انجمن حسابداري ایران

دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجله دانش حسابداري
دورۀ هشتم /شمارۀ 1
بهار  /1931پیاپی 82
صص 7 .تا 87

بررسی اثر ساز و کارهای راهبری شرکتی و مدیریت سود بر نقدشوندگی سهام
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
دکتر کاوه مهرانی

∗
∗∗

علیرضا نصیری فروزی

چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی رابطۀ توأمان ساز و کارهاا راهبار رارک ی و
مدیریت سود بر نقدروندگی سهام ررکتها عضاو باورا اوراب بهاادار تهاران
است .در این پژوهش از داده ها  451ررکت عضو بورا اوراب بهادار تهران طی
دورۀ زمانی  4317تا  4331اس فاده رده است .آزمون فرضیهها نیز به کماک روش
حداقل مربعات معمولی ،اجرا رده است .ن ایج پژوهش مؤید وجود رابطاۀ مثبات و
معنادار بین دو ساز و کار راهبر ررک ی (اندازهگیر رده توسا میازان تمرکاز
دار ن کمی ۀ حسابرسی و میزان اس قالل اعضا هیئتمدیره) و رابطۀ منفی و معنادار
معیار دیگر راهبر ررک ی (میزان تمرکز مالکیات) باا نقدراوندگی ساهام اسات.
همچنین ن ایج ،بیانگر وجود رابطۀ منفی معنادار بین مدیریت ساود باا نقدراوندگی
است .در نهایت زمانی که در یک الگو اثر توأمان ساز و کارها راهبر رارک ی
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و مدیریت سود بر نقدروندگی ،مورد بررسی قرار گرفت (کن رل اثر ساز و کارها
راهبر ررک ی به منظور بررسی به ر اثر مدیریت سود بر نقدروندگی) ،ن ایج بیانگر
عدم وجود رابطۀ معنادار بین مدیریت سود و حجم معامالت است.

واژههای کلیدی :ساز و کارها راهبر ررک ی ،مدیریت سود ،نقدروندگی.

مقدمه

رابطۀ نمایندگی ،عبارت است از نوعی قرارداد که طبق آن یک یا چند نفرر (مالرک یرا
مالکین) شخص دیگری (نماینده یا مدیر) را مأمور به اجرای عملیاتی میکنند و در این راستا
اختیار اتخاذ برخی تصمیمات را نیز به وی تفویض مینمایند (جنسن و مکلینگ .)5579 ،5برا
برقراری رابطۀ نمایندگی ،هر یک از طرفین رابطره بره دنبرال حرداکثر کرردن منراف شخصری
خویش هستند و بهواسطۀ تضاد مناف بین طرفین ،هزینههای نمایندگی ایجاد میگردد .مشرکل
نمایندگی عبارت است از ترغیب نماینده به اتخاذ تصمیماتی که موجب حرداکثر شردن رفراه
مالک (مالکان) گردد (نوروش و همکاران .)5811 ،در رابطۀ نمایندگی تالشهای زیادی بررای
حداقل کردن هزینههای نمایندگی انجام میشود .ساز و کارهرای راهبرری شررکتی میتوانرد در
حداقل کردن هزینههای نمایندگی نقش بارزی داشته باشد .همچنین کیفیرت سرود نیرز از جملره
مواردی است که کارکردی مشابه با سراز و کارهرای راهبرری شررکتی دارد (کلرین .)2002 ،در
این پژوهش از میزان مدیریت سود بهعنوان معیاری برای اندازهگیری کیفیت سود اسرتفاده شرده
است .ساز و کارهای راهبری شرکتی و مدیریت سود ضمن ترأییر برر هزینرههای نماینردگی ،برر
نقدشوندگی سهام شرکتها نیز تأییرگذار هستند .شرواهدی از بازارهرای برین المللری و آمریکرا
نشان میدهند که هر دو سیستمهای راهبری خارجی مثل قانون حمایت از سرمایهگذاران و سراز
و کارهررای راهبررری داخلرری مثررل سرراختار هیئتمرردیره و پرراداش مرردیران اجرایرری بررهطور قابررل
مالحظررهای بررر نقدشرروندگی سررهام ایررر میگذارنررد (باسرریدور و سرروفیان2002 ،2؛ برررام مررن و
چانگ2008 ،8؛ چانگ و همکاران.)2050 ،4
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در مورد ایر مدیریت سود بر نقدشوندگی سرهام ،شرواهد متناقضری وجرود دارد .بعضری از
شواهد بیانگر این هستند که کاهش مدیریت سود به بهبرود نقدشروندگی سرهام منجرر میشرود.
گروهی دیگر بر این باورند که بازار نسربت بره مردیریت سرود واکرنش نشران نمیدهرد (کریم و
ورچیا .)5554 ،1آنها برای این نتایج ،دو دلیل را مطرح میکنند .اوالً ،تجزیره و تحلیرل مردیریت
سود و اینکه مدیریت از ابزارهای مدیریت سود اسرتفاده کررده اسرت یرا خیرر ،زمران و مهرارت
باالیی را میطلبرد و سررمایهگذاران بیشرتر بره شراخصهای برا دسترسری آسرانتری مثرل سراز و
کارهای راهبری شرکتی برای کاهش ریسک عدم تقارن اطالعاتی خود استفاده میکننرد .یانیراً،
وجود ساز و کارهای راهبری شررکتی باعر

میشروند کره فرصرتهای مردیریت سرود توسر

مدیریت کاهش یابد .بنابراین ،سرمایهگذاران با بررسی ساز و کارهای راهبری شرکت میتوانند
پی به وجود یا عدم وجود مدیریت سود ببرند و برای کاهش ریسک عدم تقارن اطالعاتی خرود
بهجای بررسی مدیریت سود ،بیشتر به ساز و کارهای راهبری شرکتی موجود در شررکت توجره
میکنند .به این ترتیب میتروان انتظرار داشرت کره سراز و کارهرای راهبرری شررکتی نسربت بره
مدیریت سود ،بهتر بتوانند نقدشوندگی سهام را توضیح دهند.
با عنایت به این موضوع ،این احتمال که بازار ممکن است نسبت به مدیریت سرود برهعنوان
ابزاری برای کاهش ریسک عدم تقارن اطالعاتی (برا دالیرل ذکرر شرده در براال) واکرنش نشران
ندهد و یا کمتر از ساز و کارهای راهبری شرکتی واکنش نشران دهرد و برهتب آن نقدشروندگی
سهام را تحت تأییر قرار ندهد و یا کمتر از ساز و کارهای راهبری شرکتی تحت تأییر قرار دهد؛
ضروری به نظر میرسد که به بررسی ایر توأمان ساز و کارهای راهبری شرکتی و مدیریت سرود
بر کاهش ریسک عدم تقارن اطالعاتی و نقدشوندگی سهام پرداخته شود تا این موضوع روشرن
شود که سرمایهگذاران چه وزنی را به هر یک از این دو معیار برای کاهش ریسک عردم تقرارن
اطالعاتی میدهند .منظور از بررسی ایر توأمان هم آن است که در یک الگو با کنترل ایر سراز و
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کارهای راهبری شرکتی به بررسی رابطۀ بین مدیریت سود و نقدشوندگی پرداخته شود و از این
طریق مشخص شود که آیا با وجود کنترل ایر ساز و کارهای راهبری شرکتی هنوز فضایی بررای
مدیریت سود برای توضیح دهندگی نقدشروندگی براقی خواهرد مانرد .در واقر پریشبینری ایرن
پژوهش بر این است که علت اینکه پژوهشهای گذشته به رابطۀ معناداری بین مدیریت سرود و
نقدشوندگی رسیدهاند ،این موضوع بوده است که آنها ایر ساز و کارهای راهبری شررکتی را برر
نقدشوندگی کنترل نکردهاند و سرمایهگذاران با بررسی ساز و کارهای راهبری شرکت ،ریسک
عدم تقارن اطالعاتی خود را نسبت به آن شرکت کاهش داده و نقدشوندگی سرهام آن شررکت
باال رفته است .حال آن که پژوهشهای گذشته به این نتیجه رسیدهاند که باال رفتن نقدشروندگی
به علت کاهش مدیریت سرود شررکت بروده اسرت؛ در حرالی کره ایرن براال رفرتن نقدشروندگی
بهواسطۀ ساز و کارهای راهبری شرکتی بوده است .بنابراین ،در این پژوهش به خر موجرود در
پژوهشهای فعلی پرداخته میشود و ضمن بررسی جداگانۀ ایر مدیریت سود و راهبری شررکتی
بر نقدشوندگی سهام ،به بررسی ایرر توأمران ایرن دو معیرار برر نقدشروندگی سرهام نیرز پرداختره
میشود.
مبانی نظری پژوهش

مانند بسیاری از پژوهشهای در حوزۀ علوم مالی و حسابداری ،نظریرۀ اصرلی پشرتوانۀ ایرن
پژوهش ،نظریۀ نمایندگی است .در این قسمت سعی میشود تا ضمن بیان مبرانی نظرری هریرک
از مفاهیم پژوهش به نحوۀ ارتباط این مفاهیم با نظریۀ نمایندگی نیز پرداخته شود .نقدشروندگی
یک دارایی عبارت است از قابلیت خریرد یرا فرروش آن دارایری در کمتررین زمران و هزینرۀ
ممکن .با وجود آنکه این عبارت ترا حرد زیرادی گویرا و قابرل درم بره نظرر مریرسرد ،در

بسیاری از متون مالی از نقدشوندگی بهعنوان مفهومی سهل و ممتن نام برده میشود ،بره ایرن
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معنی که در عین سادگی درم نقدشوندگی در بطرن معرامالت ،انردازهگیری و محاسربۀ آن
پیچیده است .معیارهای نقدشوندگی را میتوان به دو گروه تقسیم کرد (روبین:)2007 ،
 .5معیارهای مبتنی بر معامله :شامل حجم معامالت ،فراوانی معامالت و ارزش سرهام معاملره
شده.

 .2معیارهای مبتنی بر سفارش :شامل تفاوت قیمت پیشنهادی عرضه و تقاضا ،تفاوت عرضره
و تقاضای مؤیر و عمق بازار.
طبق تعریف ارائهشده از سوی سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی ،راهبرری شررکتی یرا
حاکمیت شرکتی ،عبارت است از رویهها و فرآینردهایی کره طبرق آنهرا سرازمان ،هردایت و
کنترل میشود .چارچوبهای نظری متفاوتی برای توضیح و تحلیرل اصرول راهبرری شررکتی
مطرح شده است که هر یرک از آنهرا برا اسرتفاده از واژگران و ادبیرات و منظرر متفراوتی بره
موضوع اصول راهبری شرکتی پرداختهاند و ناشی از زمینرۀ علمری خاصری هسرتند کره از آن
منظر به راهبرری شررکتی مرینگرنرد .از یرک منظرر مریتروان ایرن نظرام را رابطرۀ مردیران برا
سهامداران دانست که مبنای نظرری آن تئروری نماینردگی اسرت .زمینرۀ علمری ایرن دیردگاه
راهبری شرکتی به زمینۀ مالی و اقتصادی باز میگردد .در آن سوی ایرن طیرف و در نگرشری
وسی  ،راهبری شرکتی ،رابطۀ شرکت با تمام ذینفعان خود را در برمیگیرد که پشتوانۀ نظری
آن را میتوان تئوری ذینفعان دانست .تئوری ذینفعان ناشری از یرک دیردگاه اجتمراعی در
مورد موضوع اصول راهبری شرکت است .در این پرژوهش راهبرری شررکتی از بعرد تئروری
نمایندگی بررسی شده و در هرکجا که بره بررسری رابطرۀ راهبرری شررکتی برا نقردشروندگی
پرداخته شده ،منظور بعد تئوری نمایندگی آن است.

ادبیات کیفیت سود مملو از معیارهای مختلف برای اندازهگیری این مفهوم است .تعردد
معیارها بهگونهای است که پژوهشگران مختلف ،این معیارها را در چندین طبقه جای دادهانرد.
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در معروفترین این طبقهبندیها میتوان به طبقهبندی فرانسیس و همکاران ( )2004اشاره کررد
که معیارهای کیفیت سود ( 7معیار کیفیرت سرود) را بره دو گرروه کلری معیارهرای مبتنری برر
دادههای بازار و معیارهای مبتنی بر دادههای حسابداری تقسیم کردهاند .این پرژوهش از میرزان
مدیریت سود با توجه به عدم تقارن اطالعاتی مستتر در آن بهعنوان معیراری بررای کیفیرت سرود
استفاده کرده است.
عدم تقارن اطالعاتی نتیجۀ حاصل از نظریۀ نمایندگی و جدایی مدیریت از مالکیرت اسرت
و یکی از پیامدهای عدم تقارن اطالعاتی ،انتخاب معکوس و یا کج گزینی اسرت .برا بره وجرود
آمدن انتخاب معکوس ،بازارها بهطور کامرل عمرل نکررده و کاالهرای خروب ،انگیرزهای بررای
عرضه به بازار نخواهند داشت .این موضروع را مریتروان بره نقدشروندگی سرهام ارتبراط داد .بره
عبارت دیگر ،هنگامیکه شفافیت اطالعاتی وجود نداشته باشد و ریسک عدم تقرارن اطالعراتی
به حدی باشد که سرمایهگذاران نتوانند سهام خروب را از برد تشرخیص دهنرد ،میرزان معرامالت
سهام بهشدت کاهش پیردا کررده و پدیردۀ انتخراب معکروس شرکل گرفتره و در نتیجره برازار از
نقدشوندگی سهام بسیار پایینی برخوردار میشود که ایرن موضروع نرهتنها در سرطح خررد بررای
سهامداران و سرمایهگذاران ،بلکه در سطح کالن نیز آسریبهای بسریار جبرانناپرذیری را بررای
بازار سرمایه به همراه خواهد داشت .اما همانطور که گفته شد راهحلهایی نیز برای کراهش ایرر
انتخاب معکوس وجود دارد .بر اسراس نظریره عالمرتدهی شررکتها برهمنظور جرذب سررمایه
بیشتر در محی رقابتی بازار سرمایه تالش میکنند تا اعتماد سرمایهگذاران را جلرب کننرد .لرذا،
سعی میکنند تا با ارائۀ اطالعات مالی شفاف در صحنۀ رقابت باقیمانده و سرمایۀ بیشرتری را بره
دست آورند .سرمایهگذاران نیز انگیزه دارند تا با استفاده از این اطالعات ،ابهام اطالعراتی خرود
را نسبت به سهام شرکتها کاهش داده تا بتوانند معاملرۀ مطمرئن و آگاهانرهای انجرام دهنرد .در
میان این اطالعات ،اطالعات مربوط به ساز و کارهای راهبری شرکتی و مدیریت سود میتوانرد
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به شکل قابل توجهی ریسک عدم تقرارن اطالعراتی سررمایهگذاران را کراهش داده و برهتب آن
نقدشوندگی باالتری را برای سهام شرکتها به همراه داشته باشد.
پیشینۀ پژوهش

پیشینۀ تحقیقاتی مربوط به این پژوهش به  2گروه تقسیم میشود .گروهی بره بررسری ترأییر
سیاستهای راهبری شرکتی برر نقدشروندگی سرهام پرداختهانرد .کرامرانی و آجینرا )2051( 9در
پژوهشی به بررسی ایر ساز و کارهای راهبری شرکتی بر نقدشوندگی  217شرکت فرانسروی در
بازۀ زمانی  2007تا  2052پرداختنرد .کرار جدیردی کره ایرن پرژوهش را از پژوهشهرای دیگرر
متمایز میکند این است که آنها از شاخصهای کلی بهعنوان معیارهای راهبری شرکتی اسرتفاده
کردهاند .در واق آنها از  1شاخص استفاده کردند و استدالل کردند که شاخصها ابعاد بیشرتری
را نسبت به ساز و کارهای راهبری شرکتی بهصورت مجزا انعکاس میدهند .نتیجۀ پژوهش آنهرا
رابطۀ مثبت و معنادار بین شاخصهای راهبری شرکتی قوی و نقدشوندگی را تأیید کرد.
چانگ و همکاران )2050( 7به بررسی رابطۀ برین راهبرری شررکتی و نقدشروندگی برازار
پرداختند .آنها شاخص راهبرری مناسرب را برر اسراس  24اسرتاندارد راهبرری برگزیرده از میران
استانداردهای مؤسسۀ خدمات سهامداران نهادی که بیشترین ارتباط را برا شرفافیت عملیراتی و
مالی شرکت داشتند ،قرار دادند .همچنین برای ارزیابی نقدشوندگی از معیارهایی چرون شرکاف
قیمتی ،ایر قیمتی و احتمال معامالت مبتنی بر اطالعات استفاده کردند .نتیجۀ پرژوهش آنهرا ایرن
بود که شرکتهایی با راهبری بهتر ،شکاف قیمتری محردودتر ،شراخص کیفیرت برازار براالتر،
کمترین تأییر قیمت از حجم معامالت و کاهش احتمال معامالت بر پایره اطالعرات نهرانی را
دارند.
یعقوب نژاد و همکاران ( )5850به بررسی تأییر نظام راهبری شرکتی بر نقدشوندگی سرهام
شرکتها پرداختند .نتایج پژوهش ،بیرانگر آن برود کره برین میرزان مالکیرت نهرادی و نسربت
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اعضای غیرموظف هیئتمدیره و نقدشوندگی سهام ،رابطۀ مثبت معناداری وجرود دارد و برین
تمرکز مالکیت و تصدی همزمان دو پسرت رئریس هیئتمردیره و مردیرعامل و نقدشروندگی

سهام رابطۀ منفری معنراداری وجرود دارد .کاشرانی پرور و همکراران ( )5815در پژوهشری بره
بررسی ارتباط برخی از ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی برا نقدشروندگی سرهام پرداختنرد.
آنها از  20معیار مرتب با کیفیت راهبرری شررکتی اسرتفاده کردنرد و ایرن  20معیرار را در 8
گروه کلی (حقوق صاحبان سهام ،ساختار هیئتمدیره و رویههای هیئتمدیره) تقسیم کردند.
نتیجۀ بررسری آنهرا نشران داد کره شررکتهایی برا سراختار هیئتمردیره مسرتقلتر و رویکررد

هیئتمدیره ایربخشتر دارای نقدشوندگی سهام بیشتری نسبت به سایر شرکتها هستند.
گروهی دیگر از پژوهشگران ،کیفیت سود را بهعنوان ابرزاری بررای کراهش ریسرک عردم
تقارن اطالعاتی و معیاری برای بهبود نقدشوندگی در نظر گرفتهاند و غالباً معیار کیفیت سرود را
میزان اعمال مدیریت سود در نظر گرفتهاند .ریاحی و همکاران )2058( 1در پژوهشی به بررسری
ایر مدیریت سود بر نقدشوندگی سهام در بازار بورس ترونس پرداختنرد .نتیجرۀ پرژوهش ،رابطرۀ
مثبت و معناداری را بین مدیریت سود و نقدشوندگی سهام نشان داد .آنها این نتیجره را اینگونره
تفسیر کردند که اکثر سرمایهگذاران بورس تونس دارای افق سرمایهگذاری کوتاهمردت هسرتند
و به ایر بلندمدتی که نتایج حاصل از مدیریت سود خواهد داشت ،توجهی نمیکنند.
باتاچاریا و همکاران )2013( 5به بررسی رابطۀ مدیریت سرود و عردم تقرارن اطالعراتی در
شرکتهای بورس اوراق بهادار نیویورم و بورس نزدم پرداختند .آنها از الگروی تعدیلشردۀ
دکو و دیچو ( )2002برای اندازهگیری مدیریت سود استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند کره
پایین بودن کیفیت سرود باعر

افرزایش عردم تقرارن اطالعراتی در شررکتهای برا محی هرای

اطالعاتی ضعیف میشود .فتحی و همکراران ( )5852بره بررسری ترأییر مردیریت سرود از طریرق
وجوه نقد عملیاتی غیرعادی بر نقدشروندگی سرهام  15شررکت پذیرفتره شرده در برورس اوراق
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بهادار تهران پرداختند .برای اندازهگیری مدیریت سود از معیار بررآورد وجروه نقرد غیرعملیراتی
غیرعادی استفاده کردند .آنها به این نتیجره دسرت یافتنرد کره وجروه نقرد عملیراتی شررکتهای
تجاری ،تأییر منفی و معناداری بر نقدشوندگی سهام دارند.
دسرتگیر و همکراران ( )5850در پژوهشری کره بره بررسری رابطرۀ برین کیفیرت سرود و
نقدشوندگی پرداختند ،از پایداری سود بهعنوان معیاری برای کیفیت سود و برای نقدشروندگی
از دو معیار معامالتی )تعداد روزهای معامالتی و حجرم نسربی معرامالت) و دو معیرار اطالعراتی
)عمق ریالی نسبی و شکاف نسبی قیمتهای پیشنهادی خرید و فرروش سرهام) اسرتفاده کردنرد.
یافتههای پژوهش آنها نشان میدهد که در طی دورۀ مطالعه ،بین کیفیت سود مبتنی بر پایرداری
سود و معیارهای مختلف نقدشوندگی ،رابطۀ معناداری وجود نداشته است.
فرضیههای پژوهش

برا توجره بره مبرانی نظرری مطرحشرده در بخرش چرارچوب نظرری و پیشرینۀ پرژوهش،

فرضیههای پژوهش به شرح زیر مطرح میگردند:

فرضیۀ اول :بین ساز و کارهای راهبری شرکتی و نقدشوندگی سهام ،رابطرۀ معنراداری وجرود
دارد.

فرضیۀ دوم :بین مدیریت سود و نقدشوندگی سهام ،رابطۀ معناداری وجود دارد.
فرضیۀ سوم :با کنترل ایر ساز و کارهای راهبری شرکتی ،رابطۀ معنراداری برین مردیریت سرود و
نقدشوندگی سهام وجود نخواهد داشت.
جامعه و نمونۀ آماری

جامعۀ آماری پژوهش کلیرۀ شررکتهرای پذیرفتهشرده در برورس اوراق بهرادار تهرران برین
سالهای  5817تا  5854است که سهام آنها در بورس عرضه شده باشد .در پژوهش حاضر برای
تعیین حجم نمونه از روش نمونهگیری استفاده نشده است ،بلکره تنهرا برا اعمرال محردودیتهای
زیر بر جامعۀ آماری شرکتهای باقیمانده مورد بررسی قرار گرفتهاند:
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 .5به دلیل افزایش همگنی نمونه ،شرکتهایی انتخاب میشوند که سرال مرالی آنهرا منتهری بره
پایان اسفندماه باشد.
 .2شرکتهای مورد پژوهش شامل بانکهرا و مؤسسرات مرالی (شررکتهای سررمایهگذاری،
بیمره ،واسرطهگریهرای مرالی ،بانکهرا و لیزینگهرا) نباشرند ،زیررا ایرن شررکتها تراب
مکانیزمهای خاص و متفاوت با سایر شرکتهای فعال در صنای هستند.

 .8شرکتهای مورد پژوهش طی دورۀ بررسی ،سال مالی خود را تغییر نداده باشند.
 .4قبل از سال  5817در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشرند و سرهام آنهرا حرداقل از
ابتدای سال  5817مورد معامله قرار گیرند.
روش جمعآوری اطالعات

دادههایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد از محل مستندات یانویه موجرود
در کتابخانۀ سازمان بورس اوراق بهادار تهرران ،صرورتهای مرالی و گزارشهرای حسابرسری
شرکتها و در نهایت با استفاده از بانک اطالعاتی رهاورد نوین تهیه شده است.
الگوهای آزمون فرضیهها

رواب رگرسیونی ارائه شده در این پژوهش به  8گروه کلی تقسیم میشوند.
برای آزمون فرضیۀ اول از رابطه شماره یک استفاده میشود:
()5

Volumeit = β 0 + β1 Indepit + β 2 Auditit + β 3 Ownershipit + β 4 Levit
+ β 5 ROEit + β 6 Mktret it + β 7 Volatit + β 8 Sharesit + εit

برای آزمون فرضیۀ دوم از رابطه شماره دو استفاده شده است که به صورت زیر است:
()2

Volumeit = β 0 + β1 AWCA it + β 2 Levit + β 3 ROEit + β 4 Mktret it
+ β 5 Volat it + β 6 Sharesit + εit

بهمنظور رسیدن نتایج بهتر در مورد فرضیۀ دوم و آزمون فرضیۀ سروم از رابطره شرماره سره
استفاده میشود که به صورت زیر است:
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()8

Volumeit = β 0 + β1 AWCA it + β 2 Indepit + β 3 Auditit + β 4 Ownershipit
+ β 5 Levit + β 6 ROEit + β 7 Mktret it + β8 Volatit + β 9 Sharesit + εit

در الگوهای باال؛  :Volumeحجم معامالت ؛  :Indepاستقالل اعضای هیئتمردیره؛ :Audit
وجود کمیتۀ حسابرسی؛  :Ownershipتمرکز مالکیت؛ :AWCAمعیرار مردیریت سرود؛ :Mktret
برازدۀ برازار سرهام؛  :Volatنوسران برازدۀ برازار سرهام؛  :Levاهررم مرالی؛  :ROEسرودآوری؛ و
 :Sharesتعداد سهام در جریان است.
متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته

روشهای زیادی برای محاسربۀ نقدشروندگی سرهام وجرود دارد .در ایرن پرژوهش ،حجرم
معامالت بهعنوان معیار نقدشوندگی انتخاب شده است.
حجم معامالت یکی از معیارهای نقدشوندگی اسرت کره تمایرل برخری سررمایهگذاران بره
فروش سهام شرکت و تمایل برخی دیگر به خرید سهام شرکت را نشان میدهرد .پرژوهشهرای
اندکی حجم معامالت را بهعنوان معیار نقدشوندگی در نظر گرفتهاند .یکری دیگرر از تمایزهرای
این پژوهش با پژوهشهای دیگر نیز همین موضوع اسرت .در ایرن پرژوهش حجرم معرامالت از
طریق لگاریتم میانگین سالیانۀ معامالت روزانه محاسبه میشود (ردی.)5555 ،50
متغیرهای مستقل

در این پژوهش از  2متغیر مستقل ساز و کارهای راهبری شرکتی (اندازهگیری شده توسر
 8معیار) و مدیریت سود استفاده شده است .ابتدا به معرفی  8معیرار راهبرری شررکتی پرداختره و
سپس معیار مدیریت سود معرفی میشود.
استقالل اعضای هیئتمدیره ( :)Indepبر اساس نسبت تعداد اعضای مستقل هیئتمدیره برر
تعداد کل اعضای هیئتمدیره محاسبه میشود.
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وجررود کمیتررۀ حسابرسرری ( :)Auditیررک متغیررر دامرری اسررت .اگررر شرررکت دارای کمیت رۀ
حسابرسی باشد برابر  5و در غیر این صورت برابر صفر است.
تمرکز مالکیت ( :)Ownershipدر این پژوهش بهمنظور محاسبۀ نسبت تمرکز مالکیرت از
مجموع درصد انباشتۀ سهام متعلق به سهامداران با حداقل  2درصد مالکیت سهام عرادی اسرتفاده
شده است.
معیار مدیریت سود :در این پژوهش از معیار پیشنهاد شده توس دفانرد و پرارم)2005( 55
بهعنوان معیاری برای میزان مدیریت سود استفاده شرده اسرت .دفانرد و پرارم ( )2005از معیرار
تفاوت بین سرمایه در گرردش تحقرق یافتره و مرورد انتظرار بررای تخمرین میرزان مردیریت سرود
استفاده کردند .این معیار به شکل زیر قابل محاسبه است:
 WCt −1  
.St 
AWCAt = WCt − 

 St −1  

که در آن؛  :tسال مورد نظر :AWCAتفاوت بین سرمایه در گردش تحقق یافتره و مرورد انتظرار؛
 :Sکل فروش سال؛ و  :WCسرمایه در گردش غیر نقدی که به شکل زیر محاسبه میشود:
دالیل انتخاب این معیار برای اندازهگیری مدیریت سود ،عبارتند از:
 .5اقالم تعهدی سرمایه در گردش نسبت بره اقرالم تعهردی غیرر سررمایه در گرردش بیشرتر در
معرض تحریف هستند (دفاند و پارم.)2005 ،
 .2استفاده از روشهایی مثل جونز که مبتنی بر تخمین اقرالم تعهردی برا اسرتفاده از رگرسریون
است ،مستلزم مشاهدات با سری زمانی با حجم باال است .با استفاده از الگوی دفاند و پارم
( ،)2005مشکل محدودیت اندازۀ نمونه را -که مشکل غالرب پژوهشهرای انجرام شرده در
برخی از بازارهای سرمایه است -حل خواهد کرد.
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متغیرهای کنترلی

بازدۀ بازار سهام ( )Mktretو نوسان بازدۀ بازار سهام ( :)Volatنوسان بازدۀ سهام از طریرق
انحراف معیرار برازدۀ سرهام  52ماهرۀ گذشرته انردازهگیری شرده اسرت (باتاچاریرا و همکراران،
.)2052
اهرم مالی ) :(Levالنگ و الندهوم )5558( 52نشان دادند که اهررم مرالی برر نقدشروندگی
سهام ایرگذار است و حاصل تقسیم کل بدهیها بر کل داراییها است.
سودآوری ) :(ROEبازدۀ سرمایه بهعنوان معیاری برای نقدشروندگی انتخراب شرده اسرت.
بازدۀ سرمایه برابر حاصل تقسیم سود عملیاتی بر کل حقوق صاحبان سهام است.
تعداد سهام در جریان ) :(Sharesبرابر لگاریتم طبیعی کل تعداد سهام در جریان است (برار
یوسف و پرنسیپ.)2058 ،58
یافتههای پژوهش
نتایج آمار توصیفی

میانگین بهعنوان پرکاربردترین شراخص مرکرزی ،بسریار بااهمیرت اسرت .بررسری میرانگین
برخی از متغیرها ،بهعنوان مثال میزان تمرکز مالکیت و استقالل اعضای هیئتمردیره کره نماینردۀ
راهبری شرکتی هستند ،اطالعات مفیدی را در دسترس قرار میدهد .میانگین متغیرهای پرژوهش
در جدول شمارۀ  5آمده است .میانگین تمرکز مالکیت و استقالل اعضای هیئتمدیره به ترتیرب
برابر  75و  11درصد را نشان میدهند .همچنین میانۀ این دو متغیر بره ترتیرب برابرر  12/82و 0/9
است .این اعداد بیانگر آن هستند کره تمرکرز مالکیرت و اسرتقالل اعضرای هیئتمردیره در برین
شرکتها باال است که این موضوع بهعنوان نقاط قوت راهبری شرکتها لحاظ مریشرود .متغیرر
دیگری که آخرین معیار راهبری شرکتی است ،کمیتۀ حسابرسی است .میانۀ ایرن متغیرر بیرانگر
آن است که  10درصد مشاهدات این پژوهش دارای کمیتۀ حسابرسی نیستند.
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میانگین مدیریت سود که بهصورت درصدی از فروش بیان شرده اسرت ،برابرر  4/9درصرد
فروش شرکتها است که رقم قابلتوجهی را نشان نمیدهد .همچنین میانۀ مردیریت سرود برابرر
 5/4درصد است و بیانگر این است که  10درصد شرکتهای نمونه مردیریت سرودی کمترر از
 5/4درصد داراییهایشان دارند.
جدول شمارۀ  .1آمار توصیفی متغیرها

نام متغیر

انحراف

تعداد

معیار

مشاهدات
2121

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

حجم معامله

12/6681

12/5882

17/1055

5/9307

1/9559

تمرکز مالکیت ()%

79/6487

81/3245

100

2/1810

14/6897

1232

استقالل اعضای هیئتمدیره ()%

0/5997

0/6521

100

0

0/19970

1232

0

1

0

داشتن کمیتۀ حسابرسی

1232

اهرم مالی

0/6532

0/6469

3/0604

0/0891

0/2531

1232

بازدۀ سهام

55/3251

35/7215

82/1646

-78/46375

4/1178

1232

بازدۀ سرمایه

28/1511

28/5243

82/3060

-16/7960

20/3125

1232

تعداد سهام در جریان

18/5462

18/6972

24/1906

15/8949

1/3255

1232

نوسان بازدۀ سهام

12/3521

11/9950

137/3430

6/2450

10/2350

1232

مدیریت سود

0/0325

0/0151

54/1504

-54/0770

1/5423

1232

نتایج آزمون فرضیهها
آزمون فرضیۀ اول

جدول شمارۀ  2نتایج رابطۀ رگرسیونی شمارۀ  5را نشان میدهد .سطح معنراداری آمرارۀ F

برای رابطه نزدیک صفر است و حاکی از معناداری کل معادلۀ رگرسیونی است .ضرریب تعیرین
تعدیلشده برابر  71/10درصد است 71/10 .درصد ضریب تعیین تعردیل شرده ،گویرای قردرت
توضیح دهندگی باالی رابطه بوده و متغیرهای این رابطه توانستهاند که  71/10درصد از تغییرات
حجم معامالت را توضیح دهند .بررسی ضررایب رابطره در جردول شرمارۀ  2گویرای معنراداری
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ضرایب معیارهای راهبری شرکتی است .نتایج ،بیانگر وجود رابطرۀ مثبرت و معنرادار برین وجرود
کمیتۀ حسابرسی و استقالل اعضای هیئتمدیره با حجم معامالت و رابطۀ منفی تمرکرز مالکیرت
با این معیار نقدشوندگی است .علّت رابطۀ منفی بین تمرکز مالکیت و حجم معامالت را میتوان
در ادبیات پژوهشهای گذشته یافت .در ادبیرات پژوهشهرای گذشرته نسربت بره وجرود سراز و
کارهای راهبری شرکتی تمرکز مالکیت ،دو دیدگاه وجود دارد .گروه اول اینگونره اسرتدالل
میکنند که وجود تمرکز مالکیت (بهخصوص تمرکز مالکیتی که در اختیرار سرهامداران نهرادی
باشد) باع

نظارت فعرال برر فعالیتهرای مردیران میشرود (فرضریۀ نظرارت فعرال) .گرروه دوم

معتقدنرد زمرانی کره مالکیرت متمرکرز میشرود ،ایرن مسرئله توجیهپرذیر بره نظرر میرسرد کره
سهامداران بزرگ از حقوق کنترلی خرود بررای کسرب منراف و اسرتثمار سرهامداران کوچرک
استفاده کنند و در نهایت حقوق سرهامداران اقلیرت نقرض میشرود (کریم .)5558 ،54نترایج ایرن
پژوهش با استدالل گروه اول سازگار است.
جدول شمارۀ  .2نتایج آزمون فرضیۀ اول
ضریب متغیر

آمارۀ t

سطح معناداری

مقدار یابت

-4/707

-3/096

0/008

استقالل اعضای هیئتمدیره

0/514

2/299

0/012

داشتن کمیتۀ حسابرسی

0/825

6/962

0/000

تمرکز مالکیت

-0/013

-1/576

0/015

اهرم مالی

0/335

101/1

0/192

بازدۀ سرمایه

-0/005

-6/625

0/083

بازدۀ سهام

0/003

نوسان بازدۀ سهام

0/014

تعداد سهام در جریان

0/851

متغیرهای توضیحی

75/16
3/525
10/199

0/004
0/000
0/000

ضریب تعیین

0/825

ضریب تعیین تعدیلیافته

0/788

آمارۀ F

30/216

سطح معناداری آمارۀ F

0/000

آمارۀ دوربین واتسون

2/152
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آزمون فرضیۀ دوم

جدول شمارۀ  8نتایج رابطۀ رگرسیونی شمارۀ  2را نشان میدهد .سطح معنراداری آمرارۀ F

برای رابطه نزدیک صفر است و حاکی از معناداری کل معادلۀ رگرسیونی است .ضرریب تعیرین
تعدیلشده برای رابطه برابر  75/20درصد است .ضریب مذکور بیانگر آن اسرت کره متغیرهرای
رابطۀ  2توانستهاند  75/20درصد از تغییرات حجم معامالت سهام را توضیح دهند.
بررسی ضرایب رابطه در جدول شمارۀ  8بیرانگر معنراداری ضرریب مردیریت سرود اسرت.

مقردار ضررریب متغیررر مرردیریت سررود برابرر  -0/082و آمررارۀ  tبرابررر ( -4/175سررطح معنرراداری

)0/000که در سطح اطمینان  %51فرضیه دوم مورد تأیید قرار میگیرد و بیانگر آن اسرت کره برا
افزایش مدیریت سود ،حجم معرامالت شررکتها کراهش مییابرد .نترایج ایرن فرضریه برا نترایج
پژوهشهای مراد زاده فرد و همکاران ( )5815و بار یوسف و پرنسیپ ( )2058سازگار است .به
بیان دیگر ،افزایش مدیریت سود ریسک عدم تقارن اطالعاتی را در بین سرمایهگذاران افرزایش
داده و باع

میشود که میل سرمایهگذاران برای معاملۀ سهام این شررکتها کراهش یافتره و در

نتیجه شرکتهای با مدیریت سود باال از حجم معامالت پایینی برخوردار باشند.
آزمون فرضیۀ سوم
جدول شمارۀ  4نتایج رابطۀ رگرسیونی شمارۀ  8را نشان میدهد .سطح معنراداری آمرارۀ F

نزدیک صفر است و حاکی از معناداری کل معادلرۀ رگرسریونی اسرت .بررسری ضررایب رابطرۀ
شمارۀ  8در جدول شمارۀ  4بیانگر عدم معناداری ضریب مدیریت سرود و معنراداری ایرر سراز و
کارهای راهبری شرکتی است .نتایج این رابطره مطرابق جهرت فرضریۀ سروم بروده و آن را تأییرد
میکند .به عبارت دیگر ،با معنراداری ضررایب سراز و کارهرای راهبرری شررکتی در رابطرۀ  2و
دالیل مطرح شده در قسمتهای قبل میتوان انتظرار داشرت کره برا کنتررل ایرر سراز و کارهرای
راهبری شرکتی ،فضایی برای مردیریت سرود بررای توضریحدهندگی نقدشروندگی براقی نمانرد.
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همانطور که در جدول شمارۀ  4قابل مشاهده اسرت ،ایرن اتفراق برا کنتررل ایرر سراز و کارهرای
راهبری شرکتی افتاده است و در نتیجه فرضیۀ سوم تأیید میشود.
جدول شمارۀ  .3نتایج آزمون فرضیۀ دوم
ضریب متغیر

آمارۀ t

سطح معناداری

مقدار یابت

-7/325

-1/322

0/152

مدیریت سود

-0/032

-4/571

0/000

اهرم مالی

0/234

0/359

0/652

بازدۀ سرمایه

-0/006

-1/210

0/234

بازدۀ سهام

0/043

3/583

0/002

نوسان بازدۀ سهام

0/019

2/375

0/021

تعداد سهام در جریان

1/012

4/306

0/003

ضریب تعیین

0/832

متغیرهای توضیحی

آمارۀ F

25/234

آمارۀ دوربین واتسون

2/135

ضریب تعیین تعدیلیافته
سطح معناداری آمارۀ F

0/792
0/000

جدول شمارۀ  .4نتایج آزمون فرضیۀ سوم
ضریب متغیر

آمارۀ t

سطح معناداری

مقدار یابت

-4/481

-2/698

0/005

مدیریت سود

-0/021

-1955/

0/188

استقالل اعضای هیئتمدیره

0/582

2/541

0/021

داشتن کمیتۀ حسابرسی

0/752

7/063

0/000

تمرکز مالکیت

-0/018

-2/582

0/018

اهرم مالی

0/351

1/259

08/00

بازدۀ سرمایه

-0/002

-1/814

0/068

بازدۀ سهام

0/001

2/928

0/004

نوسان بازدۀ سهام

0/019

4/18

0/000

تعداد سهام در جریان

0/850

ضریب تعیین

متغیرهای توضیحی

9/828

0/000

0/125

ضریب تعیین تعدیلیافته

0/718

آمارۀ F

85/82

احتمال آمارۀ F

0/000

آمارۀ دوربین واتسون

2/ 08
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نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش ابتردا ایرر جداگانرۀ سراز و کارهرای راهبرری شررکتی و مردیریت سرود برر
نقدشوندگی سهام مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج ،بین مردیریت سرود و نقدشروندگی
(حجم معامالت) ،رابطۀ منفی معناداری وجود دارد (تأیید فرضیۀ اول) .این نتایج همسو با نترایج
پژوهشهای گذشته در این حوزه است (ریکاردسون 2000 ،51؛ فتحی و همکاران.)5852 ،
در مورد ایر ساز و کارهای راهبرری شررکتی برر نقدشروندگی (فرضریۀ دوم) نترایج بیرانگر
وجود رابطۀ مثبت و معنادار برین سراز و کارهرای راهبرری شررکتی (وجرود کمیترۀ حسابرسری و
استقالل اعضای هیئتمدیره) و رابطۀ منفی تمرکز مالکیت با حجم معامالت است.
در نهایت نیز با کنترل ایر ساز و کارهای راهبری شرکتی در الگوی توأمران (فرضریۀ سروم)
به این نتیجه میرسیم که در جایی که ساز و کارهرای راهبرری شررکتی برا نقدشروندگی ،رابطره
داشته باشند با کنترل ایر آن بر نقدشوندگی ،فضایی برای مدیریت سود بررای توضریح دهنردگی
نقدشرروندگی برراقی نخواهررد مانررد .ایررن موضرروع در مررورد حجررم معررامالت و بعررد عمررق بررازار
نقدشوندگی مصداق دارد .به عبارت دیگرر ،ترا زمرانی کره یرک معیرار اطالعراتی چرون سراز و
کارهای راهبری شرکتی در اختیرار سررمایهگذاران اسرت کره برهکارگیری آن نسربت بره معیرار
مدیریت سود بسیار سادهتر بوده و کارکرد یکسانی برا مردیریت سرود در کراهش ریسرک عردم
تقارن اطالعاتی سهامداران دارد ،لذا سرمایهگذاران ترجیح میدهند که ابهام اطالعراتی خرود را
به معیار ساز و کارهای راهبری شرکتی برطرف کنند .همچنین نتایج پرژوهش بیرانگر آن اسرت
که اگر پژوهشهرای گذشرته (ماننرد نتیجرۀ فرضریۀ ( )2ایرن پرژوهش) بره رابطرۀ معنراداری برین
مدیریت سود و نقدشوندگی دستیافتهاند ،صرفاً به دلیل عردم کنتررل سراز و کارهرای راهبرری
شرکتی است.
مهمترین پیشنهادهای این پژوهش برای پژوهشهای آتری را میتروان بره شررح زیرر ارائره
نمود:
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 .5با توجه به ابعاد مختلف کیفیت سود و معیارهای مختلف مدیریت سود ،پیشنهاد میشرود
که ایر ابعاد دیگر کیفیت سود با نقدشوندگی سهام نیز مورد بررسی واق شود.

 .2با توجه به اینکه در حاکمیت شرکتی عوامل گوناگونی مانند دوگرانگی نقرش مردیریت
ارشد اجرایی ،تعداد جلسات هیئتمدیره ،وجود مدیران غیرموظف در کمیتۀ حسابرسری،
و حسابرس مستقل مطرح است ،بنابراین برای پژوهشهای آینده پیشنهاد میگردد رواب
بین متغیرهای مورد مطالعه بررسی گردد تا نقش نشانگرهای مختلف حاکمیت شرکتی در

الگوی مورد بررسی تأییر داده شود.

در انجام این پژوهش محدودیتهایی وجود داشته که در تعمیم نتایج بایرد مرد نظرر قررار
گیرند:
 .5از عواملی که قدرت نتایج پژوهش را افزایش مریدهرد ،وجرود نوسران و دامنرۀ تغییررات
کافی برای متغیرهای الگرو اسرت .در پرژوهش حاضرر ،بره علرت وجرود مالکیرت عمردتاً
متمرکز ،درصد تمرکز مالکیت بین شرکتهای متفاوت ،نزدیک بره هرم بروده و نوسران
کافی نداشته است.
 .2در این پژوهش ،مدیرانی که در شرکت سمت اجرایی ندارند برهعنوان مردیر غیرموظرف
تعریف شدند و فرض شده است که مستقل از شرکت هستند ،در حالی که ممکرن اسرت
آنان واقعاً مستقل نباشند.
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