم به حالت عمومی با داریم البته این به راحتی

 .کنیم پسماندها و مربی مقادیر پسماندها را محاسبه می

 
 (1تخمین :)سپس یك رگرسیون جدید بدین صورت می نوسیم.1

 

یعنی آن که مربی پسماندها را روی تك تك متغیرهای توضیحی، مربی متغیرهای توضیحی و نیز حاصل ضرب دو 

ناهمسدانی را در   های ممكن واریانس این کار این است که تقریباً تمام حالت فایده. زنیم می رگرسیوندو متغیرها به 

 . ایم نظر گرفته

 :کنیم معنی دار بودن کل رگرسیون از طریق فرمول زیر محاسبه می را برای F زمونآ.9

                                                 
30

 Hausman test 
31

 Maddala  

 

2q
M

v q
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 LM کنیم و اگر از آماره گفته شده مقایسه میآنگاه با درجه آزادی استفاده کردیم  F اگر از آماره: مرحله قضاوت.0

این است که  فر  صفرکنیم، در این آزمون  با درجه آزادی مربوطه مقایسه می توزیی کی دویم آنرا باداستفاده کر

باشدد در آنددورت مددل تددریح      واریانس همسانی داریم و بنابراین اگر آماره محاسبه شده از مقدار جدول بیشتر

 .شده ابتدایی ما دارای واریانس ناهمسانی است

 :نتایج حاصل از این آزمون به صورت زیر بیان می شود

 نتایج حاصل از ناهمسانی  واریانس

 نتیجه آزمون P-value آماره وایت شرح

 عدم وجود ناهمسانی 10693 10691 مدل رگرسیونی اول

 عدم وجود ناهمسانی  1018 10911 مدل رگرسیونی دوم

نتایج نشان دهنده . آورده شده است ناهمسانی  واریانسگادفری در جدول  -پاگان -نتایج حاصل از آزمون بروش

معندی دار نیسدت     1018برای هر یك از دو مدل استفاده شده در تحقیق در سطح خطای   Fاین است که آماره

تاییدد   1018فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود ناهمسانی واریانس در بین دادهای مدل در سطح خطای در نتیجه  

 . می شود

 :تحقیقات آزمون فرضی

 :آزمون فرضیه اول

 اولنتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون 

 

 

 

 

 

 سطح معنی داری tآماره  مقدار ضریب ضریب متغیر نام متغیر

 α0 102772.9 0.729943 0.4657 عدد ثابت

FC α1 401.9945 2.084875 0.0425 

SIZE α2 3654.701 0.35304 0.7242 

LEV α3 -99871.12 -1.678815 0.0937 

G α4 -284.6 -0.657624 0.511 

 F 280306آماره  %6903 ضریب تعیین
 ضریب تعیین تعدیل شده

 
6101% 

 1119/1 (P-Value)داری معنی
 6 101 آماره دوربین واتسون

Archive of SID

www.SID.ir

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9_%DA%A9%DB%8C_%D8%AF%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%B5%D9%81%D8%B1
http://www.sid.ir


 

19 

 

 

 

 

بدرای   فوقها، نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون  پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آن

نیز حاکی از F (280306 )مقدار آماره  .ارائه شده است اولبرازش معادله رگرسیون  شرکت های تولیدی در جدول

مشخص شده است، ضریب تعیین و همان طور که در قسمت پایین جدول . معناداری کل مدل رگرسیون می باشد

تدوان نتیجده    بندابراین، مدی  . درصدد  6101درصد و  6903ضریب تعیین تعدیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از 

توسدط   نسبت سود تقسیمی شرکت در درصد از تغییرات 6101 گرفت که در معادله رگرسیونی مزبور ، تنها حدود

 . شوندی مستقل و کنترل مزبور تبیین میمتغیرها

مشاهده می شود که سطح معناداری ضریب تاثیر متغیدر   اولبرازش معادله رگرسیون  باتوجه به یافته های جدول

و از این رو می تدوان  ( p-value=  101/1)برآورد شده 18/1کوچكتر از سطح خطای نوع اول ( FC)بحران مالی 

بر میزان نسدبت سدود تقسدیمی شدرکتهای      31الی  31مالی و ارزی کشور در سال های پذیرفت که تاثیر بحران 

همچندین بدا توجده بده مثبدت بدودن ضدریب تداثیر         . پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معنادار بوده است

ود نتیجه می شود که بحران مالی و ارزی دارای اثدر مثبدت و مسدتقیم بدر روی نسدبت سد      ( 012033)رگرسیونی 

به عبارتی می توان این گونه نتیجه گیری نمود که در زمان بحران های مالی و ارزی و عدم . تقسیمی گذارده است

وجود شرایط مناسب سرمایه گذاری، شرکت ها بیشتر به سمت سیاست های انبسداطی در راسدتای توزیدی سدود     

صاحبان سدرمایه در زمدان هدای وقدوع      نقدی حرکت می نمایند و در نتیجه میزان سود نقدی توزیی شده در بین

 .بحران های مالی افزایش خواهد یافت و لذا فرضیه اول تحقیق پذیرفته می شود

 :آزمون فرضیه دوم

 دومنتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون 

 

 

 

 سطح معنی داری tآماره  مقدار ضریب ضریب متغیر نام متغیر

 α0 0.226101 2.049401 0.0409 عدد ثابت

FC α1 -0.072236 -3.520507 0.0129 

SIZE α2 -0.006972 -0.85862 0.3909 

LEV α3 0.001242 0.046329 0.9631 

G α4 -0.0005 -2.516663 0.0121 

 F 1900 1آماره  %209  ضریب تعیین
 ضریب تعیین تعدیل شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 % 
 1169/1 (P-Value)داری معنی

  2063 آماره دوربین واتسون
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ها، نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فوق بدرای   پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آن

نیز حاکی از F (1900 1 )مقدار آماره . ارائه شده است دومبرازش معادله رگرسیون  جدول شرکت های تولیدی در

مشخص شده است، ضریب تعیین و همان طور که در قسمت پایین جدول . معناداری کل مدل رگرسیون می باشد

تدوان نتیجده    بندابراین، مدی  . درصدد   10 درصد و  209 ضریب تعیین تعدیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از 

 نسبت وجوه نقدد عملیداتی شدرکت    در درصد از تغییرات  10  گرفت که در معادله رگرسیونی مزبور ، تنها حدود

 .شوندتوسط متغیرهای مستقل و کنترل مزبور تبیین می

مشاهده می شود سطح معنداداری ضدریب تداثیر متغیدر      دومبرازش معادله رگرسیون باتوجه به یافته های جدول 

و از این رو می تدوان  ( p-value=  121/1)برآورد شده 18/1کوچكتر از سطح خطای نوع اول ( FC)بحران مالی 

بر میزان وجوه نقد عملیاتی شرکتهای   31الی  31بحران مالی و ارزی در کشور در طی سالهای  پذیرفت که تاثیر

همچندین بدا توجده بده منفدی بدودن ضدریب تداثیر         . پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معنادار بوده است

بدر روی   معكدوس فدی و  نتیجه می شود که بحران های مالی و ارزی در کشور دارای اثدر من ( -1 101)رگرسیونی 

به عبارتی می توان این گونه نتیجه گیری نمدود کده در   . میزان وجه نقد عملیاتی ایجاد شده در شرکت بوده است

شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در صورت وقوع بحران مدالی و ارزی، وجدوه   

در فرضیه اول نتیجه گرفته شد، در زمان وقوع بحدران هدای مدالی و    نقد عملیاتی کاهش می یابد و همانگونه که 

ارزی، بدلیل نوسانات لحظه ای و عدم وجود محیط مناسب سرمایه گذاری، عملیات شرکت نیز عمدتا بدا رکدود و   

و لدذا فرضدیه دوم   . کاهش مواجه شده و در نتیجه منجر به کاهش وجوه نقد ناشی از فعالیت عملیداتی مدی شدود   

 .نیز پذیرفته می شودتحقیق 

 .لذا در انتها قابل ذکر است که فرضیه اصلی تحقیق پذیرفته می شود

 نتیجه گیری
تحقیق حاضر بررسی اثر بحران مالی بر میزان سطح نگهداشت نقدینگی و سیاستهای تقسدیم سدود    هدف اصلی از

بحران ارزی که در طی چند سال گذشته بر فضای . شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

رویدادی تجربه نشدده   اقتدادی کشور حاکم شد از جمله اتفاقات نادری بود که طی سه دهه گذشته هرگز چنین

بحران مزبور به قدری بزرگ و حائز اهمیت بود که منجر به رکود در اکثر بخشهای کالن و خرد اقتدادی شد . بود

از جمله آثار فاحش آن می توان به میزان کاهش سپرده گذاری افراد در بانكها و در پی آن کاهش حجدم فعالیدت   

که دلیدل اصدلی آن را   ... ری افراد در بورس، رکود در بازار مسكن و های عمرانی،  کاهش حجم میزان سرمایه گذا

می توان تغییر ماهیت اقالم مبادالتی همچون ارز و طال به عنوان کاالی سرمایه ای پر بازده نام برد که منجدر بده   
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متغیدر   در انتها قابل ذکر است که نتایج آزمون بدین . رکود هر چه بیشتر در بخش تولیدی و محرک کشور گردید

بحران مالی و ارزی و میزان وجوه نقد عملیاتی و سیاستهای تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بدورس اوراق  

ارتباط مثبت و معندی داری وجدود   بحران مالی و سیاستهای تقسیم سود  بهادار تهران ، حاکی از آن است که بین

د در بخش تولیدی، ارتباط منفی مدابین وقدوع بحدران    دارد و و از طرفی در شرایط بحران مالی و ارزی بدلیل رکو

از نتیجه تحقیق این مفهوم استنباط می شود که در زمان وقدوع  . مالی و ارزی و وجوه نقد عملیاتی تأیید می شود

بحران های مالی و ارزی در کشور بدلیل کاهش قدرت پیش بینی در شرایط کوتاه مدت و نوسانات قیمدت هدا در   

پیدا می کنند و این موضوع از منظدر تئوریدك قابدل    ریت بیشتر به سمت توزیی سود بیشتر میل کوتاه مدت، مدی

 .می باشد( 1129)و کیاران ( 1129)قبول و مؤید نتایج تحقیقات پیشین همچون فاسبرگ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (:فارسی و التین)فهرست منابی و مآخذ 

لكرد و تقسیم سود نقدی در شدرکت هدای پذیرفتده شدده در     رابطه بین عم»(. 2930)چاالکی، پری  اعتمادی، حسین؛.2

 .92- 0، صص 93، بررسیهای حسابداری و حسابرسی،شماره «  29-2932بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 

، اهمیت کیفیت اطالعات حسدابداری در زمدان بدروز بحرانهدای مدالی،      2932اعتمادی،حسین،رستگار مقدم مودب، هیوا، .1

 .همایش ملی حسابداری و مدیریتاولین 

، معیار بحران مالی در شرکت های ایرانی و پیش بینی آن با استفاده از الگوریتم 2933اعتمادی،حسین،کاظمی نیا،سمیرا،.9

 .ژنتیك،کنفرانس منطقه ای کاربرد حسابداری و مدیریت مالی در مسائل اقتدادی و اجتماعی

رابطه بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت هدای پذیرفتده   » (.2939)بهرامفر، نقی؛ مهرانی، کاوه .0

 . 1-06،صص 96، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره «شده در بورس اوراق بهادار تهران

 یگدذار  هیشدرکت سدرما  ) رانید در ا هیعملكدرد بدازار سدرما    یبر رو یبحران مال ریتأث یبررس، 2931تقی زاده، اسماعیل، .8

 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات( فعال در سازمان بورس و اوراق بهادار یمیپتروش ییصنا

بررسی رابطه بین کیفیت سود و سدود تقسدیمی در شدرکتهای پذیرفتده شدده در      »(. 2933)تهرانی، علی؛ ذاکری، حامد .6
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