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هاي ارسالي به اين مجله بايد مطابق راهنماي نگارش زير تدوين شده باشند در غیر اين صورت مقاله
 مقاله بررسي نخواهد شد.

 5و راست 4، چپ7پائین ، 3باال  يا باالتر با حاشیه 2007نسخه  Wordافزار مقاله در نرم -الف

 تايپ شود. Singleصفحه )از ابتداي مقدمه تا انتهاي منابع(  با فاصله خطوط  20متر، و حداکثر در سانتي
هاي زير باشد. اين بخشها از مقدمه تا پیشنهادها و هاي ارسالي بايد داراي بخشمقاله -ب

پیشنهادها و  -7شینه تحقیق و... مباني نظري و پی -2مقدمه،  -1محدوديتها داراي شماره به صورت 
 محدوديتها باشد. در هر بخش مي توان زير بخشها را با تیترهاي فرعي مشخص نمود. 

 : شامل بیان مساله و اهداف تحقیق. هر دو مورد فاقد تیتر و در ادامه يکديگر ارايه شوند.مقدمه -1

و خارجي مرتبط به  : تعاريف مفهومي، نتايج تحقیقات داخليمبانی نظری و پیشینه تحقیق -2

اي که پشتیباني کننده فرضیه ها و مدل مفهومي باشد.گونه

ها يا سؤالهاي تحقیق با ارايه توضیحات کافي و شامل مدل مفهومي/ فرضیهچارچوب نظری:  -3

مستند.

ها، روايي و پايايي ابزار)ضريب پايايي : طرح تحقیق، ابزار و روش گردآوري دادهروش شناسی -4

ها یرهاي مکنون جداگانه و بر مبناي نمونه نهايي گزارش شود(، معرفي روش تحلیل دادهبراي کلیه متغ
گیري)کلیه موارد با تیتر در صورتي که جديد بوده و رايج نیست، جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه

فرعي به ترتیب و در ادامه يکديگر ارايه شوند(.

صات جمعیت شناختي نمونه مورد بررسي، نتايج : شامل: گزارش مشخهاتجزيه و تحلیل داده -5

هاي تحقیق. خروجي نرم افزارهايي که به صورت نمودار هستند تحلیلهاي آماري مدل و فرضیه
( عیناً به صورت عکس با کیفیت باال و سیاه و سفید در متن ارايه شود.Lisrel, AMOSمانند:

هاي ابله و مقايسه نتايج تحقیق با يافتههاي اصلي تحقیق و مق: ارايه يافتهگیریبحث و نتیجه -6

پژوهشهاي مرتبط

هاي تحقیق : پیشنهادهاي کاربردي، پیشنهاد تحقیقات آتي و محدوديتپیشنهادها و محدوديتها -7

)بدون تیتر فرعي به ترتیب و در ادامه يکديگرارايه شوند(.

و سپس  Bzar 12با فونت  يحروف الفبا، ابتدا منابع فارس بیفهرست منابع ، به ترت. فهرست منابع 

نوشته شود.  APA يطبق الگو Times New Roman 11با فونت   نیمنابع الت
 : يفارس منابع

 سانده ينو يدوم، ناام  ناام خاانوادگ    سانده ينو ياول، ناام  ناام خاانوادگ    سانده ينو ي: نام خاانوادگ هاکتاب
مترجم ، محال نشار، ناشار، نوبات      ي.  نام و نام خانوادگ کیتاليبا فونت اسوم....)سال انتشار (. نام کتاب 

چاپ.
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 سانده يون يام خاانوادگ دوم، ناام  نا   سانده ينو ياول، ناام  ناام خاانوادگ    سانده ينو ي: ناام خاانوادگ  هامقاله
شاماره  مجلاه،   ه، شاماره شماره دوره مجلا  ک،یتاليسوم....)سال انتشار(.  عنوان مقاله . نام مجله با فونت ا

 صفحات .
 : يسیانگل منابع

  ناام   رف اول ناام حا دوم،  سانده ينو ياول، حرف اول ناام   ناام خاانوادگ    سندهينو ي: نام خانوادگهاکتاب
 ايا متارجم   يخاانوادگ  .  ناام و ناام   کیا تاليسوم....)سال انتشار (. نام کتاب با فونات ا  سندهينو يخانوادگ

 مصحح، محل نشر، ناشر، نوبت چاپ. 

م  نام اول نا وم، حرفد سندهينو ياول، حرف اول نام  نام خانوادگ سندهينو خانوادگي نام ا: هامقاله 
(، ه )شماره مجلهوره مجلد ک،یتاليسوم....)سال انتشار(. عنوان مقاله. نام مجله با فونت ا سندهينو يخانوادگ

 شماره صفحات مقاله.

 انند جدول زير تايپ شوند:و انگلیسي هم هاي فارسي در کل مقاله نوشته فونت:
 نوع قلم اندازه قلم )قلم( عنوان

 پر رنگ B zar 15 عنوان مقاله

 نازک B zar 5/12 نام و نام دانوادگی

 نازک B zar 9 مشخصات نویسندگان )زیرنویس(

 پر رنگ Times New Roman 8 آدرس پست الكترونیكی نویسنده مسئول

 پر رنگ B zar 5/12 عنوان چكیده

 نازک )آیتالیک( B zar 12 ن چكیدهمت

 نازک )آیتالیک( B zar 11 واژگان کلیدی

 پر رنگ Times New Roman 14 عنوان انگلیسی

 نازک Times New Roman 11 نام و نام دانوادگی انگلیسی

 نازک )آیتالیک( Times New Roman 11 متن چكیده انگلیسی

 نازک )آیتالیک( Times New Roman 10 واژگان کلیدی انگلیسی

 پر رنگ B zar 5/13 عنوان بخش ها

 پر رنگ B zar 5/12 عنوان زیربخش ها

 نازک B zar 13 مقاله  متن اصلی

 پر رنگ B zar 10 عنوان جدول و نمودار

 پر رنگ B zar 10 عنوان ستون های جدول

 نازک B zar 10 متون فارسی دادل جدول

 نازک Times New Roman 9 لغات التین دادل جدول

 نازک B zar 12 منابع فارسی

 نازک Times New Roman 11 منابع انگلیسی

 

ي گذارتها شمارها تا انابتد اشکال، نمودارها، جداول و روابط رياضي بايد بطور جداگانه و به ترتیب از -ه
 شوند.



 

 نکات قابل توجه 

 دريافت کد مقاله لزوماً به معناي پذيرش مقاله جهت چاپ نیست. .1
 ها و يا کنفرانسهاي داخلي و خارجي چاپ و يا در حال داوري باشد.هاي ارسالي نبايد در مجلهمقاله .2

پس از ارسال مقاله و دريافت کد امکان حذف، اضافه و يا تغییر ترتیب اسامي نويسندگان امکانپذير  .3
 نیست.

باشد، در اولويت قرار هايي که داراي نوآوري علمي بوده و تکرار يک مدل خارجي يا داخلي نمقاله .4
 گیرد.مي

 ها، آزاد است.نشريه در ويرايش مقاله .5
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بررسی شکست در روند و نوسانات شاخص قیمتهای سهام 

 قبل و بعد از توافقنامه هستهای )روش کیم-نلسون(

 
 1   ** سید نظام الدین مکیان، * مجتبی رستمی

 چکیده
اعمال  گرید یکشورها یو برخ یالمللنیب یهاسازمان یبرخ کا،یآمر یاز سو ران،یا هیعل یاقتصاد یهامیتحر

قدرت جهان در  6و  رانیا انینامه برجام ماند. توافقبوده رگذاریمختلف اقتصاد تأث یهاشده است و بر بخش
بدست آمد.  ییاهسته یهاتیبا توقف فعال یراقتصادیو غ یاقتصاد یهامیبه منظور حذف تحر1392سال 

بر رفتار بازده سهام بازار بورس تهران است.  هامینامه برجام و تحراثر توافق یپژوهش، بررس نیهدف ا
و متوسط بازده سهام را  انسیوجود شکست در وار یمارکف میرژ رییپژوهش حاضر  با استفاده از روش تغ

 ی( برا1999و نلسون ) میبازده سهام، از مدل ک انسیوقوع شکست در وار یبررس . به منظورکندیم یبررس
 1388 یهاسال ینشان داد برا ها،میرژ ییدر مورد مشخص نما جیبه بعد استفاده شده است. نتا 1388 یهاسال

قبل  بازده سهام کمتر از انسیداده است و پس از برجام وارشکست رخ ینوسانات سر انسیبه بعد در وار
بر متوسط  هامیتحر نیاست همچن افتهیکاهش  هیدر بازار سرما یگذارهیسرما سکیر ن،ینابراگشته است. ب

با  میرژ میپژوهش آن است که در دوران تحر نیا تیو بااهم یفرع جیاند. از نتانداشته یبازده سهام اثر
به  هاهیشدن سرما ریازسر لیاز دال یکیموضوع  نیو تالطم باال توام با بازده باال نبوده است و هم انسیوار
 .ارها از جمله بازار ارز بوده استباز ریسا
 

 یسهام، مدل مارکف، شکست ساختار متیق  :هاواژهکلید
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 . مقدمه1
 یکشورها هیلعو بدون اعمال زور است که  ردوستانهیغ یهااز روش یاقتصاد یهامیتحر

 ایچندجانبه  جانبه،کیطور خود خارج شده اند، به یالمللنیکه از تعهدات ب یمختلف

فشار به  یبرا یاهرم المللنیدر حقوق ب یاقتصاد می. تحرگرددیاعمال م یجمعدسته

قالب سال ان یروزیبعد از پ رانیتعهدات خود برگردد. ا تیعامختلف است تا به ر یکشورها

 یاز سو یمتعدد یهامیتحت آماج تحر کایبا کشور آمر یاسی، با توجه به اختالفات س1357

بر  هامیاست. تحر قرارگرفته گرید یکشورها یو برخ یالمللنیب یهاسازمان یبرخ کا،یآمر

 یتصاداشتغال و رشد اق ،یگذارهیهمچون تجارت، سرما یمختلف اقتصاد یهابخش

 .هستند رگذاریتأث

 هید بازار سرماقرار دار یاقتصاد یهامیتحر ریمهم اقتصاد که تحت تأث یهااز بخش یکی

 یعموم کشور و رفاه یدر رشد درآمد مل ینقش مهم تواندیبازار م نیاست. قوت و ضعف ا

از  یعنوان بخشاست و به هیدهنده بازار سرما لیتشک یکند. بورس اوراق بهادار از اجزا فایا

 یاقتصاد یواحدها یلما نیطرف در تأم کیبازار از  نیتابع آن است. ا د،مجموعه اقتصا

 یهایگذارهیطرف سرماآن به  انیانداز و جردر جذب پس گریداشته و از طرف د ریتأث

ده است باعث ش لیتحم رانیکه بر ا یاگسترده یهامیمولد در اقتصاد نقش دارد. وجود تحر

 متیز، قشده است که نرخ ار نیشده است و موجب ا یادکالن اقتص یرهایدر متغ یثباتیب

وسان بوده ندر حال  یو صنعت شرفتهیپ یمهم کالن نسبت به اقتصادها یرهایمتغ ریسهام و سا

کرده و باعث  جادیا گذارانهیسرما یرا برا ینامطمئن طیبه نوبه خود، مح زینوسانات ن نیو ا

 یآت یگذارهیرد سرمادر مو شتریب نانیبا اطم ونتوانند به سهولت  گذارانهیتا سرما شودیم

تبع آن و به یگذارهیرماس شیافزا یشوند. برا یعیوس یهاانیکنند و متحمل ز یریگمیتصم

خصوص بورس اوراق  به هیتوجه به بازار سرما ،یبه رشد بلندمدت و مداوم اقتصاد یابیدست

سهام  متیر شاخص قب رگذاریو عوامل تأث هیبازار سرما یاز ارکان اصل یکیعنوان بهادار به

 .(1391،یریو بش یدریبرخوردار است.)ح یاژهیو تیاهم

 یزمان یهایدر سر یاز عوامل وقوع شکست ساختار یو اقتصاد یاسیس یهامیتحر

وقوع شکست را بر  توانیم ،یساختار یهاشکست یبررس یها. با استفاده از روشباشندیم
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 نیراستا، ا نیکرد. در ا یآن بررس انسیمتوسط و وار ژهیبه و یزمان یهایاجزا مختلف سر

وقوع شکست  یبه بررس یمارکف میرژ رییتغ یسازمدل افتیپژوهش با استفاده از ره

نامه برجام و واسطه توافقسهام به یهامتیرشدشاخص ق انسیدر متوسط و وار یساختار

رابطه  نی. در اپردازدیشده است، م لیتحم رانیکه بر ا یاهسته یگسترده یهامیحذف تحر

مولد  ندیفرآ انسیشکست در وار ایآ کهنیا ی، جهت بررس(1999) 1و نلسونکیم از مدل 

شده است. استفاده  ریخ ایداده است به بعد رخ  1388 یهاسال یرشد سهام برا یهاداده

عدم شرکت در  ایشرکت  یها براافراد و سازمان یریگمیمسئله در تصم نیا یبررس تیاهم

شده که  لیمطالعه از شش بخش تشک نی. اباشدیبازار م نیا یآت یریو جهت گ هیبازار سرما

پرداخته  قیموضوع تحق اتیادب انیدر بخش اول مقدمه پژوهش ارائه شده و در بخش دوم به ب

. در بخش چهارم شودیم یحوزه بررس نیشده است. در بخش سوم مطالعات انجام شده در ا

شده  یمعرف یالگوها نیجم به تخمداده شده و بخش پن حیمورد استفاده توض قیروش تحق

 شده است. انیب یریگجهیاست. در بخش آخر خالصه و نت افتهیاختصاص 

 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش. 2

 برجام -1-2

محدود کردن  قیچند کشور از طر ای کیشده  یزیراقدام برنامه یاقتصاد میتحر

است. از نظر  یاسیاعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف س یبرا یمناسبات اقتصاد

در  رییتغ یچند کشور برا ای کی هیعل یعبارت است از: اقدام اجبار میتحر  2. کارتری. ایبر

کشورها  گرید یهااستیکشور در قبال س کی یهادهیا ادنکم نشان ددست ای هااستیس

 یهاگذاشت، دولت رانیبر ا میکه تحر یمنف یطیشرا ی(. در پ11: 1989است )کارتر،

موجود داشتند.  تیرفت از وضعدر ارائه راهکار جهت برون یسع رانیگوناگون در ا

دوره مذاکره در  ندآغاز و پس از چ یبا دولت محمد خاتم یمذاکرات بر سر برنامه اتم

 فیظر و با قرار گرفتن محمدجواد ازدهمیدر دولت  تیدر نها نژاد،یدولت محمود احمد

 .به خود گرفت یتریمذاکره کننده حالت جد میدر رأس ت

                                                 
1 . Kim and Nelson 

2 . Barry Carter 
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را ارائه  آن فیکه محمد جواد ظر یاهمان بر جام )واژه ایجامع اقدام مشترک  برنامه

 انیم 2015 هیژوئ 14 خیاست که در تار رانیا یابر سر برنامه هسته یالمللنیکرد(، توافق ب

 هیاتحاد ندهیاآلمان و نم س،یفرانسه، انگل ن،یچ ه،یروس کای)آمر 1+5گروه  یو کشورها رانیا

 یهانو شش قدرت ج رانیا انیمدت م یصورت گرفت. مذاکرات طوالن نیشهر و راروپا( د

آغاز شد. در  2013در نوامبر  "توافق موقت ژنو"، همزمان با "برجام"به  نیطرف یابیدست یبرا

طور موقت که به دهندیخبر م هیتوافق اول کیاز  یتهران و شش قدرت جهان خیتار نیا

توافق،  نی. اکندیکشور را آزاد م نیا یهاییاز دارا یو برخ دودرا مح رانیا یابرنامه هسته

. کندیجامع هموار م یاستههتوافقنامه  کیبه  یابیمنظور دستادامه مذاکرات به  یرا برا نهیزم

مه برنا هیبلندمدت عل یهاتیکه محدود شودیچارچوب توافق اعالم م کی 2015 لیآور

 یاریحال، بس نی. با اکندیم حیرا تشر یالمللنیب یهامیحراز ت یاریو لغو بس رانیا یاهسته

از توافق  رانیجهان و ا یهاقدرت 2015 هیژوئ 14. سرانجام در ماندیاز مسائل حل نشده م

سازمان  تیمنا یبه برجام، شورا نیطرف یابی. پس از دستدهندیجامع بلندمدت خبر م یاهسته

اندن آن در کرده و با گنج تیتوافق حما نیاز ا اً، رسم2231ملل با صدور قطعنامه شماره 

 آور درآورد.الزام  یصورت قانون عمل به برجام را به المللنیحقوق ب

 

 بورس یبازده -2-2

گسترش  یبرا ازیمورد ن یکننده منابع مال نیتأم یاقتصاد هر کشور یبخش مال

است.  یبازار مال و یشامل بازار پول یطور کلو به  شودیمحسوب م یاقتصاد یهاتیفعال

از جمله  شود،یکه نبض رشد و توسعه کشورها محسوب م یبه عنوان بازار هیبازار سرما

در آن اتفاق  یمهم یگذارهیسرما یهایریگمیتصماست که  یمال یبازارها نیترمهم

 ندیمهم در فرآ یرهایمتغ ییکنترل و عدم شناسا رقابلیغ یرهایمتغ. وجود افتدیم

ر انتخاب دبودجه خود را  صیجهت تخص یگذارهیسرما یریگمیتصم ،یگذارهیسرما

 .(1395 یو محمد فهی)خل کندیبا مشکل مواجه م یمال یهاییدارا

بورس  تیمختلف، وضع یکشورها یمال یبازارها یابیمهم در ارز یارهایاز مع یکی

است که  هیسرما یبازار متشکل و رسم کی یاوراق بهادار است. بورس اوراق بهادار به معن



 5                                                                              ...سهام یهامتیشکست در روند و نوسانات شاخص ق یبررس 

 ،یو مؤسسات معتبر خصوص یاوراق مشارکت دولت ایها و فروش سهام شرکت دیدر آن خر

 1340به اواخر دهه  رانیکه سابقه آن در ا شودیمانجام  یتحت ضوابط و مقررات خاص

 یمهم در بررس یعنوان ابزارسهام بورس اوراق بهادار به  متی. شاخص قرسدیم

 یبرا ییو مبنا شودیدر بورس اوراق بهادار استفاده م یرونیو ب یدرون یبازخوردها

است. از آنجا که عرضه و داد و ستد سهام مؤسسات و  یگذارهیدرباره سرما یریگمیتصم

سهام،  متیشاخص ق رد،یگیرت مدر بورس اوراق بهادار صو یو اقتصاد یدیتول یواحدها

در سهام خاص و  یگذارهیسرما یبرا گذارانهیسرما دگاهیاز د ت،یو با اهم عیوس یکاربرد

و همکاران،  انییاقتصاد کالن دارد )اسالملو دگاهیاز د یشاخص اقتصاد کیبه عنوان 

و  هیبازار سرما تیشاخص بورس همچون دماسنج نشان دهنده وضع گریعبارت د ه(. ب1385

رکود  یبه معنا یکشور است. کاهش شاخص بورس در حالت کل کی یاقتصاد تیوضع

در سهام از دو  یگذارهیسرما یاست. بازده یآن به مفهوم رونق اقتصاد شیو افزا یاقتصاد

 متیق رییاز محل تغ یگریو د (DPS) سود نهساال عیاز محل توز یکی رد،یگیمحل صورت م

همواره تالش دارند ارزش اوراق بهادار  گذارانهیسهام )طرف تقاضا(. در طرف تقاضا سرما

 ییکه کارا یسهام یدر بازار سهام به خصوص در بازارها هامتی. قندینما یابیرا ارز

و فروش سهام است.  دیخردر مورد  یریگمیتصم یبرا یمناسب اریدارند مع ییباال یاطالعات

. شودیم یها توجه خاصو نوسان آن متیق راتییسهام به روند تغ یبازارها منظور در نیبه هم

 یرونیو عوام ب یبه دو دسته عوامل داخل توانیسهام را م متیعوامل مؤثر بر ق یطور کلبه

است و  رکتش رانیمد ماتیشرکت و تصم اتیدر ارتباط با عمل ینمود. عوامل داخل میتقس

به دو دسته  زین یرونی. عوامل بدهدیشرکت رخ م تیریمد اریخارج از اخت یرونیعوامل ب

 .(1385زاده،  می)کر شوندیم میتقس یو اقتصاد یاسیعوامل س

و  یمال یهایریگمیدر تصم گذارانهیسرما ،یمال یهایبر اساس تئور نیهمچن

و بازده در مباحث  سکیتوجه دارند. ر هاییدارا سکیو ر یخود به بازده یگذارهیسرما

ها را جدا از هم فرض کرد، آن توانیباهم هستند و نم شهیهم یمال نیو تأم یگذارهیسرما

و بازده  سکیر انیبر اساس رابطه م شهیهم یگذارهیمامربوط به سر ماتیچرا که تصم

 یمال انیز کیاحتمال وقوع  یبه معنا سکی(. ر1386و نوربخش،  ی)تهران ردیگیصورت م
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( هاییاز دارا ی)مجموع ا یپرتفو ایو  ییقلم دارا کیبا  توانیرا م سکیمفهوم ر است.

 سکی: رشودیم یبندمیتقسبه دو دسته  سکیر یقرارداد. در مباحث مال یمورد بررس

 ریغ سکی(. رریپذ)اجتناب کیستماتیس ریغ سکی( رریناپذ)اجتناب کیستماتیس

 قیبوده و از طر یاست که مربوط به عوامل تصادف ییآن قسمت از دارا انگریب ک،یستماتیس

 کیستماتیس سکی. رتیریمد سکیقابل حذف است، مانند ر یپرتفو یاجزا یبخشتنوع

و از  گذارندیم ریها تأث( مربوط به عوامل بازار است که بر تمام شرکتتنابقابل اج ری)غ

 نینتظره، حوادث بم ریجنگ، تورم غ ری. عوامل نظستیقابل حذف ن یمتنوع ساز قیطر

و  یتجار سکیبازار، ر سکیتورم ر سکینرخ بهره ر سکیر ،یاسیس یدادهایرو ،یاللملل

باعث  یاسیس یهاتنش شیهستند. افزا کیستماتییس یهاسکیاز جمله ر یمال سکیر

در  یگذارهیسرما یدر کل بازار سهام شده تقاضا برا کیستماتیو س یاسیس سکیر شیافزا

)نرخ  گذارانهینرخ بازده مورد انتظار سرما سک،یصرف ر شیو با افزا افتهیبازار کاهش  نیا

 .افتیسهام کاهش خواهند  یهامتیق جهیدر نت افتیخواهد  شی( افزالیتنز

برجام، در پژوهش  ینامهبه طور خاص توافق ،یاسیعوامل س ریتاث یمنظور بررس به

 ین در دورهمتوسط رشد بلندمدت بازده سهام بورس تهرا میرژ رییتغ ای تیوضع رییحاضر، تغ

نامه بر توافق نیاثر ا نیقرار گرفته شده است. همچن یقبل از برجام و بعد از برجام مورد بررس

-میبا استفاده از مدل ک سکیاز تالطم و ر یسهام بعنوان شاخص شاخصرشد  انسیوار

 قرار گرفته است. یابینلسون مورد ارز

 

 پیشینۀ پژوهش -3-2

موضوع، به  در ارتباط با افتهیانجام  یمطالعات تجرب نیتراز مهم یبخش برخ نیدر ا

 .و ارائه شده است نییاختصار تب

بر خشونت  یاقتصاد یهامیتحر ریتأث"تحت عنوان  یادر مقاله، 1(2016ژایک و تینگ )

 ریتأث یبه دنبال بررس، "2پانلها به روش داده لیو تحل هیمورد هدف: تجز یهادولت یقوم

 یکشور هدف در ط 46از  یبا استفاده از نمونه ا یقوم یبر خشونت ها یاقتصاد یها میتحر

                                                 
1. Zhike & Ting  

2. Panel Data 
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 یهامیتحر ر؛ینظ یاسیو س یاقتصاد یرهایپژوهش متغ نی. در اباشدیم، 1388-84 یسال ها

 ،یرشد اقتصاد ،یناخالص داخل دیمجذور سرانه تول ،یناخالص داخل دیسرانه تول ،یاقتصاد

 جیقرار گرفت. نتا یمورد بررس یشدن و دموکراس ینرخ تورم، فساد، جهان ،یاسیس یترورها

 نیمعنا بوده. ا ی، ب%99 نانیدر سطح اطم یاقتصاد رشدکه درآمد و  دهندینشان م هانیتخم

 اننیسطح اطم نیدر ا یاقتصاد یهامیتحر ژهیمستقل و به و یرهایمتغ ریاست که سا یدر حال

اند ابزار محبوب دولت در شده لیتبد یاقتصاد یها میاند. تحربرخوردار بوده یاز معنادار

بر  یمنف ریتاث یاقتصاد یها میکه اعمال تحر دده یما نشان م جیاست. نتا یالمللنیب استیس

وجود دارد  یدرآمد و خشونت قوم نیشکل ب U یرابطه ن،یدارد. عالوه بر ا یخشونت قوم

  .آورد یبه وجود م یو نژاد یقوم یرا در ارتباط با خشونت ها یدیکه نور جد

 میتحر ریو مجازات: تاث مهیکر"تحت عنوان  یدر پژوهش، 1(2016خلودیلین و نتسوناف )

، با استفاده 2015تا آخر سال  1997از سال یفصل یهاداده ی، برا"و اروپا هیها بر اقتصاد روس

بر  یاقتصاد یهامیتحر ی، به بررس(VAR)  یساختار یبردار یهاونیاز روش  خود رگرس

و  هیدر روس ینرخ ارز واقع نیو همچن یناخالص داخل دیرشد تول ت،نف متیق یرهایمتغ

پژوهش؛ شوک  نیا یهایپرداخته است. بر اساس مطالعات و بررس ورویمنطقه  یکشورها

قرار دهد.  ریرا تحت تأث رهایمتغ تواندیشده است که م ییشناسا یبه عنوان تنها شوک میتحر

 گر،یکدیبر  یغرب یو کشورها هیتوسط روس شدهاعمال  یهامیکه تحر دهدینشان م جینتا

  .دینمایها را بدتر مآن تیذکر شده گذاشته و وضع یرهایاز متغ کیبر هر یمنف ریتأث

 یهامیتحر ری: تأثهامیتحر نهیهز"خود با عنوان  نامهانیدر پا (،2015)2آنتونیوک و هاک 

، با استفاده از "2015-2014در  نیو اوکرا هیدر بحران روس هیروس یمال یغرب در بازارها

در  هیبازار سهام روس یبر شاخص اصل هامیتحر ریتأث یچندگانه، به بررس یخط ونیرگرس

MI) مسکو ین بانکیمبادله ارز ب CEX)  کایبه دالر آمر هیروبل روس لیو نرخ تبد 

(RUB/USD)هیدالر در بازار سهام روس یدرصد 40از  شیشده است تا افت ب یسع نی، همچن 

 نکهیا شیآزما یمنحصر به فرد را برا میشاخص تحر کیمنظور،  نیداده شود. بد حیتوض

بازار مانند  گریکه عوامل د یها در حال میتحرو  یمال یواکنش در بازارها نیب یارابطه ایآ

                                                 
1. Konstantin A. Kholodilin & Aleksei Netsunajev 

2. Antonyuk & Haack 
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بزرگ، قابل کنترل در نظر  یسهام جهان یو شاخص ها ینفت، بازده اوراق قرضه دولت متیق

 یدهد که بازار سهام واکنش مبهم ینشان م جی. نتاریخ ایشود  جادیا تواندیاند، مگرفته شده

 یها میبا تحر یبطور منف نیهمچنمربوط به آن و  عیمتحده و وقا االتیا یها میبه تحر

داده  حیبازار توض دهیچیآن در ارتباط است، که توسط انتظارات پ یدادهایاروپا و رو هیاتحاد

رکود نرخ دالر  نیشتریکه ب دهدی(، نشان مهیروبل )واحد پول روس دی. کاهش شدشوندیم

در  نیداشته باشد و ا هامیبا تحر یارتباط تواندینم ه،یمتحده در شاخص سهام روس االتیا

  .دارد یکینفت رابطه نزد متیاست که با کاهش ق یحال

 هیبازار سهام روس"تحت عنوان  یادر مقاله(، 2014)1گیسی -نیوروشکین و کاستاننتو

را  یسهام جهان یو بازارها هیدر سهام روس یبازده نیب ای، رابطه پو"نیپس از بحران اوکرا

 یبرا ا،یپو ونیاز رگرس قیتحق نی. اکندیم ی، بررس2014در سال  نیپس از بحران اوکرا

کننده کاهش قابل  انیب جیسهام استفاده کرده است. نتا یجهان یاهرفتار شاخص یبررس

بحران  وعیپس از ش یو سهام جهان هیبازده سهام روس یبرابر انیم یهماهنگ زانیدر م یتوجه

جدا شده  افتهیدر حال ظهور و توسعه  یبه وضوح از بازارها هیبوده است. بازار سهام روس

قابل  شی. با توجه به افزاباشدیبازده سهام م یصددر 50 یال 30است و نشان دهنده کاهش 

ما  جیها، نتا میپس از اعمال تحر هیروس یسهام بخش دولت یمالحظه همزمان در شاخص ها

بازار  یدر آن دوره به طور موثر هیبر روس اعمال شده یاقتصاد یها میدهد که تحر ینشان م

گسترده از بازار  یکارها نمونه یجهان جدا کرده و موجب خروج هیرا از بق هیسهام روس

در  یگذار هیو انتخاب محدود سرما یاقتصاد یها میاز تحر جهینت کیبه عنوان  هیروس

 هیاست که سرما دیبع ،یو جهان هیبازده سهام روس نیکاهش حرکت مشترک ب ه،یروس

 مدت انیدر م هیکه بازده بازار روس یتر ارائه دهد، در حالمتنوع یگذاران را با فرصت ها

  .اخبار خاص خود قرار خواهد گرفت ریاحتماال همچنان به شدت تحت تاث

عوامل مؤثر بر  یبررس "( ، در پژوهش خود تحت عنوان 2016)یو قاسم نسبیبخرد

 یهامیبا در نظر گرفتن تحر یبر عوامل اقتصاد کالن و عوامل حسابدار دیبازده سهام با تأک

-1391دوره  ی، ط"شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یهادر شرکت یاقتصاد

                                                 
1. Nivorozhkin & Castagneto-Gissey 
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 ریتأث یبه بررس، 1(GMMهای تعمیم یافته )گشتاور یزمان ی، با استفاده از روش سر1382

 ر؛ینظ ی. عوامل اقتصادپردازدیسهام م یبر بازده یو حسابدار یاقتصاد یهاشاخص یبرخ

 تایو نها ینرخ رشد اقتصاد کساله،ی یبانک یهانرخ ارز، نرخ تورم، نرخ سود سپرده

 یرهایکه متغ دهدیبرازش مدل نشان م ازحاصل  جی. نتاباشندیم رانیا هیوارده عل یهامیتحر

 یدر حال نیبا بازده سهام دارد و ا یدار یو معن یرابطه منف مینرخ بهره، نرخ تورم و تحر

با نرخ بازده سهام داشته  یدار یو نرخ ارز رابطه مثبت و معن یاست که نرخ رشد اقتصاد

 جیشده است. نتا فادهاست یحسابدار یهااز شاخص قیدوم تحق هیفرض یبررس یاست. برا

ه حقوق صاحبان به سود سهام، نسبت سود به فروش، بازد متینسبت ق انیکه م دهدینشان م

  .گرددیدوم اثبات م هیوجود دارد و فرض یسهام رابطه معنا دار یسهام با بازده

 یهامیتحر میمستق ریو غ میمستق راتیتأث لیتحل"با عنوان  یا( ، در مقاله2016) یعزت

، "اقتصاد ی: با تمرکز بر بخش خارجرانیا یاسالم یجمهور یبر نرخ رشد اقتصاد یاقتصاد

و  میاثرات مستق یبه بررس ،2SLS2اقتصادسنجی ، با روش 2012تا  1979 یهاسال یبرا

 نی. در اپردازدیاقتصاد م یبر بخش خارج دیبا تأک رانیها بر اقتصاد ا میتحر میرمستقیغ

قرار  یراستا، دو مدل در همان زمان توسعه داده شد؛ در مدل اول، کل واردات مورد بررس

مورد  هیمتوسط و اول یکاالها ه،یکل واردات، واردات سرما یگرفت و در مدل دوم به جا

مشاغل مورد توجه قرار گرفت و به صورت جداگانه وارد مدل شدند.  دیاستفاده در تول

ندارد؛  رانیا یبر رشد اقتصاد یمیمستق ریها تاث میحاصل از مدل نشان داد که تحر یهابراورد

 هیسرما یبا محدود کردن کل واردات، واردات کاالها میرمستقیها به طور غ میبلکه تحر

کشور  یرشد اقتصاد فیتضعو صادرات منجر به  هیاول یکاالها ،یواسطه ا یکاالها ،یا

منجر به کاهش درآمد  2012 میگذارد. به طور خاص، تحر یم ریتاث یشده و بر رشد اقتصاد

 ،یصادرات یمنجر به کاهش درآمدها 2003و  2001 یها میصادرات نفت کشور، تحر

، 2001، 1979 یهامیو تحر  ه،یمتوسط و اول یواردات کاالها 2009و  1979 یها میتحر

 2009سال  میکشور را محدود کرده و تحر یا هیسرما یواردات کاالها 2007و 2006

  .کل واردات کشور را محدود کرده است یتقاضا

                                                 
1. Generalized Method of Moment 

2. Two-Stage Least Square Regression Analysis 
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بر  یبانک مرکز میتحر ریتأث"تحت عنوان  ی(، در پژوهش2016و همکاران ) یصالح

نحوه  ی، به بررس وسیلیجوس-و جوهانسون 1ARDLاز روش  ، با استفاده "بازار بورس تهران

اکتبر  2 خیاز تار ،2(TEPIX)نفت بر شاخص بازار بورس تهران ینرخ ارز و بها یاثرگذار

 یانقالب اسالم هیمتحده عل االتیا یها می. تحرپردازدیم، 2012مارچ  29 ت،یلغا 2011

بوده است،  کایمتحده آمر االتیا استیس یاصل یها یژگیاز و یکی، 1979در سال  رانیا

آغاز شده و به طور  2006که از سال  رانیدر مورد ا یالملل نیدو جانبه ب یها میاما تحر

است.  افتهی شیافزا ریاخ یهانسبت به سال 2010است، از سال  افتهی شیافزا یریچشمگ

 رانیبه اقتصاد ا هامیتحر نی. اافتهیمتحده در طول زمان گسترش  االتیا یهامیاهداف تحر

که مبادرت به محدود کردن برنامه  ییهانامهموافقت رشیرا ملزم به پذ رانیرسانده و ا بیآس

 نیبلندمدت ب یتعادل یبطهکه را دهدینشان م جی. نتارا در برداشته، کرده است یاهسته

TEPI بر یمثبت رینفت وجود دارد و نرخ ارز تاث متیانتخاب شده به عنوان ق یرهایمتغ X 

 بر رانیا یبانک مرکز میمثبت تحر ریتأث یبرآورد اقتصاد سنج جینتا گریدارد. به عبارت د

TEPI X یکشورها سطاعمال شده تو یاقتصاد یهامیتحر لیبه دل ن،ی. بنابرادهدیرا نشان م 

  .داشته است یشیشاخص بورس اوراق بهادار تهران روند افزا ،یغرب

 سکیر انیرابطه بلند مدت م "با موضوع  یا(، در مقاله2016و همکاران ) نژادخجسته

 ی، در بازه زمان"ینفت و بازده بورس اوراق بهادار تهران، با وجود شکست ساختار متیق

نفت محاسبه شده و  سکیر متیق ،3RaV مدل ، با استفاده از2014تا اکتبر  2003 هیژانو

قرار گرفته است. از  لیبا بازده سهام بورس تهران مورد تحل فتن متیق سکیر متیرابطه ق

  4یوهانسن  یابیو لتکپل و آزمون رد کنونیو هانسن، سا یگرگور لیرو، سه روش از قب نیا

 یابیبه منظور ارز یکه در چارچوب وجود اختالالت ساختار رندیگیمورد استفاده قرار م

که رابطه  دهندینشان م جی. نتارندیگ یقرار م همورد استفاد رهایمتغ نیمدت ب یروابط طوالن

نفت و بازده بازار بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.  متیق سکیر انیم یبلندمدت

                                                 
1. Autoregressive Distributed Lag 

2. Tehran Stock Exchange Price Index 

3. Value at Risck 

4. Gregory & Hansen, Saikkonen & Lutkepohl and Johansen trace 
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بر  ران،یا یاپرونده هسته هیعل یالمللنیب یهامیقابل توجه تحر رینشان دهنده تأث ن،یهمچن

  .بورس اوراق بهادار تهران است

نظر  هم از ینوآور یپژوهش حاضر دارا یارائه شده، در بعد داخل ینهیشیپ براساس

 .باشدیروش و هم از نظر موضوع م

حاظ از ل رانیوهش حاضر در مورد اقسمت، پژ نیتوجه به مطالب ارائه شده در ا با

 نیدر چن بار نیاول یپژوهش برا نیروش استفاده شده در ا نی. همچنباشدیم دیجد یموضوع

 بکار گرفته شده است. یموضوع

 

 . روش پژوهش3
نامه برجام و توافق یالمللنیب یهامیاثر تحر یبا توجه به هدف پژوهش حاضر که بررس

طالعات است، از ا رانیبورس اوراق بهادار ا متیشاخص ق انسیوار ایبر شکست در متوسط 

 ستفادها 01/10/1395 – 01/07/1376 یسهام بورس تهران در بازه زمان متیماهانه شاخص ق

 یدانیو م یاها از روش کتابخانهاطالعات و داده یآورجمع یبرا شپژوه نای در. است شده

 یخصصاز کتب و مجالت ت قیتحق ینظر یمبان یااستفاده شده است. در بخش کتابخانه

 یبرا ق،یتحق یدانیشده است و در بخش م یو مقاالت متعدد گردآور نیو الت یفارس

سازمان بورس  ،یبانک مرکز یهادهمنظور برآورد از داها و اطالعات بهداده یگردآور

 .استفاده شده است رانیا یاسالم یجمهور گرید یاوراق بهادار و آمار رسم

 

 های پژوهشیافته. 4

 

 هاداده یفیتوص یبررس -1-4

ن داده  نشااا 1لگاریتم روند حرکت شاااخص قیمت سااهام در بازه زمانی یاد شااده در نمودار 

 شده است:
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 (یقمحاسبات تحق)منبع:  های سهام بورس تهرانلگاریتم شاخص قیمت .1نمودار 

، 1383های های ارائه شده در این نمودار، سه نقطه عطف در نمودار برای سالبراساس یافته

های سهام )شیب شود که در آنها نرخ رشد شاخص قیمتدر نمودار دیده می 1393و  1388

 کند. های پیش از آن تغییر میمنحنی( به طور محسوسی نسبت به دوره

نشان  lprstتلف شاخص قیمت سهام )که با کوته نوشت کوانتیل تبدیالت مخ 2نمودار شماره 

ها خطی لگاریتمی تطابق رسد که روند دادهدهد. به نظر میشود( را نشان میداده می

ها رفتار هموارتری بر خط تری با کوانتیل نرمال تئوریک دارد زیرا در این حالت دادهمناسب

                                       دارند. کوانتیل

 
 (محاسبات تحقیق)منبع:  کوانتیل تبدیالت مختلف متغیر قیمت سهام. 2نمودار
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سی دقیق  ستفاده از روش تبدیل پارامتریک باکس   به منظور برر ضوع، با ا   1کاکس-تر این مو

ها به منظور تطابق با توزیع نرمال پرداخته شاااده  به بررسااای تبدیل مناساااب این داده 1964)

به صاااورت زیر   𝑌𝑖کاکس برای متغیر نامنفی   -اسااات. خانواده تبدیالت پارامتریک باکس      

 شود:تعریف می

 (1رابطه 
( )

( 1)
 0

( )  = 0

i

i

i

Y
if

Y

log Y if



 




 


 



 

تایج آزمون باکس   1−دهد که  نشاااان می 1کاکس در جدول   -ن < λ < باشاااد و   می 0

ترین تبدیل  براساااس این نتیجه برای انجام اسااتنباط آماری مطلوب تبدیل لگاریتمی مناسااب

 هاست.داده
 نتایج تبدیل آزمون باکس .1جدول

 
 : محاسبات تحقیقنبعم

ها، از آنجاکه تصادفی یا ها در گام بعد تحلیل توصیفی دادهپس از یافتن تبدیل مناسب داده

سازی و استنباط آماری تاثیرگذار است و ها بر فرآیند مدلروند موجود در دادهقطعی بودن 

هاست نیاز به )یا برشی( از فرآیند مولد داده 2به علت آنکه سری زمانی مورد مطالعه مصداقی

 ی واحد است.بررسی آزمون ریشه

بررسی مانایی سری های شاخص قیمت سهام برازش یابد، برای یافتن بهترین مدلی که بر داده

زمانی اولین مرحله انجام کار است. بدین منظور در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد چند 

پرداخته شده است.  4فولر تعمیم یافته-به انجام آزمون ریشه واحد دیکی 3ای پرونمرحله

 نشان داده شده است. 2نتایج این آزمون در جدول شماره 
 

 

                                                 
1. Box-Cox 
2. Realization 

3. Peron 

4.  Augmented Dickey-Fuller  
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 lprst آزمون ریشه واحد .2جدول 

ی آزمون در سطح نتیجه مقادیر بحرانی مقدار آماره آزمون فرضیه صفر

 درصد5

(1) 
 عدم رد فرضیه صفر 74/4 73/4

(2) 
 رد فرضیه صفر -94/1 -92/8

 : محاسبات تحقیقمنبع

)فرضیه ریشه واحد داشتن لگاریتم شاخص قیمت سهام( از  0H برای آزمون فرضیه صفر

 نوفه سفید است: tمدل زیر استفاده شده که در آن 

 (2رابطه  

 
1

20,

t b t t

t

lprst lprst

WN

  

 

   
 

 ( براساس آزمون والد، صفر وقفه انتخاب شده است.2های انتخاب شده در رابطه )تعداد وقفه

اخص ش( ارائه شده است، لگاریتم 2بنابراین، براساس نتایج این آزمونکه در جدول )

های سهام، در فاصله زمانی انجام این مطالعه با یک فرآیند گام تصادفی با رانش قیمت

اضل مرتبه تف 3فاضل مرتبه اول آن مانا خواهد بود. نمودار شماره سازگار است است که ت

دهد که به وضوح فرآیندی مانا و برگشت پذیر های سهام را نشان میاول این شاخص قیمت

 باشد. به میانگین می

های سهام( را برای انجام های سهام )تغییرات لگاریتم قیمتبنابراین، بازده شاخص قیمت

ن است را آآماری متناسب با سوالی که این پژوهش به دنبال پاسخگویی به های تحلیل

 کنیم.انتخاب می

 

 
 (: محاسبات تحقیقمنبع) (dlprstهای سهام )نرخ رشد شاخص قیمت. 3نمودار 

0 : 0bH   

0 : 0H  
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 یاستنباط یهاافتهی -2-4

از   تواند ناشااای از عوامل متفاوتیها میشاااکسااات در )میانگین یا واریانس و یا هر دو( داده

صادی، بحران جمله بحران ست        های اقت شک شد.  سی، جنگ و... با سیا سی در     های  سا های ا

سری   های زمانی یا در میانگین آنها و یا در واریانس آنها رخ میسری  دهد. چنانچه در یک 

زمانی شااکساات رخ دهد نادیده گرفتن شااکساات منجر به تصااریح نادرساات مدل و روابط   

های زمانی اقتصااااد کالن معموال (. در ساااری1989 1میلتونشاااود )هکاذب میان متغیرها می

سری            ست خود را در میانگین  شک سری( این  صورت مانایی  ستی رخ دهد )در  شک چنانچه 

شان می  سری ن شان       دهد و در  سری خود را ن ست معموال در واریانس  شک های زمانی مالی 

های  اساااتفاده از رزیمتوان با ها را می(. این نوع شاااکسااات1999می دهد )کیم و نلساااون، 

(. کالس مدل تغییر رزیم مارکفی با 1994، 2مارکفی مدلسااازی کرد )همیلتون و سااوساامل  

کند  اساااتفاده از متغیر نامشاااهود زنجیره مارکفی تغییر رزیم و وضاااعیت در ساااری بیان می 

ستفاده        1989)همیلتون،  ست با ا شک سی وقوع  (. در این مطالعه دو مدل مختلف را برای برر

های گسترده سازمان ملل و سایر کشورها      های قبل از تحریمهای مارکفی برای سال یماز رژ

 بر ایران و بعد از آن بکار گرفته شده است.

 شکست در واریانس رشد بازده سهام

ی بررسااای  ( معادله مارکفی زیر را برا   1999در مدل اول به تبعیت از مدل کیم و نلساااون )     

های  های ماهانه رشد شاخص قیمت  ها را در دادهریانسهای مختلف براساس تفاوت وا رژیم

 دهیمسهام مورد استفاده قرار می
 

                                                 
1. Hamilton 

2.  Hamilton and Sosmel 
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ب  طرا
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شخص می      ستفاده از واریانس آن م ضعیت رژیم با ا شود. بعبارتی هر رژیم   در رابطه فوق و

 کند. یک تغییر وضعیت بلندمدت را در واریانس داده ها بیان می

شد نرخ قیمت     سانات ر ساس این مدل در نو سهام ) برا ( دو رژیم واریانس باال و dlprstهای 

شد         واریانس پایین دیده می سانات نرخ ر سانی واریانس در نو شود. نتایج تخمین مدل ناهم

سوییچینگ  قیمت سهام که به روش مارکف  ست در جدول    1های  شده ا شان داده    4برآورد ن

 شده است:
 های سهامات نرخ رشد قیمتهای مارکفی حاکم بر نوسانرزیم .4جدول

   .ارزش احتمال zآماره  انحراف استاندارد ضریب متغیرها

 رژیم یک

LOG(SIGMA) 388992/3- 085569/0 60533/39- 00/0 

   رژیم دو

LOG(SIGMA) 606782/2- 130833/0 92454/19- 00/0 

Transition Matrix Parameters 

P11-C 411908/3 653861/0 218093/5 00/0 

P21-C 83383/2- 861084/0 291003/3- 001/0 

 : محاسبات تحقیقمنبع

ده اسااات،  شااابراسااااس نتایج فوق در هر دو رژیم که با اساااتفاده از تغییر در واریانس بیان 

های سهام در تمام سطوح متعارف )یک   های رشد شاخص قیمت  شکست در واریانس داده  

 شود.داری رد نمیدرصد و ده درصد( معنیدرصد، پنج 

سا    سانات پایین )رژیم یک(، نو نات زیاد )رزیم  این دو رژیم به ترتیب عبارتند از: رزیم با نو

 دو(. میزان واریانس متغیر در هر رژیم برابر است با

                                                 
1.  Markov Switching 
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 (4رابطه  2
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نابراین، در رژیم با نوساااانات باال میزان واریانس مدل تقریبا           یانس در رژیم با   برابر وار 2ب

فی  نوسااانات پایین اساات. وضااعیت دو رژیمی فوق با مقایسااه با حاالت سااه رژیمی مارک    

 انتخاب شده است: BICو   AICبراساس معیارهای اطالعاتی 

 انتحاب تعداد رژیم حاکم بر نوسانات براساس معیارهای اطالعاتی .5جدول 

 BICمعیار  AICمعیار  مدل با تعداد رزیم

 -10/3 -16/3 مارکفی با دو رژیم ناهمسانی واریانس

 -98/2 -11/3 مارکفی با سه رزیم ناهمسانی واریانس

 : محاسبات تحقیقمنبع
دده شده   نشان دا  dlprstاحتماالت انتقال در فضای مارکفی نوسانات در    6در جدول شماره  

های این جدول احتمال انتقال از وضااعیت نوسااانت زیاد )رژیم دو( به  اساات. براساااس یافته

21وضعیت نوسانات کم )رژیم یک(  0.0555P   است در حالی که احتمال توقف سیستم

سانات باال ) در رژیم با  22نو 0.94P     ( سانات کم ستم در رژیم با نو سی ( از احتمال توقف 

11 0.97P  ست. لذا به نظر می ستم در هر کدام از این     ( تنها اندکی کمتر ا سی سد توقف  ر

ستم از هرکدام از رژیم       رژیم سی ست و احتمال انتقال  سبتا باال سبتا اندک ها ن ست. این    ها ن ا

سرمایه     سبب افزایش مخاطره  ضوع  سرمایه مو شرایط توقف   گذاران در امر  گذاری مالی در 

ت. بنابراین،  ساایسااتم در رژیم با نوسااانات باال خواهد بود و از این نظر بساایار با اهمیت اساا  

گیرد، احتمال خروج از این وضااعیت  که در یک حالت با تالطم باال ساایسااتم قرار میزمانی

سرمایه   که بر ت ست. لذا،       صمیم  سیار اندک ا ست ب سرمایه موثر ا گذاران برای ورود به بازار 

 شود.  این موضوع سبب کاهش شدید کارایی بازار سرمایه می

 dlprstهای مارکفی نوسانات در احتماالت انتقال رژیم .6جدول 

 هارزیم رژیم یک رژیم دو

 رژیم یک 968073/0 031927/0

 رژیم دو 055523/0 944477/0

 : محاسبات تحقیقمنبع
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شماره   ستم در رژیم     7در جدول  سی سط مدت زمان توقف  شده     متو شان داده  های دوگانه ن

باشااد های این جدول کمترین زمان مورد انتظار توقف در رژیم دو میاساات. براساااس یافته

شترین   18که دوره تناوبی برابر با  سال و نیم را دارد. همچنین بی زمان مورد انتظار   ماه یا یک 

 کشد. ماه طول می 31باشد که به طور متوسط یک میمربوط به رژیم 

 متوسط زمان توقف سیستم در هر رژیم واریانسی. 7جدول

 هایمرژ رژیم یک رژیم دو

 زمان توقف در هر رژیم 32304/31 01048/18

 : محاسبات تحقیقمنبع

های مختلف ناهمساااانی  دررژیم dlprstاحتمال قرار گرفتن نوساااانات  4در نمودار شاااماره 

 واریانس نشان داده شده است:
 

 
 )منبع: محاسبات تحقیق(های واریانس مختلفدر رژیم dlprstاحتمال قرار گیری نوسانات  .4نمودار 

سال     ساس این نتایج از  شود.          88برا سانات با واریانس باال می  ستم وارد دوره نو سی به بعد 

های  مربوط به برجام  گفته شاااد در همین فاصاااله تحریم همانطور که در بخش مبانی نظری

گسااترده اقتصااادی بر ایران تحمیل شااده اساات. با توجه به نمودار فوق مشااخص اساات که   

ساایسااتم در رژیم با نوسااانات باال توقف کرده اساات و جز در    1392تا مهرماه 1387مهرماه 

ست. همچنین   مواقع موقت احتمال توقف در رژیم دو در مقابل رژیم یک تقریب ا یک بوده ا

سال       دیده می ستم از خردادماه  سی وارد رژیم با تالطم   0.5با احتماالت باالتر از  1393شود 

اندک شاااده اسااات و در طول زمان این میزان احتمال توقف در رژیم با نوساااانات اندک        
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ص  های این جدول دو رژیم متفاوت بر نوسانات رشد شاخ   افزایش یافته است. براساس یافته  

ضع تحریم     قیمت ست. بنابراین و سهام حاکم ا صادی در دوره مطالعه     های  سترده اقت های گ

سرمایه          سک  ضای تجارت گردیده و ری شرایط ف گذاری در این دوره باال بوده  سبب تغییر 

 گیری ریسک است(.است )واریانس معیاری از اندازه

 شکست در متوسط رشد و واریانس بازده سهام

شاخص قیمت        در مدل دوم ف سط و واریانس  ست در متو شک ضیه فوق را برای  سهام   ر های 

یر را برای ز( مورد بررسی قرار گرفته است. براین اساس مدل    1989براساس مقاله همیلتون ) 

 بکار گرفته شده است: dlprstبررسی شکست در سری زمانی 

رابط 
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عاتی در   انتخاب مدل مناساااب با اساااتفاده از معیارهای اطال        نتایج تخمین مدل فوق پس از   

 ارائه شده است: 8جدول 
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 dlprstنتایج تخمین مدل تغییر رزیم )وقوع شکست( در میانگین و واریانس سری  .8جدول 
انحراف  ضریب متغیر

 استاندارد

 .ارزش احتمال zآماره 

 رژیم یک

27/5 55371522/4 01769045/0 08055725/0 میانگین بازده  E-06 

LOG(SIGMA) 0170069/3- 18869565/0 988746/15- 53/1 E-57 

 رژیم دو

 68563467/0 4047862/0 00343979/0 00139238/0 میانگین بازده

LOG(SIGMA) 2955917/3- 06135819/0 710708/53- 0 

Transition Matrix Parameters 

P11-C 95588798/0 61324781/0 55873036/1 11906021/0 

P21-C 6501452/0 44005467/0 0223091/6- 72/1 E-09 

 : محاسبات تحقیقمنبع

شاخص قیمت          شد  سری زمانی ر شده در جدول فوق دو رژیم بر  ساس نتایج ارائه  های  برا

ست و ر        سط بازده باال ا ست. رزیم یک که حاوی واریانس باال و متو ژیم دو سهام حاکم ا

کند. نتایج این مدل در قسمت ها شناسایی میکه واریانس و متوسط بازده پایین را برای داده

دهد که شااکسااتی برای متوسااط بازده سااری رخ  ی رژیم دو نشااان میمربوط به میانگین برا

ست لذا میانگین کلی      شده ا ست زیرا این متغیر در رژیم دوم معنی دار ن شد      نداده ا سری ر

دهد متوسط رشد در شاخص     های سهام میانگین رژیم اول است که نشان می   شاخص قیمت 

رسد که متوسط نرخ بازده سهام  ظر میرصد است. بنابراین، به ند 8ها در هر ماه حدود قیمت

های  ر دورهددر دوره مورد بررساای از ثبات برخوردار بوده اساات و تنها واریانس این متغیر 

 مختلف رفتار متفاوتی از خود نشان داده است.  

 

 گیری. بحث و نتیجه5
 رییتغ لیدر بازده سهام به دل انسیپژوهش، وجود شکست در متوسط بازده و وار نیدر ا

به  1388 یهاسال یبرا رانیبر ا یاگسترده هسته یهامیکسب و کار به واسطه تحر یفضا

 یبررس یبرا یمارکف رهینامشهود زنج ریمارکف که از متغ یسازبعد با استفاده از روش مدل

و  میرابطه از مدل ک نی. در ادیگرد یبررس کند،یم ستفادها یساختار یهاشکست
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رشد شاخص  یهامولد داده ندیفرآ انسیشکست در وار نکهیا ی( جهت بررس1999نلسون)

با استفاده از روش  جیاستفاده شد. نتا ریخ ایبه بعد اتفاق افتاده است  1388ها سال یسهام برا

 ی( نشان داد برا2) نمودار  هامیرژ ییجهت استنباط در مورد مشخص نما یهموارساز

مدل  کیشکست رخ داده است که لذا  ینوسانات سر انسیبه بعد در وار 1388 یهاسال

 هامیتحر ج،ینتا نی. براساس ادیگرد یمعرف dlprst ینوسانات سر انسیوار یرا برا یمیدو رژ

 یزمان یسر نیانگیم رشکست د یبررس جینتا نیاند. همچنداده شیتالطم در بازده سهام افزا

dlprst در  یسر یسراسر نیانگیرخ نداده است و م یمتوسط سر یبرا ینشان داد که شکست

 توانیم ن،یدرصد است. بنابرا 8در حدود  بایتقر میو بعد از تحر میهر دو حالت قبل از تحر

 یگذارهیاسرم یباال سکیر جهیبا تالطم باال و در نت میوارد رژ ستمیس کهیگرفت زمان جهینت

نشده است.  یگذارهیسرما یبرا گذارانهیسرما یهازهیانگ کیشده است، بازده جهت تحر

و  سکیکه ر یطیشرا نیدر چن رایاست ز تیبااهم اریموضوع از نظر اقتصاد کالن بس نیا

سرگردان وارد شده است. بعنوان  یهاهیبازارها سرما ریدر سا ستندیتراز نمتوسط بازده هم

بازارها شده  نیدر ا دیموجب تالطم شد جهی. در نتباشدیبازارها بازار ارز و طال م نیمثال ا

 یموضوع اشاره کرد که عدم هم تراز نیمهم به ا جهینت کیتوان به عنوان  یم ن،یاست. بنابرا

بازارها  ریاز عوامل تالطم در سا یکی میدر دوران تحر ژهیوبازده در بازار بوروس به و سکیر

 باشد. یارز و طال م ازاراز جمله ب
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 هیساختار سرما ییایصنعت بر پو یانحراف از اهرم مال ریتاث 

  شده در بورس اوراق بهادار تهران رفتهیپذ یهاشرکت

 
 1   ** رنجبر الیل، *ی نوئ لهیت یهاشم یمصطف 

 

 چکیده
 لیخود را تعد هیساختار سرما یها تنها زماناست، شرکت برنهیهز هیساختار سرما التیتعد نکهیبا توجه به ا

استدالل نمود که  توانیم گرید یآن باشد. از سو یهانهیاز هز شیکار ب نیانجام ا یایکه مزا کنندیم
 یهابا سرعت جهیمواجه شده و در نت یتمتفاو لیتعد یهانهیخاص خود، با هز یهایژگیها با توجه به وشرکت

صنعت  یانحراف از اهرم مال ریتأث یپژوهش بررس نی. هدف اکنندیبه سمت اهرم هدفشان حرکت م یمتفاوت
به  یابیمنظور دستدر بورس اوراق بهادار تهران است، به شدهرفتهیپذ یهاشرکت هیساختار سرما ییایبر پو

 نیشرکت از ب 185متشکل از  یانمونه ک،یستماتیهدف پژوهش و آزمون آن با استفاده از روش حذف س
و مدل  دیانتخاب گرد 1395تا  1386 یهاسال یدر بورس اوراق بهادار تهران ط شدهرفتهیپذ یهاشرکت

 یهالیتحل یبرا Eviews9نرم افزار  نیشد، همچنبکار برده  یبیترک یهابه روش داده رهیمتغچند یونیرگرس
 یکه انحراف از اهرم مال دهدیپژوهش نشان م یهاهیحاصل از فرض جیمورد استفاده قرار گرفت. نتا یآمار

 دارد. ریدر بورس اوراق بهادار تهران تاث شدهرفتهیپذ یهاشرکت هیساختار سرما ییایصنعت بر پو

 

 یهاصنعت، سرعت تعدیل ساختار سرمایه،  داده یساختار سرمایه، اهرم مال :هاکلیدواژه
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 مقدمه. 1
 هر شرکت تالش در جهت به حداکثر رساندن ثروت سهامداران تیریمد ییهدف نها

آنها  یمال نیتام باال و مثبت و یبا خالص ارزش فعل یهاانتخاب پروژه لهیامر بوس نیاست. ا

محقق خواهد شد.  یگذارهیهر پروژه سرما سکیو در نظر گرفتن بازده و ر نهیبا حداقل هز

کل  نهیهز این که بتواند ارزش شرکت را به حداکثر ممک یاهیسرما ربه ساختا لیدل نیبه هم

عمران،  ینجف و ی)کردستان ندیگویم هیسرما نهیرا به حداقل ممکن برساند، ساختار به هیسرما

ها ممکن است به طور موقت شرکت گر،ید راتییتغ ای یتصادف یدادهای(. به علت رو1387

 شاننهیبه هیبه ساختار سرما جیبه تدر منحرف شوند و سپس شاننهیبه هیاز ساختار سرما

 لیهدفشان تعد هیها ممکن است کامال نتوانند به ساختار سرمابرگردند. به هر حال، شرکت

ها ر شرکتاگ یهمراه است حت ییهانهیهمواره با هز هیساختار سرما راتییتغ رایکنند ز

وجود  یجربوجود، شواهد ت نیا با. ستین نهیحال حاضرشان به یبده یهابفهمند که نسبت

 یهادنهر شرکت، عوامل  ژهیو یهااستیشرکت، س ژهیو اتیمثل خصوص یدارد که عوامل

 ییبسزا ریهدف تاث هیبه ساختار سرما هیساختار سرما لیسرعت تعد یبر رو یو کالن اقتصاد

 هیسرما ساختار افتنیبرخوردار است  یاژهیو تیبحث از اهم نیکه در ا یدارند. موضوع

  .هر شرکت است نهیبه

ارزش  شیباعث افزا ه،یدر ساختار سرما یداشتن بده 1بر اساس تئوری موازنه ایستا

 یدرماندگ یهانهیبهره تماما توسط هز یاتیکه منافع حاصل از سپر مال یاتا اندازه یول شودیم

 یهانهیهزبهره و  یاتیکه منافع حاصل از سپر مال یاشرکت پوشش داده نشود. آن نقطه یمال

. هدف شودیم دهینام هیساختار سرما نهینسبت به شوندیبرابر م گریکدیبا  یلما یدرماندگ

 هیساختار سرما ییایصنعت بر پو یانحراف از اهرم مال ایآ میاست تا بدان نیا قیتحق نیا

 .دارد یمعنادار ریدر بورس اوراق بهادار تهران تاث شدهرفتهیپذ یهاشرکت

 

 

 

                                                 
1.  Static (Traditional) Trade-off Theory 
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 نظریمبانی . 2

 

 ینظر نهیشیپ -2-1

 رسدیبه حداکثر م یارزش شرکت زمان (1958) 1بر اساس فرضیه اول مودیلیانی و میلر

ها دو اختصاص دهند. درآن سال یخود را به بده هیها صد در صد ساختار سرماکه شرکت

 هیدر ساختار سرما یبده چیها هاز شرکت یاریبس یکه براست نیا یکیسوال عمده مطرح شد 

کسر بهره وام استفاده کنند  تیقابل تیاز مز توانندیها نمشرکت اچر نکهیا یگریندارند و د

اصالح  1963فرضیه در سال  نیدهند. به هر حال ا شیکار ارزش سهام خود را افزا نیو با ا

 یتا حد یبده شیارزش شرکت با افزا شیافزا لر،یو م یانیلیدوم  مود هیبر اساس فرض . 2شد

منافع حاصل از  ،یو ورشکستگ یمال یدرماندگ یهانهیکه در آن نقطه، هز شودیمحقق م

 نهیبه هیساختار سرما ای نهیبه ی. که به آن نقطه، اهرم مالکندیبهره را جبران م یاتیسپر مال

ارزش شرکت رو به تنزل خواهد رفت  ،یاهرم مال شی. از آن نقطه به بعد با افزاشودیگفته م

 .(1963 لر،یو م یانیلی)مود

 فیشرکت ضع یمال تیکه موقع یوقت :یو ورشکستگ یمال یدرماندگ یهانهیهز

 یمتعدد نیسنگ یهانهینکند، متحمل هز یاگر شرکت اعالم ورشکستگ یحت شود،یم

)اگدن و همکاران،  شودیگفته م یمال یدرماندگ یهانهیهز ها،نهیهز نیکه به ا شودیم

 یدرماندگ یهانهیهز یاست ول یریگاندازه ابلعامل ق کی یاتی(. به هر حال، سپر مال2003

 یبهره برا یاتیرا قبل از استفاده از سپر مال ینانیاطم هیحاش کیها شرکت نی. بنابراریخ یمال

پرسش پاسخ دهد که چرا  نیبه ا تواندیم ستایا یتواز ی. در واقع تئوررندیگیخود در نظر م

. بر اساس کنندیم یانتشار اوراق بده ایاقدام به گرفتن وام و  یوستگیو پ یها به آرامشرکت

و  ادینا مشهود ز یها ییباال، دارا سکیبا ر یهاکه شرکت رودیانتظار م یتئور نیا

 یهانهیهز رایخود داشته باشند ز هیرا در ساختار سرما یکمتر یرشد، بده یهافرصت

که بازار دست دوم  ییهاییها با داراها باال است. شرکتشرکت نیدر ا یمال یدرماندگ

(، احتماال 1990ماسون،  ی؛ مک1996)گراهام،  شتریب یاتیمال تیها با مزدارند، شرکت یخوب

                                                 
1. Modigliani-Miller proposition 

2. Modified M&M Hypothesis  ( M&M proposition II ) 



   1398 بهار و تابستان  ،2شماره  ، سال دوم،های مالی کاوش                                                                                    28

 
 

 

 ی؛ مک1996.  در تضاد با )گراهام، کنندیاستفاده م هیدر ساختار سرما یشتریب یاز بده

 وجود یدر بده یاتیمال تیمز چیکشف کردند که ه (1998) 1فاما و فرنچ(، 1990ماسون، 

 یایخود مزا یشرکت است که به خود یهمراه با اخبار بد در مورد سودآور یندارد و بده

ارزش  نیب یرابطه معکوس نی. آنها همچنکندیم مالیرا پا یبده یایمزا گریو د یاتیسپر مال

و  یگذارهیبعد از داشتن درآمد ثابت، سرما یرابطه حت نی. اافتندی یبده زانیشرکت و م

 .برقرار بود سعهو تو قیتحق

با  یقیدر تحق( 2005) 2مکی و فیلیپس :یمال نیتام ماتیصنعت در تصم تیاهم

که عالوه بر  افتندی  "گذارد؟یم ریشرکت تاث یساختار مال یچگونه صنعت بر رو "عنوان 

 عیشرکت در صنعت مربوطه است. در صنا تیبسته به موقع یصنعت، ساختار مال راتیتاث

به  هینسبت سرما انهیآن شرکت )م یعیطب سکیشرکت به پوشش ر کی یاهرم مال ،یرقابت

شرکت در  تیدر آن صنعت و وضع گرید یهاصنعت(، عملکرد شرکت یانسان یروین

 یمتمرکز اهرم مال عیدارد. در صنا یتازه وارد، حاکم و موجود بستگ لیصنعت مربوطه از قب

 .برخوردار است یکمتر یاست و از پراکندگ شتریب

( 2018) 3کایو و همکاران هدف: هیبه سمت ساختار سرما هیساختار سرما لیتعد

با استفاده از  "یلیبرز یخانوادگ یهادر شرکت هیساختار سرما لیتعد "با عنوان  یقیدر تحق

اهرم  یخانوادگ یهانشان دادند که شرکت 2003-2013دوره  یط ایپو یمدل تواز کی

 شیخو افتهی. آنها کنندیم لیخود را تعد هیسرما ساختار یدارند و با سرعت کمتر یباالتر

 ینیاعتماد به نفس و خوش ب یخانوادگ یهادر شرکت رانیکه مد کنندیم هیتوج نینچنیرا ا

در  شتریب یمال تیبه علت محدود نکهیدارند و ا یاهرم باالتر لیدل نیدارند به هم یباالتر

 است. ترنییها پاشرکت نیا هیاساختار سرم لیسرعت تعد ،یخانوادگ یهاشرکت

 

 

 
 

                                                 
1. Fama & French 
2.  MacKay & Phillips 

3.  Kayo, et al. 
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 یتجرب نهیشیپ -2-2

بلند مدت و  یهایگرفت که حرکات ارزش بازار بده جهینت( 1977) 1تاگارت      

را  یشواهد نیباشند. او همچن یها مدر انتشار اوراق بهادار شرکت یمهم یهاسهام، مولفه

شرکت به سمت ساختار  لیبازار ممکن است تعد یبندزمان یهایکه استراتژ کندیفراهم م

 .اندازدیب قیبه تعو ایکند  عیهدف را تسر هیسرما

نشان دادند که اندازه شرکت، نرخ بهره و سطوح ارزش ( 1984) 2جلیل وند و هریس      

هدف  هیبه سمت ساختار سرما هیساختار سرما لیسرعت تعد یبازار سهام شرکت بر رو

 .است رگذاریتاث

که  افتندیده کشور در حال توسعه پرداختند و  یبه بررس( 2001) 3بوت و همکاران      

به سمت ساختار  یشتریبود و با سرعت ب شاننهیکه اهرم آنها کمتر از اهرم به ییهاشرکت

 یاتیسپر مال شتر،ینامشهود ب یهاییرشد کمتر، دارا یهاحرکت کردند، فرصت نهیبه هیسرما

از اهرم هدفشان  یشتریسهام کمتر و انحراف ب یهامتیق شتر،یب یمال یکسرکمتر،  یبده ریغ

به سمت اهرم  عتریاز اهرم هدفشان که سر شتریاهرم ب یدارا یهاداشتند. بالعکس، شرکت

نامشهود کمتر،  یهاییدارا شتر،یرشد ب یهافرصت اتیخصوص یکردند دارا لیهدفشان تعد

 یشتریو انحراف ب شتریسهام ب یهامتیکمتر، ق یمال یسرک شتر،یب یاز بده ریغ یاتیسپر مال

 .از اهرم هدفشان داشتند

 یاهرم مال یمولفه ها ،یپانل یبا استفاده از داده ها( 2002) 4آنتونیوس و همکاران

 هاقرار دادند. برآورد یفرانسه، آلمان ، انگلستان و ژاپن را مورد بررس یها در کشورهاشرکت

تا  کنندیم لیخودشان را تعد یها در همه کشورها نسبت بدهاز آن است که شرکت یحاک

 یفرانسو یهامختلف. شرکت یهااما با سرعت ابندیه هدفشان دستیبه ساختار سرما

 .بودند نیترآهسته یژاپن یهاو شرکت نیترعیسر

                                                 
1.  Taggart 
2.  Jalilvand & Harris 

3.  Booth et al. 
4.  Antonious et al. 
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هدف ساده استفاده  هیبه سمت ساختار سرما لیمدل تعد کیاز ( 2003) 1دروبتز و فیکس

هدف بلند  هیها به سمت ساختار سرمارا گزارش کردند که شرکت یکردند. آنها شواهد

 یبه خوب تواندیامر م نی( گفتند ا1999) ریساندر و ما امی. چنانچه شکنندیم لیمدتشان تعد

  .سازگار باشد هیساختار سرما  یسلسله مراتب یبا تئور

 یبزرگ اهرم مال التیکه تعد افتی ایپو لیاقتباس از مدل تعدبا ( 2005) 2نیووروژکین

ثابت  یهانهیامر نشان دهنده وجود هز نیدارند. ا یکمتر نهیتر هزکوچک التینسبت به تعد

اهرم با  لیکه سرعت تعد افتندی نیشرکت است. آنها همچن کی هیساختار سرما رییدر تغ

  .ابدییم کاهشاندازه شرکت  شیافزا

 یهانهیشرکت با هز کی یمال نیخاطرنشان کردند که رفتار تام( 2005) 3رابرتزلری و 

 لیرا تعد شانهیساختار سرما ایها به طور پوهمسو است. آنها کشف کردند که شرکت لیتعد

ها بر مزمن شوک ریکه تاث کندیم دیبرسند. شواهدشان تاک نهیمحدوده به کیتا به  کنندیم

است که نسبت به  لیتعد یهانهیبه خاطر هز شتریگذشته مشاهده شده بقات یاهرم که در تحق

 .باشند یم تفاوتیهدف ب هیبه سمت ساختار سرما لیتعد

 یهانهیکه در معرض هز ییهاکشف کردند، شرکت( 2007) 4تیتمان و سیپالکف

سهامدارانشان دارندگان اوراق بهادار و  نیکه ب ییآنها نیهستند و همچن یمال یدرماندگ

 .کنندیم لیهدفشان ن هیبه سمت ساختار سرما یشتریتضاد منافع وجود ندارد با سرعت ب

 لیهدف و سرعت تعد هیساختار سرما"با عنوان  یدر مقاله ا( 2014) 5گتزمن و همکاران

به سمت  لیپرداختند و سرعت تعد یسلسله مراتب یو تئور یتواز یبه آزمون تئور "ایدر آس

 11دالر که در  اردیلیم کیاز  شیب هیشرکت با سرما 1239 یهدف را برا هیساختار سرما

 یتعلق داشتند پرداختند. آنها شواهد قو یبخش صنعت 8و به  دبودن ستیل ییایبورس آس

 یتئور لهی. چنانچه بوسکنندیهدف را دنبال م هیساختار سرما ایها در آسکه شرکت افتندی

هدف را در  هیساالنه به سمت ساختار سرما لیشده بود. آنها سرعت تعد ینیبشیپ یتواز

 .ن زدندیسطوح اهرم تخم %45تا  24 ییایآس یهاشرکت
                                                 
1.  Drobetz & Fix 
2. Nivorozhkin 
3.  Leary & Roberts 
4.  Titman & Tsyplakov 
5. Getzmann et al.   
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ها شرکت هیتا چه اندازه ساختار سرما"با عنوان  یقیدر تحق( 2014) 1دی آنجلو و رول

 رییدر طول زمان تغ یعیاهرم صنعت به طور وس انهیخاطر نشان کردند که م"باثبات هستند؟

 .کندیم

به انجام پژوهشی تحت عنوان حاکمیت شرکتی، رقابت  (2015) 2چنگ و همکاران     

پرداختند، این  2009الی  1992بازار محصول و پویایی ساختار سرمایه برای دوره زمانی 

استفاده  گیری رقابت بازار محصول از معیار هریشمن و هرفیندالپژوهشگران برای اندازه

سرمایه را با استفاده از مدل تعدیالت جزئی مدنظر قرار  ارنمودند، همچنین پویایی ساخت

دادند، نتایج آنها حاکی از تأثیر حاکمیت شرکتی و رقابت بازار محصول بر شکاف بین اهرم 

  .مالی واقعی و اهرم بهینه می باشد

کشور جهان به آزمون  37ها از تاز شرک یبا استفاده از نمونه بزرگ ( 2015) 3اوزکتین 

اهرم، اندازه شرکت،  یمهم برا یپرداخت. مولفه ها هیساختار سرما یالملل نیب یمولفه ها

و تورم بودند. آنها  یاهرم صنعت، سودآور ها،یثابت مشهود به کل دارائ یهاینسبت دارائ

بر اهرم و سرعت  یهر کشور به طور معنادار ینهادها تیفیکه ک ندکشف کرد نیهمچن

 یکه نهادها یاست. به طور رگذاریهدف تاث هیبه سمت ساختار سرما هیساختار سرما لیتعد

 ییدر کشورها نکهیشدند نظر به ا یشتریاهرم با سرعت ب التیباالتر منجر به تعد تیفیبا ک

ران دهندگان نسبت به سهامداو وام یاوراق بده گانها از دارندو مقررات و سنت نیکه قوان

از اعتباردهندگان  تیموثر و حما یورشکستگ یها هیمثال رو ی)برا کردیمحافظت م

 .بود ی( سبب اهرم باالترتریقو

در  هیساختار سرما لیسرعت تعد "با عنوان  یقیدر تحق( 2015و همکاران ) 4دروبتز

 لیسرعت تعد یناهمگون لیو تحل هیبه تجز "شرکت یکشورها و در سرتاسر چرخه تجار

 نیانگیبرگشت از م یپرداختند که برا تیتوب زنندهنیتخم کیبا استفاده از  هیساختار سرما

% در  25را  هیساختار سرما لی. آنها سرعت تعدشدیم محسوباهرم  یدر نسبت ها یکیمکان

. کندیم دییرا تا یتواز یمطلب تئور نی. اافتندی یالملل نینمونه بزرگ ب کی یسال برا

                                                 
1. DeAngelo & Roll 

2.  Chang et al. 
3.  Öztekin et al.  

4.  Drobetz et al. 
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 لیتعد یهانهیها در هزتفاوت لهیمختلف بوس یمال یهاستمیدر س لیدر سرعت تعد هاتفاوت

 هیساختار سرما ییایبر پو نیهمچن یمال نیکالن و خرد تام یهاتیشدند. محدود فیتوص

هدف  هیبه سمت ساختار سرما یترها در زمان رکود به صورت آهستهگذاشتند. شرکت ریتاث

در  یمال تیها با محدودشرکت یبرا لیبر سرعت تعد یچرخه تجار ریو تاث کنندیم لیتعد

 .بود تریقو اریبر بازار، بس یمبتن یکشورها

به انجام پژوهشی تحت عنوان سرعت تعدیل به اهرم بهینه  (2016)1کاسترو و همکاران

 پرداختند، این 2012الی  1990های اروپایی برای دوره زمانی در چرخه عمر شرکت

پژوهشگران دریافتند که در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت سرعت تعدیل ساختار سرمایه 

های رشد بر سرعت تعدیل تاثیرگذار متفاوت است و همچنین سررسید بدهی و فرصت

  .باشدمی

مالی  بررسی عوامل مؤثر بر ساختار"با عنوان  یقی( در تحق1390و همکاران ) یاسد

 یبر ساختار مال ییسزابه ریاست که تأث یاز عوامل یکیمل صنعت که عا افتندیدر "هابنگاه

 .ها داردشرکت

 کینامیبه کمک مدل د هیساختار سرما لیسرعت تعد نیی( به تب1392) یو راع یگرج

 یاند. نمونه مورد بررسبر عوامل رقابت بازار محصول پرداخته دیبا تاک نهیبه هیساختار سرما

شان داد ن یبررس نیا جینتا 0( است1390تا 1371ساله ) 20 یشرکت دردوره زمان 225شامل 

.)در کنندیهدف حرکت م یبه سمت نسبت بده یادیسرعت ز با یرانیا یهاکه شرکت

 0(افتهیمیتعم یبر اساس روش گشتاورها 26و % یابزار یها ریبر اساس روش متغ 48حدود %

 یرانیا یهاشرکت نیتوازن در ب هینظر یدهندگحیبر توض یدییباال،تا لیتعد یهاسرعت نیا

 .است

و  ینقد انیدر جر یتعادلیانحراف از اهرم هدف، ب یبررس"( به 1395) انییو رضا دولو

 یزمان هیساختار سرما التیتعد شتریب دهدینشان م هاافتهیاند. پرداخته "هیساختار سرما لیتعد

ها با هدف است و شرکت یمال(از اهرم ترنییباالتر)پا یکه سطح اهرم مال دهندیرخ م

باالتر از اهرم هدف  ی، اگر سطح اهرم مال نیاند.افزون بر امواجه ی( منابع مالیمازاد)کسر

                                                 
1.  Castro et al. 
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 یبده هیاز مازاد خود را صرف تسو یشتریمقدار ب ،یمازاد منابع مال یدارا یهاباشد،شرکت

 .کنندیم

و سرعت  هیبر ساختار سرما یسودآور ریتاث یبررس"( به 1395) ینیو فخرحس ینیسنگدو

اند. نمونه پرداخته "منتخب بورس اورق بهادار تهران یهادر شرکت ی: آزمون تجربلیتعد

 دهدینشان م یبررس نیا جیاست.نتا 1393 یال1383 یشرکت در دوره زمان 75 یمورد بررس

که با  کنندیهدف حرکت م یبه سمت نسبت بده یادیز رعتبا س یرانیا یهاکه شرکت

بر اساس روش  38است.)که در حدود % سهیقابل مقا یبه خوب شرفتهیپ یمطالعات کشورها

توازن در  هینظر یدهندگ حیبر توض یدییباال ،تا لیسرعت تعد نی(.ا افتهی میتعم یگشتاورها

 هیبر ساختار سرما یآن است که سود آور قیتحق نیا گرید جهیاست.نت یرانیا یهاشرکت نیب

 .بوده است داریمعنمثبت و 

 تیحاکم ریبررسی تاث"انجام دادند با عنوان  یقی( تحق1395و زارع ) یاردکان یناظم

 افتندیو در "یافته میشرکتی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه با استفاده از روش گشتاور تعم

 هیساختار سرما لیبا سرعت تعد رموظفیغ رانیدرصد سهام شناور آزاد و نسبت مد انیکه م

و سهامدارن  تیتمرکز مالک انیم میوجود دارد؛ اما رابطه مستق معنادارو  میرمستقیرابطه غ

 یهاشرکت یدست آمده براسرعت به نیهمچن ست؛یمعنادار ن ل،یبا سرعت تعد ینهاد

ها شرکت نیدر ب هیساختار سرما لیتعد یدهنده سرعت باالدرصد است که نشان 57 یرانیا

 .است

آن  لیو سرعت تعد هیساختار سرما یبررس"( به 1396)یعشریو اثن یجانیالرزادهیول

 149مربوط به  یهاراستا داده نیاند.در اپرداخته "یدر چرخه عمر شرکت و نقش سودآور

آزمون  1394تا  1387 یدربورس اوراق بهادار تهران در بازده زمان شدهرفتهیشرکت پذ

خود را با سرعت  یله بلوغ قرار دارند ساختار بدهکه در مرح ییاهنشان داد شرکت جیشد.نتا

که در مراحل ظهور و رشد قرار  کنندیم لیتعد ییهابا شرکت سهیدر مقا یشتریب

ها را کاهش شرکت هیساختار سرما لیچرخه مرحله عمر ،سرعت تعد رییدارند.بعالوه، تغ

شرکت کاهش  هیدر ساختار سرما یهسهم بد یسود آور شیاست که با افزا یدر حال نیداد.ا

در مرحله  رییچه تغ رفت،اگریکاهش از مرحله چرخه عمر شرکت اثر نپذ نیاما شدت ا افت؛ی
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که مرحله عمر خور  ییهاشرکت یرابطه اثر بگذارد؛ به گونه ا نیعمر شرکت توانست بر ا

خود بهره  هیسرما اردر ساخت یاز بده یکمتر زانیبه م یسود آور شیبا افزا دادندیم رییرا تغ

 .جستندیم

 "افتهیمیتعم ی: روش گشتاورهاهیساختار سرما لیتعد"( به 1396و همکاران ) یهاشم

شامل  هیساختار سرما لیبر سرعت تعد رگذاریتاث یژگیپژوهش چند و نیاند. در اپرداخته

گرفته.در قرار  یو انحراف از اهرم هدف مورد بررس یثابت مشهود، سودآور ییاندازه، دارا

شده در  رفتهیپذ یهاشرکت انیشرکت از م 115متشکل از  نههدف پژوهش ،نمو یراستا

بدست  جیو نتا دهی( انتخاب گرد1394تا  1381) یبورس اوراق بهادار تهران در دوره زمان

کمتر و انحراف از اهرم  یاندازه و سودآور یدارا یهاآن است که شرکت انگریآمده ب

 .کنندیم تبه سمت اهرم هدفشان حرک یشتریبا سرعت ب شتریهدف ب

 

 پژوهشروش . 3

ساختار  ییایصنعت بر پو یانحراف از اهرم مال ریتأث یپژوهش به بررس نیکه ا ییاز آنجا

است، پژوهش حاضر در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شدهرفتهیپذ یهاشرکت هیسرما

 هیاست. جامعه آماری تحقیق حاضر کل یهمبستگ -یفیو روش از نوع توص تیاز نظر ماه

 1395تا  1386 یبورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمان رهای پذیرفته شده دشرکت

به روش  قیتحق نیباشند و معیار انتخاب نمونه اهای بورس قرار گرفته در فهرست شرکت

 است:  ریز طیبا در نظر گرفتن شرا کیستماتیس یحذف

گری مالی، واسطه ،یگذارهیهای سرماها و مؤسسات مالی )شرکتبانکجزو 

 ها( نباشند. ها و لیزینگهای هلدینگ، بانکشرکت

 اسفند ماه باشد.  انیبه پا یشرکت منته یبودن اطالعات، سال مال سهیبه منظور قابل مقا

باشند و تا  هشدرفتهیدر بورس اوراق بهادار پذ 1385قبل از سال  یموردبررس یهاشرکت

 از بورس خارج نشده باشند.  1395سال  انیپا

 های مالی مذکور تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند. طی سال

موجود و در دسترس  یموردبررس یهاشرکت یپژوهش برا ازیموردن یهاداده هیکل

 باشد. 
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شرکت به عنوان نمونه پژوهش  185فوق تعداد  یهاتیمحدود یاز اعمال تمام بعد

 انتخاب شدند.

 

 یموردبررس یرهایمتغ

مستقل و  ریوابسته، متغ ریپژوهش بر سه نوع است؛ متغ نیمورد استفاده، در ا یرهایمتغ

آن  یریرپذیتغ ینیبشیپ ای حیاست که هدف محقق تشر یریوابسته متغ ری. متغیکنترل ریمتغ

وابسته توسط محقق  ریاست که اثر آن بر متغ تیو خصوص یژگیو کیمستقل  ریاست. متغ

 ریاثر متغ کیمنظور تفکاست که به یریمتغ زین یکنترل ری. متغردیگیقرار م یموردبررس

 (.1387 ،ی)خاک ردگی¬یقرار م یموردبررس رها،یمتغ ریوابسته از اثر سا ریمستقل بر متغ
 

 وابسته ریمتغ 

وابسته  ریمتغ یریاندازه گ یپژوهش برا نیدر ا (:δبه سمت اهرم صنعت ) لیسرعت تعد 

 . گرددیبه سمت اهرم صنعت استفاده م لیسرعت تعد ریاز متغ

 1رابطه  یونیرگرس یشرکت مطابق معادله  هیساختار سرما یجزئ لیمتداول تعد مدل

 (:2017 ،یو حشمت یاست )تسو

 (1رابطه 

 
𝐿𝑖𝑡 − 𝐿𝑖𝑡−1 = 𝛿(𝐿𝑖𝑡

∗ − 𝐿𝑖𝑡−1) + 𝑣𝑖𝑡  
 

 

(مشاهده  یواقع یکننده نسبت اهرم مالمشخص بی*به ترت^L_itو  Litمدل  نیدر ا که

 لیسرعت تعد δجزء خطا است،  زین vitهستند   tدر زمان iصنعت شرکت  یشده)و اهرم مال

. کنندیصنعتشان حرکت م یبه سمت اهرم مال یها با چه سرعتشرکت دهدیاست که نشان م

 انیبه طور معمول در هر سال چند درصد از شکاف م هاکتکه شر دهدیدر واقع نشان م

 نیب بیضر نیکه ا رودی. انتظار مکنندیصنعتشان را جبران م یو سطح اهرم مال یاهرم واقع

 لیدهنده سرعت تعد( نشانکیبه  کیقرار داشته باشد و مقدار باالتر )نزد کیصفر و 

 است.  ترعیسر
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 مستقل یرهایمتغ

 یابتدا اهرم مال ریمتغ نیا یریگاندازه یبرا (:|L_it^* Lit-|انحراف از اهرم صنعت )      

به دست آمده و سپس اهرم صنعت  هاییبه کل دارا هایکل بده میتقس قیهر شرکت از طر

موجود در هر صنعت( در ادامه  یهااهرم شرکت نیانگیم قی)از طر میینمایمحاسبه م زیرا ن

 . شودیمستقل به کار گرفته م ریمحاسبه شده و به عنوان متغ ریمتغ ود نیتفاوت ا
 

 یکنترل یرهایمتغ

 شرکت است.  یهاییکل دارا یعیطب تمیبرابر با لگار شرکت: اندازه

 انیدر پا هایبر کل بده میتقس یجار یهای: برابر با نسبت بدهیجار یهایبده نسبت

 . یدوره مال

 . یدوره مال انیدر پا هاییثابت به کل دارا یهاییبرابر با نسبت دارا ثابت: یهاییدارا

برابر با نسبت ارزش بازار سهام به کل حقوق صاحبان  :یارزش بازار به ارزش دفتر نسبت

 . یدوره مال انیسهام در پا

 . یدوره مال انیدر پا هاییبر کل دارا میبرابر با سود خالص تقس :یسودآور

 مدل پژوهش 

( 2017) یو حشمت یاصالح شده تسو یونیپژوهش از مدل رگرس هیآزمون فرض یبرا      

 است استفاده خواهد شد:  2که به شرح رابطه 

δ it (2رابطه  =  β0 + β1 |𝐿𝑖𝑡
∗  −  L𝑖𝑡  |  +  β2 ( current) it +

 β3 ln(Tangibility)it  + β4 MBVit   +  β5Profitabilityit  +
𝑒𝑖𝑡     

 

 های پژوهش. یافته4

 

های و محاسبه متغیرهای مورد استفاده در پژوهش، پارامتر هادادهی آورجمعپس از 

 هایآمار توصیفی متغیر 1شود. جدول شماره توصیفی هر متغیر به صورت مجزا محاسبه می

 پارامترهادهد. این یموابسته، مستقل و کنترل را برای کل مشاهدات این پژوهش نشان 

ی مرکزی نظیر میانگین، میانه، کمینه و بیشینه و هاشاخصشامل اطالعات مربوط به 

 ی پراکندگی همچون انحراف معیار است.هاشاخصهمچنین اطالعات مربوط به 
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 های توصیفی. آماره1جدول 

 انحراف معیار حداقل حداکثر میانه  میانگین متغیر نماد

δ 0823/0 0197/0 8170/0 0499/0 0734/0 سرعت تعدیل 

LEV 

 اهرم از انحراف

 صنعت مالی
0269/0- 0243/-0 3959/1 4799/1- 266/0 

SIZE 4558/1 8808/9 15/19 6125/13 7727/13 اندازه شرکت 

CURRENT 

نسبت بدهی 

 جاری
8608/0 9122/0 9947/0 2225/0 139/0 

TANGIBIL

ITY 
 1864/0 0004/0 8922/0 2059/0 25/0 دارایی ثابت

MBV 

ارزش بازار به 

 دفتری
1527/2 8401/1 294/14 906/8- 9402/1 

PROFITAB

ILITY 
 1359/0 -0382/1 6331/0 0848/0 0988/0 سودآوری

 های پژوهشمنبع: یافته     

 

شود که یممحسوب  هاآنین ترمهممیانگین  شدهیانبهای مرکزی از بین شاخص     

نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است. میانگین شاخص مناسبی برای نشان  دهندهنشان

است. برای مثال میانگین سرعت تعدیل به سمت اهرم صنعت  هادادهدادن مرکزیت 

ر حول این ی مربوط به این متغیر دهادادهدهد بیشتر یمکه نشان  است 0734/0برابر با  

ی مرکزی است که وضعیت جامعه هاشاخصاند. میانه یکی دیگر از یافته تمرکزنقطه 

شود میانه متغیر سرعت تعدیل یممشاهده  1که در جدول  گونههماندهد. یمرا نشان 

های این متغیر دهد نیمی از دادهیماست که نشان  049/0به سمت اهرم صنعت برابر با 

در طی قلمرو زمانی پژوهش  است.و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار کمتر از این مقدار 

بوده و کمترین مقدار این متغیر  395/1بیشترین مقدار متغیر انحراف اهرمی برابر با 

ی پراکندگی به طور کلی معیاری برای تعیین میزان هاشاخصاست.  -479/1برابر با 

نسبت به میانگین است. از جمله  هاآن از یکدیگر یا میزان پراکندگی هادادهپراکندگی 

متغیر به مدل  واردکردنی پراکندگی که شرط مطلوب برای هاشاخصین ترمهم

قابل مشاهده  یزن 1 طور که در جدولهمان، انحراف معیار است. استرگرسیونی 

در جامعه آماری  .باشندیمبوده و حائز این شرط صفر ن یرهامتغ یارانحراف مع ،است
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 940/1و  082/0مورد بررسی مقدار بیشترین و کمترین این پارامتر به ترتیب برابر با 

ارزش است که به ترتیب مربوط به متغیرهای سرعت تعدیل به سمت اهرم صنعت و 

است، پارامتر چولگی میزان عدم تقارن منحنی فراوانی متغیر را نشان  بازار به دفتری

 یبجامعه کامالً متقارن است و چنانچه ضر، دهد. اگر ضریب چولگی صفر باشدیم

 به چپ وجود خواهد داشت. یباشد، چولگ یبه راست و اگر منف یمثبت باشد، چولگ

یعنی  است، 020/0مثبت و برابر با  سودآوریبه عنوان مثال ضریب چولگی متغیر 

ندازه منحنی فراوانی این متغیر در جامعه مورد بررسی چولگی به راست داشته و به این ا

 از مرکز تقارن انحراف دارد. 

 

 پژوهش مدلنتایج تخمین  

 ساختار پویایی بر صنعت مالی اهرم از انحراف هدف این پژوهش بررسی تاثیر      

تهران است در همین راستا با  بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت سرمایه

توجه به مبانی نظری مطرح شده یک فرضیه تدوین و در ادامه به بررسی و آزمون آن 

پرداخته شده است. برای این منظور الزم است مدل تحقیق مورد آزمون قرار گیرد. 

البته الزم است قبل از برازش الگوهای تحقیق، آزمون چاو به منظور بررسی استفاده 

تلفیقی در مقابل روش داده های ترکیبی برای نمونه تحقیق انجام شود نتایج  از روش

نشان داده شده است. فرضیات  2حاصل از آزمون چاو برای مدل تحقیق در جدول 

 این آزمون به صورت زیر است.

H0: روش دادههای تلفیقی 

H1: روش دادههای تابلویی 
 

 . نتایج آزمون چاو  برای مدل پژوهش2جدول 
 نتیجه احتمال آماره آماره

08/2  0000/0  روش تابلویی 

 های پژوهشمنبع: یافته        
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با توجه به آماره و سطح خطای آزمون چاو برای مدل پژوهش همانطور که در جدول 

بوده و در نتیجه روش داده های   0Hنیز قابل مشاهده است، نتایج حاکی از رد فرض  2

 تابلویی روش ارجح است.

حال در ادامه بایستی با استفاده از آزمون هاسمن یکی از روش های اثرات ثابت و 

شود. نتایج حاصل از آزمون هاسمن تصادفی برای آزمون مدل رگرسیونی انتخاب می

نشان داده شده است. فرضیات این آزمون به صورت  3برای مدل تحقیق در جدول 

 زیر است.

H0: اثرات تصادفی 

H1: اثرات ثابت 

 
. نتایج آزمون هاسمن3جدول   

 نتیجه احتمال آماره آماره

54/36  0000/0  روش تابلویی با اثرات ثابت 

 های پژوهشمنبع: یافته
با توجه به آماره و سطح خطای آزمون هاسمن برای مدل پژوهش همانطور که در 

بوده و در نتیجه روش   0Hنیز قابل مشاهده است، نتایج حاکی از رد فرض  3جدول 

 اثرات ثابت روش ارجح است.

رگرسیون که  Fارائه شده است. مقدار  4نتایج حاصل از تخمین این مدل در جدول 

آماره آن ها در  نشان از توان توضیح دهندگی مدل های تخمین زده است، احتمال

 99اطمینان  سطح در گفت توانیم است که 01/0مدل های مورد بررسی کمتر از 

مالحظه  است. براساس همین نتایج اعتبار دارای و بوده معنادار مدلها درصد این

 اجزاء بین که است مطلب این مؤید بوده و 04/2واتسون برابر با  دوربین آماره مقدار

قرار دارد.  5/2و  5/1مقدار درفاصله  این ندارد، زیرا وجود همبستگی خود اخالل

دهد است که نشان می 43/0تعدیل شده برای این مدل برابر با  تعیین ضریب همچنین

 شود.درصد از تغییرات متغیر وابسته از طریق مدل رگرسیون توضیح داده می 43
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 . نتایج مربوط به تخمین مدل پژوهش4جدول 

 سطح معناداری tآماره  ضریب برآورد شده نماد متغیر

LEV 
023708/0 165279/2 0305/0 

SIZE 
004579/0 0955338/2 0363/0 

CURRENT 
001353/0- 105971/0- 9156/0 

TANGIBILITY 
033785 519060/2 0119/0 

MBV 
000461/0- 603321/0- 5464/0 

PROFITABILITY 
032672/0 919476/1 0551/0 

C 
001391/0 043524/0 9653/0 

 F 0000/0معناداری آماره  F 73/4آماره 

 43/0 ضریب تعیین 04/2 آماره دوربین واتسون

 

تر ذکر شد فرضیه پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا همانطور که پیش     

 بورس در شدهپذیرفته هایشرکت سرمایه ساختار پویایی بر صنعت مالی اهرم از انحراف

 است:دارد یا خیر؟ بنابراین فرض صفر و مقابل به شرح زیر  تهران تاثیر بهادار اوراق

 پذیرفته هایشرکت سرمایه ساختار پویایی بر صنعت مالی اهرم از فرض صفر: انحراف

 ندارد. تهران تاثیر بهادار اوراق بورس در شده

 پذیرفته هایشرکت سرمایه ساختار پویایی بر صنعت مالی اهرم از فرض مقابل: انحراف

 .دارد تهران تاثیر بهادار اوراق بورس در شده

و (4/73)  آمده دست بهF آماره  به توجه با و 4جدول  در مشاهده قابل نتایج به توجه با

 مجموع در درصد 99 اطمینان سطح در که کرد ادعا توانمی  (0/0000) آن سطح خطای

 تعدیل تعیین ضریب به توجه با همچنین است برخوردار باالیی معناداری از تحقیق مدل

 مجموع در که کرد بیان توانمی است درصد 43 برابر که الگو برای آمده دست به شده

 توضیح را وابسته متغیر تغییرات درصد 43 از بیش تحقیق کنترل و مستقل متغیرهای

 توانمی است 04/2با  برابر که واتسون دوربین آماره مقدار به توجه با این بر افزون دهند.می

 دیگر سوی از ندارد وجود الگو هایباقی مانده میان اول مرتبه همبستگی خود که کرد ادعا

انحراف از اهرم مالی صنعت  متغیر ضریب که داد نشان آمده دست به اولیه نتیجه
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تاثیر انحراف از اهرم مالی صنعت بر پویایی  از نشان که بوده معنادار و مثبت (0/023708)

 است. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته هایشرکت در ساختار سرمایه

 

 نتیجه گیری. 5
 هیساختار سرما ییایصنعت بر پو یانحراف از اهرم مال ریپژوهش تاث هیآزمون فرض

 جینتا یقرار داد. بر مبنا یدر بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررس شدهرفتهیپذ یهاشرکت

و مثبت انحراف  داریمعن ریاز وجود تاث یحاک جیبه دست آمده از آزمون مدل پژوهش، نتا

گفت هر چه انحراف از اهرم  توانیاست که م هیساختار سرما ییایبر پو تصنع یاز اهرم مال

و بالعکس، به عبارت  ابدییم شیافزا زین هیساختار سرما ییایپو ابد،ی شیصنعت افزا یمال

از خارج از سازمان  یبده نیخود را بر تام یمال نیها روش تامکه شرکت یدر صورت گر،ید

 رد،یبگ یشیپ تیدر صنعت مورد فعال یاز متوسط بده یهبد زانیم نیو ا ندیمتمرکز نما

وزنی از  یدر ساختار سرمایه دارا توانندیها مشرکت نیشده وا ترایها پوآن هیساختار سرما

صاحبان سهام شود، بر  یبدهی باشند که موجب ایجاد بیشترین ارزش برای شرکت و برا

بدهی با توجه به شرایط و  بهینهدستیابی به میزان  یها براهمین اساس، تالش شرکت

به عبارت  گردند،یصاحبان سهام منتفع م جهیو در نت شودیهای موجود موثر واقع مویژگی

مداران باال به نفع سها یبه صرفه بوده و نسبت اهرم یبده نیها تامنوع شرکت نیا یبرا گرید

نمایندگی بدهی در  هایتوازن بین مزایای حاصل از بدهی و هزینه نیو همچن دینمایم لیم

 قیاز طر یمال نیگفت که تام توانیم نیبنابرا ابد،ییم شیبه اهرم بهینه افزا یابیدست یراستا

 گریو انتظارات بازده سهام مالکان بوده و از طرف د یمال نیاز تام یکمتر نهیهز یدارا یبده

را  یسودآور تیهادر ن گردد،یم زین اتیسبب کاهش مال هایبده نیا نکهیبا توجه به ا

 .گرددیم یداده و به سود متعلق به حقوق صاحبان سهام منته شیافزا

 منابع  

 هیعوامل موثر بر ساختار سرما ی(. بررس1390. )میو دولو، مر رایخشنود، سم ن؛یغالمحس ،یاسد

 .23-9، صص 4سال اول، شماره  ،یمال تیریبنگاه ها. چشم انداز مد

 1387نشر بازتاب، تهران،  ،یسازمان یهاتجربه یبرا یشگاهیآزما یکاوغالمرضا،  مورد ،یخاک 
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 لیو تعد ینقد انیدر جر یتعادل ی(. انحراف از اهرم هدف، ب1395. )رضایعل ان،یرضائ و میدولو، مر

 .306-287، (2)18 ،یمال قاتیتحق ه،یساختار سرما

: هیکننده ساختار سرما نییعوامل تع ی(. بررس1387عمران، مظاهر. ) ینجف و غالمرضا ،یکردستان

 .90-73،  (4)9 ،یمال قاتیتحق ،یسلسله مراتب هیدر مقابل نظر ستایموازنه ا هینظر یآزمون تجرب

به کمک مدل  هیساختار سرما لیسرعت تعد نیی(. تب1394رضا. ) ،یراع و نیرحسیام ،یگرج

اوراق بهادار،  لیتحل یبر رقابت بازار محصول، دانش مال دیبا تاک نهیبه هیساختار سرما کینامید

8(25) ،43-67. 

 لیبر سرعت تعد یشرکت تیحاکم ریتاث ی(. بررس1395. )نیرحسیو زارع، ام یمهد ،یاردکان یناظم

 .59-43، (15) 6 ،یمال تیریچشم انداز مد افته،ی میبا استفاده از روش گشتاور تعم هیساختار سرما

: روش هیساختار سرما لی(. تعد1396. )یمجتب ،یاریشهر و عباس؛ کشاورز مهر، داود دیس ،یهاشم

 .102-77، (15)18 ،یو اقتصاد یمال یهااستیس افته،ی میتعم یگشتاورها

آن در  لیو سرعت تعد هی(. ساختار سرما1396. )دیحم ،یعشر یاعظم و اثن ،یجانیزاده الر یول
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 و یشرکت ینظام راهبر یرابطه سازوکارها یبررس
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 مقدمه. 1
 که حسابرسیچرا . دارد حسابرس استقالل تهدیدهای به جدی توجه حسابرسی حرفه

 این سودمندی به مالی، گزارشگری فرآیند اعتبار افزایش و اتكا قابليت بهبود طریق از مستقل

 به متعددی عوامل به حسابرسی کيفيت. کند می کمك سرمایه بازارهای کارایی و فرآیند

 فرآیند کيفيت بر حسابرس استقالل کاهش لذا،. دارد بستگی حسابرس استقالل خصوص

 گرفته نظر در بعد دو استقالل برای مجامع. گذاردمی مستقيم تأثير وی نظر اظهار و حسابرسی

 شك باعث که است حاالتی از پرهيز بر متكی داشته، نام ظاهری استقالل که ظاهری بعد. اند

 می حسابرسی طرفی بی به نسبت حاالت و شرایط تمام از آگاه و منطقی فرد یك تردید و

 یا گيری اندازه قابل و داشته بستگی حسابرس خودبه که فكری یا معنوی باطنی، بعد. شود

  (.1396زاده و همكاران، نيست )گرجی مستقيم مشاهده

اهدافی  کنند.ها که متقاضی انجام حسابرسی هستند اهداف متفاوتی را دنبال میشرکت

های مالی ارائه صورت از قبيل داشتن گزارش حسابرسی برای شرکت در مزایده و مناقصات،

به اداره امور مالياتی، ارائه گزارش به مجمع عمومی صاحبان سهام و ...  حسابرسی شده

طبيعی است که این متقاضيان با توجه  به دنبال آن هستند. ،اهدافی است که متقاضيان انجام

سان نيز با در الزحمه برای انجام اینكار هستند و حسابربه اهداف به دنبال پرداخت حداقل حق

ای به دنبال انجام کار با کيفيت متفاوت و نوع نظر گرفتن حجم کار و مالحظات حرفه

گزارش متفاوتند.جان کالم اینكه خواستن کيفيت باالتر حسابرسی و دریافت گزارش 

الزحمه حسابرسی بيشتر است و همچنين مطلوبتر مستلزم انجام هزینه بيشتر و پرداخت حق

های داخلی و مستندات مطلوب ر حسابرسی به سيستم حسابداری و کنترلکيفيت مطلوب ت

نفعان بنابراین برای ایجاد اطمينان خاطر در مدیران و سهامداران و سایر ذی تری احتياج دارد.

 یك حسابرسی خوب احتياج است "به سيستم حسابداری خوب و ثانيا "اوال ، شرکت

 (.1396؛ خدادادی و همكاران، 1393)سلطانيان، 

مورد مطالعه الزحمه حسابرسی حقبر  نظام راهبری شرکتیدر این تحقيق، تاثير معيارهای 

را  نظام راهبردی شرکتیها، نياز به تفكيك مالكيت از کنترل در شرکت .خواهدگرفتقرار 

گذاران نظارت کرده و از بابت مسائل نمایندگی از سرمایه کند تا بر مدیرانایجاب می
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ها اداره و کنترل شرکت به که نظارتی است، ساز و کاری نظام راهبری شرکتی .حمایت کند

حداکثر برسد  شود تا منافع آن ها بهو موجب برقراری روابطی بين ذینفعان می استمربوط 

در واقع شود. و همچنين از تضاد منافع و ضایع شدن حقوق یكی به نفع دیگری جلوگيری می

طلبانه است که از ول اطمينان از عدم وقوع رفتار فرصت، حصنظام راهبری شرکتیهدف 

کاهش مشكالت نمایندگی و اطالعات نامتقارن بالقوه بين نماینده )مدیر( و ذینفعان  طریق

و  2؛ چان2008و همكاران،  1)جان یابد)سهامداران، اعتبار دهندگان و ...( تحقق می مختلف

 . (2013همكاران، 

 و مالكان ميان منافع تضاد از حسابرسی مستقل، خدمات برای از طرفی دیگر، تقاضا

 روزانه عمليات اما باشندمی مختلف سهامداران به متعلق هاشرکت شود.ناشی می مدیران

 شرکت نداشته در قابل مالحظه ای سهم است ممكن که ایحرفه مدیران توسط شرکت

 باقيمانده ادعای یك شرکت، که سهامداران است معنی بدین این شود.می اداره باشند،

 منابع بر خود نظارت هستند، نتيجه مجبور شرکت مدیران و دارند شرکت به منابع نسبت

سهامداران برسانند  اطالع به مالی هایصورت از ایانتشار مجموعه طریق از را شرکت

 منتشر مالی بودن اطالعات اتكا قابل به نسبت اطمينان منظوربه (.2018و همكاران،  3)هوگان

گواهی شود  مستقل حسابرس توسط مالی هایصورت است تا نياز شرکت، توسط شده

 کنترل برای روزافزون با فشارهای مستقل حسابرسان (. امروزه،2015و همكاران،  4)هينس

ق الزحمه حسابرسی یكی از هستند. بنابراین ح مواجه حسابرسی الزحمهحق کاهش و

لزحمه اتواند بر حقمی باشد. عوامل مختلفیگران میمورد توجه پژوهش اتموضوع

اشاره های نظام راهبری شرکتی مكانيزمتوان به حسابرسی مؤثر باشد. از جمله این عوامل می

چهار متغير، ميزان مالكيت نظام راهبری شرکتی از بين معيارهای مختلف  همچنين، .کرد

به کل  )نسبت اعضای غير موظف تمرکز مالكيت، استقالل اعضای هيأت مدیره نهادی،

رئيس هيأت مدیره و مدیرعامل به عنوان معيارهای نظام  ( و تصدی همزمان دو پستاعضاء

های شرکتدر الزحمه حسابرسی حقها با  مكانيزم انتخاب شده و ارتباط این راهبری شرکتی
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، 1و کائو خواهد گرفت )لوبورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار پذیرفته شده در 

2018.) 

ابرسی هدف علمی پژوهش مطالعه تاثير ساختار نظام راهبری شرکتی بر هزینه های حس

آیا ساختار  مورد بررسی است. بنابراین مسأله اصلی این پژوهش پاسخ به این سؤال است؛ که

 نظام راهبری شرکتی بر هزینه های حسابرسی اثرگذار است یا خير؟

ری و پيشينه این شكل است که در بخش دوم به بررسی مبانی نظ در ادامه ساختار مقاله به

های تحقيق پرداخته شد. در بخش تحقيق پرداخته شده است. در بخش سوم، به ارائه فرضيه

حقيق چهارم به توصيف روش شناسی تحقيق پرداخته می شود. این بخش خود شامل، نوع ت

ر بخش ی تحقيق ارائه شده است. دو جامعه آماری است. در بخش پنجم، الگو و متغيرها

های تحقيق پرداخته شده است. این بخش های تحقيق و یافتهششم به تجزیه و تحليل داده

های تحقيق است. در انتهای مقاله خود شامل دو قسمت آمار توصيفی و نتایج آزمون فرضيه

 گيری ارائه شده است.نيز بحث و نتيجه
 

 پژوهش مبانی نظری و پیشینۀ. 2
اقتصاد بسياری از کشورها درکنترل شرکتهای سهامی بزرگی قرار دارد که سرمایه مورد نياز 

اندازهای خود را در گذاران که پساند. سرمایهگذار تامين کردهها سرمایهخود را از ميليون

اند با توجه به صورتهای مالی ساليانه یا فصلی که توسط اختيار شرکتهای سهامی قرار داده

گذاری شده خود اطمينان یابد از استفاده درست و موثر وجوه سرمایهها انتشار میشرکت

کنندگان مفيد و کنند، اطالعات منعكس در صورتهای مالی زمانی برای استفادهحاصل می

(. در دنيای 2016و همكاران،  2ژگيهای کيفی الزم برخوردار باشد )لينموثر است که از وی

عات مالی قابل اتكا از اهميت حياتی برخوردار است. یكی از صنعتی امروز وجود اطال

های کيفی اطالعات مالی، قابليت اعتماد است. اطالعات مالی هنگامی قابل اعتماد و ویژگی

گيری شده ای بيطرفانه اندازهاتكاست که آثار مالی معامالت و سایر رویدادهای مالی به گونه

کنندگان از صورتهای مالی بل تایيد مجدد باشد. استفادهها معتبر و قاگيریو نتایج اندازه

                                                 
1. Lu and Cao 

2. Lin 
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توانند به اطالعات مالی منعكس در صورتهای مالی اتكا کنند که شخصی مستقل، هنگامی می

ای ارائه کرده باشد. در ذیصالح و بيطرف نسبت به ميزان اعتبار این اطالعات، نظر حرفه

های مالی به هارنظر نسبت به صورتاقتصادی کنونی، وظيفه اظ –های اجتماعی سيستم

حسابرسان مستقل واگذار شده است و فعاليت حسابرسان مستقل بيشتر در قالب موسسات 

 (.1389گيرد )نيكبخت و ثنانی، حسابرسی انجام می

های مربوط به کردند که تمامی گروهبرای ساليان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می

کنند؛ اما در سی سال گذشته، هدف مشترك فعاليت مییك شرکت سهامی برای یك 

ها با ها و چگونگی مواجهه شرکتاقتصاددانان موارد بسياری از تضاد منافع بين گروه

طور کلی این موارد، تحت (. به1396اند )هاجر و همكاران، گونه تضادها را مطرح کردهاین

ق تعریف حساس یگانه و باغوميان: شود. طبدر حسابداری بيان می« حاکميت شرکتی»عنوان 

هایی است ها و سيستمحاکميت شرکتی، قوانين و مقررات، ساختارها، فرآیندها، فرهنگ"

گویی، شفافيت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان های پاسخکه موجب دستيابی به هدف

قوق ها و ح. تأکيد مبانی اوليه حاکميت شرکتی، بيشتر بر موضوع راهبرد شرکت"شودمی

های جدیدتر، به سمت توجه جدی به حقوق سهامداران قرار داشت و بعدها با طرح دیدگاه

های بزرگی مانند انرون و ورلدکام کليه ذینفعان و اجتماع گرایش یافت. فروپاشی شرکت

برده در آمریكا توجه همگان را به نقش برجسته حاکميت شرکتی و توجه جدی به اصول نام

مند، هایی جلب کرده است )ملكيان و شایستهز وقوع چنين فروپاشیدرمورد پيشگيری ا

1394.) 

مدیره مؤثر و کارا است و دستيابی به در حاکميت شرکتی، هدف، برخورداری از یك هيئت

ویژه مطلوب( است. در این صورت، این هدف، مستلزم ارزیابی خصوصيات هيئت مدیره)به

تواند در ها میمدیره شرکتن خصوصيات هيئتسؤال مطرح این است که آیا متفاوت بود

هایی از جمله تعداد تعيين حق الزحمه حسابرسان مستقل اثرگذار باشد؟ یعنی اگر ویژگی

مدیره اعضای هيئت مدیره، نسبت غيراجرایی اعضای هيئت مدیره، نمایندگی اعضای هيئت

ين اعضای هيئت از بُعد دولتی یا خصوصی بودن آن، وجود مدرك تحصيلی دکتری در ب

مدیره، وجود مدرك تحصيلی مالی یا حسابداری در بين اعضای هيئت مدیره، تغيير در 
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تواند بر هزینه های حسابرسی و حق الزحمه مدیره سال و تغيير حسابرس میاعضای هيئت

منظور بهبود توان بهها میحسابرسان مستقل تأثيرگذار باشد؟ با دستيابی به جواب این سؤال

مدیره عمل آورد و سهامداران را به انتخاب هيئتتری را بهرد شرکت، اقدامات مناسبعملك

 (.1395تر هدایت کرد )محمودآبادی و زمانی، مطلوب

موسسات حسابرسی مفاهيم نظری و تجربی مهمی برای تعيين حق الزحمه حسابرسی دارند. 

فاده می کنند و آنها جهت قيمت گذاری خدمات حسابرسی از عوامل گوناگونی است

تحقيقات زیادی نيز در رابطه با شناسایی و ارزیابی این عوامل انجام شده است. عواملی که 

ها مدنظر قرار گرفته اند شامل عوامل ریسك، حجم و پيچيدگی عمليات در اغلب پژوهش

واحد مورد رسيدگی بوده است. یكی از عوامل مهم تعيين ریسك حسابرسی ساختار نظام 

(. البته 1395دشت بياض و اورادی، شرکتی می باشد که باید به آن توجه شود )الریراهبری 

هنوز معلوم نيست که نظام راهبری شرکتی تاثيری بر حق الزحمه حسابرسی دارد یا نه و اگر 

دارد چگونه حق الزحمه حسابرسی را تحت تاثير قرار می دهد. حداقل دو استدالل در مورد 

رکتی و حق الزحمه های حسابرسان وجود دارد. در استدالل اول فرض رابطه نظام راهبری ش

بر این است که ساختار داخلی نظام راهبری شرکتی شرکت ها کامل است. در نتيجه هزینه 

های نمایندگی و ریسك موسسات حسابرسی کاهش یافته و این باعث کاهش حق الزحمه 

رتی حسابرسی به عنوان شكلی از شود. به عباحسابرس و هزینه های حسابرسی شرکت می

نظام راهبری شرکتی خارجی ممكن است نظام راهبری شرکتی داخلی موثر را جایگزین 

شود مدیران جهت نشان دادن سطح باالی ساختار نظام خود بيند. در استدالل دوم فرض می

راهبری شرکتی و کاهش عدم تقارن اطالعاتی، از موسسات حسابرسی بزرگ و با کيفيت 

و  1االتر استفاده کنند که ممكن است باعث افزایش حق الزحمه حسابرسی شود )بلنكلیب

 (. 2012همكاران، 

در پژوهشی به بررسی تأثير مدیریت ریسك سازمانی بر  (2018و همكاران ) 2بایلی

ها نشان داد که مدیریت ریسك سازمانی الزحمه حسابرسی پرداختند. نتایج پژوهش آنحق

 حسابرسی اثر منفی و معناداری دارد.الزحمه بر حق

                                                 
1. Blankley 

2. Bailey 
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الزحمه  ( در پژوهشی به بررسی اثر ساختار هيئت مدیره بر حق2018و همكاران ) 1هوگان 

حسابرسی پرداخت. نتایج پژوهش با استفاده از روش آماری رگرسيون تابلویی نشان داد که 

الزحمه اثر منفی بر حقاندازه هيئت مدیره، استقالل هيئت مدیره و تخصص مالی هيئت مدیره 

 الزحمه ندارد.دارد ولی جنسيت هيئت مدیره اثری بر حق

 و راهبری شرکتی( در پژوهشی به بررسی ارتباط بين قدرت مدیرعامل 2018) 2هایدر و فانگ

داران عمده )تمرکز مالكيت( و مالكيت دولتی در شرکت های چينی با تأکيد بر نقش سهام

پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که قدرت مدیرعامل  2013تا  2008های در طول سال

تواند رابطه بر راهبری شرکتی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنين، وجود تمرکز مالكيت می

بين توانایی مدیرعامل بر راهبری شرکتی را تضعيف کند. همچنين، رابطه بين توانایی 

های مالكيت دولتی در مقایسه با شرکت های بامدیرعامل بر راهبری شرکتی در شرکت

 غيردولتی متفاوت است.

( در پژوهشی به بررسی تأثير تجربه مالی رئيس کميته حسابرسی 2018و همكاران ) 3بيالل 

پرداخت.  2011الی  2005ای هالزحمه حسابرسی در شرکت های مالزیایی در سالبر حق

الزحمه ميته حسابرسی منجر به کاهش حقنتایج پژوهش وی نشان داد که تجربه مالی رئيس ک

 ود. شحسابرسی می

های با عنوان بررسی رابطه بين تأخير گزارش حسابرسی و ویژگی( 2018) 4منساه-آگی

انجام شد. نتایج  2014الی  2012های حاکميت شرکتی با عملكرد مالی شرکت در طی سال

منفی و معنادار با عملكرد شرکت دهد که تأخير در گزارش حسابرسی رابطه تحقيق نشان می

ها ها باال است شرکتکه عملكرد مالی شرکتاین است که هنگامی دهندهداردکه این نشان

هایی که تأخير در زودی برای عموم آشكار سازند و شرکتتمایل دارند این وضعيت را به

ها ير براعتبار آنعنوان تأخاند به آن دست یابند جذب سرمایه بهگزارش حسابرسی نتوانسته

( به بررسی رابطه بين استقالل کميته حسابرسی و 2017) 5گذارد. پاگاچ و وارتأثير می

پذیری شرکت پرداختند. نتایج گری ریسكالزحمه حسابرسی با توجه به نقش تعدیلحق
                                                 
1. Hogan 

2. Haider and Fang 

3. Bilal 
4. Agyei-Mensah 
5. Pagach and Warr 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0148296317304940#!
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الزحمه حسابرسی دهد که بين استقالل کميته حسابرسی و حقحاصل از این پژوهش نشان می

مثبت و معناداری وجود دارد و زمانی که ریسك پذیری شرکت افزایش یافته است،  رابطه

 تر خواهد بود.این ارتباط به مراتب قوی

بر  یشرکت یراهبر یهازميتأثير مكان ( در تحقيقی با عنوان1396کاشانی پور و همكاران )

پرداختند.  راناوراق بهادار تههای بورس ی در شرکتادورهانيم یمال یتأخير گزارشگر

بر تأخير  یشرکت یراهبر یهازميمكان ق،ياز آن است که در دوره تحق یحاک قيتحق نیا جینتا

ندارند.  یريشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثهای پذیرفتهشرکت یمال یدر گزارشگر

اندازه شرکت  یکنترل ريها تأثير داشته، متغشرکت نیا یزارشگرکه بر تأخير گ یريتنها متغ

( در پژوهشی به بررسی تأثير 1396د. عباس زاده و همكاران )باشیم یاثر منف نیبوده که ا

دهند نتایج پژوهش نشان می الزحمه حسابرسی پرداختند.های کميته حسابرسی بر حقویژگی

الزحمه حسابرسی دارد؛ رابطه مثبت و معناداری با حق« سابقه تشكيل کميته حسابرسی»که 

خبرگی و تخصص مالی اعضای »و « استقالل کميته حسابرسی»ليكن رابطه معناداری ميان و

 .الزحمه حسابرسی مشاهده نشدبا حق« کميته حسابرسی

های کميته ( در پژوهشی به بررسی ارتباط ویژگی1395الری دشت بياض و اورادی )

د که تخصص مالی دهنتایج پژوهش نشان میالزحمه حسابرسی پرداختند. حسابرسی و حق

ۀ حسابرسی دارند. ولی الزحمو استقالل کميتۀ حسابرسی ارتباط مثبت و معناداری با حق

الزحمۀ حسابرسی مشاهده نشد. همچنين، ارتباط معناداری بين اندازۀ کميتۀ حسابرسی و حق

مثبت و ها نشان از ارتباط شده در این پژوهش، یافتهدر ارتباط با متغيرهای کنترلی استفاده

ۀ مؤسسۀ حسابرسی دازهای دریافتنی و موجودی کاال، انمعنادار بين اهرم مالی، نسبت حساب

  .الزحمۀ حسابرسی داردمدیره با حقو تعداد جلسات هيئت

بر  یشرکت تيهای حاکمتأثير ویژگی یبررس ( در تحقيقی به1395رضایی و همكاران )

شده در بورس اوراق با کنترل اثر نوع فتههای پذیردر شرکت یهنگام مال هب یگزارشگر

سهامداران  ،یرهاياز متغ یکتشر تيهای حاکمگيری ویژگیاندازه یبراپرداختند.  صنعت

وابسته  ريگيری متغاندازه یمدیره و برامدیره و اندازه هيأتهيأت غيرموظف اعضاء ،ینهاد

در ارائه  ريدر اعالم و پرداخت سودوتاخ تأخير ،یهای تأخير در گزارش حسابرساز شاخص
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مستقل سهامداران  یرهايپژوهش نشان داد. متغ های.یافتهدیعملكرد به بورس استفاده گرد

اندازه  یکنترل یرهايمتغ نيمدیره و همچنمدیره و اندازه هيأتهيأت غيرموظف اعضاء ،ینهاد

 قيوابسته تحق ريار با متغشرکت و شاخص صنعت تأثير معناد سن ،هادارایی بازدهشرکت، 

 .اندداشته

 

 های پژوهشفرضیه

، شده ارائه تجربی و نظری هایپيشينه مبنای بر و تحقيق اهداف به دستيابی منظور به

 های اصلی و فرعی زیر تدوین و آزمون گردیده است:فرضيه

 فرضيه اصلی پژوهش:

رابطه معناداری وجود های نظام راهبری شرکتی و حق الزحمه حسابرسی بين مكانيزم -

 .دارند

 فرضيه فرعی پژوهش:

 .داری وجود دارد رابطه معنیالزحمه حسابرسی حق بين درصد سهامداران نهادی و  -

 .داری وجود دارد ی معنی رابطهالزحمه حسابرسی حقبين تمرکز مالكيت و  -

 داری وجود رابطه معنیالزحمه حسابرسی حقو  استقالل اعضای هيأت مدیرهبين  -

 د.ردا

الزحمه حسابرسی حقبين تصدی همزمان پست رئيس هيأت مدیره و مدیر عامل و  -

 داری وجود دارد.معنی رابطه

 

 پژوهش روش. 3

 و باشدمی حسابداری اثباتی تحقيقات حوزه در تجربی شبه تحقيقات نوع از تحقيق این

 پس و قياسی نوع از حاضر تحقيق روش. باشدمی کاربردی تحقيقات نوع از هدف، حيث از

 اطالعات. باشدمی همبستگی آن آماری روش و( گذشته اطالعات از استفاده با) رویداردی

چندگانه  رگرسيون الگوی وسيله به و تلفيقی صورت به شرکتها واقعی و حسابرسی شده

و سایت  آورد نوینره افزارنرم از مزبور اطالعات .است گرفته قرار بررسی مورد تابلویی 
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 از اطالعات، سازیآماده برای و یافت تطبيق مالی هایصورت اطالعات با و استخراجکدال 

 EVIEWS افزار نرم 9 نسخه از اطالعات تحليل و تجزیه جهت و اکسل گسترده صفحه

 .گردید استفاده

جامعه آماری مورد نظر در این تحقيق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

باشند. شرایط زیر برای انتخاب جامعه آماری به ، می1396 تا 1388زمانی  تهران طی دوره

 روش غربالگری لحاظ گردیده است:

نيز در فهرست  1396و تا پایان سال  1388. تاریخ پذیرش آنها در بورس قبل از سال 1

 شرکتهای بورسی باشند.

له مستمر قرار گرفته . اطالعات مورد نياز آنها در دسترس باشد و سهام آنها مورد معام2

 باشد. 

. به منظور افزایش قابليت مقایسه پایان سال مالی آنها منتهی به پایان اسفندماه باشد و در 3

 طی دوره مورد بررسی تغيير سال مالی نداده باشند.

جامعه  عنوان به 1396 تا 1388 زمانی دوره در شرکت 96 شده، ذکر شرایط به توجه با

شرکت( مورد آزمون قرار گرفته  -مشاهده )سال 864در مجموع تعداد  .شد انتخاب آماری

 شده است.

 الگو و متغیرهای تحقیق

 هایی، مدلبا توجه به در دسترس بودن اطالعات، برای انجام آزمون فرضيه های تحقيق 

 :ندريگمیبشرح زیر مورد تجزیه و تحليل قرار 

 (: آزمون فرضيه فرعی اول1مدل )
𝐴𝑈𝐹𝐸𝐸𝑖𝑡 = 𝑎0 + 𝛽1𝐼𝑁𝑆𝑃𝐸𝑖𝑡+𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑄𝑖𝑡 + 𝛽4𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 (: آزمون فرضيه فرعی دوم2مدل )
𝐴𝑈𝐹𝐸𝐸𝑖𝑡 = 𝑎0 + 𝛽1𝐻𝐻𝐼𝑖𝑡+𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑄𝑖𝑡 + 𝛽4𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 (: آزمون فرضيه فرعی سوم3مدل )
𝐴𝑈𝐹𝐸𝐸𝑖𝑡 = 𝑎0 + 𝛽1𝐼𝑁𝐷𝑀𝐴𝑁𝑖𝑡+𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑄𝑖𝑡 + 𝛽4𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 (: آزمون فرضيه فرعی چهارم4مدل )
𝐴𝑈𝐹𝐸𝐸𝑖𝑡 = 𝑎0 + 𝛽1𝐷𝐴𝐵𝐿𝐸𝑖𝑡+𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑄𝑖𝑡 + 𝛽4𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 
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 :باشندها به شرح زیر میمتغيرهای مورد استفاده در این مدل
 

 غیر وابسته و تعریف عملیاتی آنمت

عبارت است از  متغير وابسته است و (𝐴𝑈𝐹𝐸𝐸𝑖𝑡در این پژوهش هزینه حسابرسی )

 (.1396)خدادادی و همكاران،  tدر سال  iشرکت یحسابرس یهانهیهز یعيطب تمیلگار

 

 هاهای مستقل و تعریف عملیاتی آنمتغیر

: منظور از سهامداران نهادی، سهامداران (𝐼𝑁𝑆𝑃𝐸𝑖𝑡)درصد سهامداران نهادی  (1

ها بوده و از طرف افراد اقدام به تهيه افراد و شرکت باشند که واسطه بينحقوقی می

نمایند. این متغير از طریق درصدکل سهام تملك شده به وسيله پرتفوی سهام می

و همكاران،  پور)کاشانی شودگيری میسهامداران نهادی به کل سهام سرمایه اندازه

1396). 

: تمرکز مالكيت عبارتست از چگونگی توزیع سهام بين  (𝐻𝐻𝐼𝑖𝑡)تمرکز مالكيت (2

تعداد سهامداران کمتر باشد، مالكيت متمرکزتر  شرکت، هر چه سهامداران مختلف

محاسبه نسبت تمرکز مالكيت از شاخص  خوا هد بود. در این تحقيق به منظور

شده است. شاخص مزبور ازمجموع مجذور درصد سهام هرفيندال هيرشمن استفاده 

(. نحوه 1393رضایی و همكاران، ) متعلق به سهامداران شرکت ها به دست می آید

 شاخص مذکور به شرح ذیل است: محاسبه تمرکز مالكيت بر اساس

HHI = ∑ INown2n
i=1( 1رابطه                                                               )                    

: مدیر غيرموظف، عضو پاره وقت  (𝐼𝑁𝐷𝑀𝐴𝑁𝑖𝑡استقالل اعضای هيأت مدیره ) (3

که فاقد مسئوليت اجرایی در شرکت می باشد. این متغير نشان  هيأت مدیره است

 باشد دهنده نسبت اعضای غير موظف هيأت مدیره به کل اعضای هيأت مدیره می

 .(2013)چان و همكاران، 

: براساس  (𝐷𝐴𝐵𝐿𝐸𝑖𝑡)دی همزمان دو پست رئيس هيأت مدیره و مدیر عاملتص (4

استقالل هيأت مدیره، رئيس هيأت مدیره و باالترین مقام  تئوری نمایندگی، برای

نشان دادن این متغير از متغيرهای اسمی )  اجرایی نباید شخص واحدی باشند. برای
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زمان رئيس هيأت مدیره هم باشد، اگر مدیرعامل هم .خواهد شد( استفاده 1و 0

 (.2016عدد یك و در غير این صورت صفر است )لين و همكاران، 

 

 هاآن متغیرهای کنترلی و تعریف عملیاتی

برابر است با لگاریتم طبيعی ارزش بازار حقوق  (:𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡) اندازه شرکت (1

استفاده شده است )محمودآبادی و زمانی،  tدر سال  iصاحبان سهام شرکت 

1395.) 

ها )ارزش برابر است با ارزش بازار دارایی(: 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁𝑄𝑖𝑡شاخص کيوتوبين ) (2

ها برابر است با ارزش دفتری بدهی به عالوه ارزش بازار حقوق بازار دارایی

)بيالل و  tدر سال  iهای شرکت صاحبان سهام( به ارزش دفتری دارایی

 (.2018ران، همكا

(: برابر است با نسبت ارزش 𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡)نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (3

)لو و کائو،  tدر سال  iبازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام شرکت 

2018.) 

 

 هایافته. 4

 آمار توصیفی

 بيانگر آورده شده است که 2و  1نتایج آمار توصيفی متغيرهای تحقيق در جدول 

مجزاست. این پارامترها عمدتاً شامل اطالعات  صورت به متغير هر برای پارامترهای توصيفی

های مرکزی، نظير مقدار حداقل، حداکثر، ميانگين، ميانه و همچنين، مربوط به شاخص

های پراکندگی، نظير انحراف معيار است. مهمترین شاخص اطالعات مربوط به شاخص

دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی مرکزی ميانگين است که نشان

 20/55 برابر با INDMAN هاست. برای مثال ميانگين متغير برای نشان دادن مرکزیت داده

اند. های مربوط به این متغير حول این نقطه تمرکزیافتهدهد بيشتر دادهکه نشان می باشدمی

ها از یكدیگر یا طورکلی معياری برای تعيين ميزان پراکندگی دادهپارامترهای پراکندگی، به

ترین پارامترهای پراکندگی ها نسبت به ميانگين است. ازجمله مهمميزان پراکندگی آن
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 و برای متغير 108.1556 برابر MTB متغيرن پارامتر برای انحراف معيار است. مقدار ای

INDMAN  دهد در بين متغيرهای پژوهش، است که نشان می0.23199برابرMTB  و

INDMAN باشند.به ترتيب دارای بيشترین و کمترین ميزان پراکندگی می 

 
 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق .1جدول
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AUFEE INSPE HHI INDMAN DABLE SIZE Qتوبین MTB 

75144/2 ميانگين  56181/34  625181/1  20/50  23193/0  026915/6  849678/1  01149/8  

62517/2 ميانه  10241/34  203417/1  43/52  22416/0  415872/6  506485/1  40854/7  

85014/3 بيشينه  3/99  94591/1  00/100  000/0  277265/8  665756/7  34/57  

693147/0 کمينه  0 60943/1  00.00  000/0  4 29582/0  408/0  

49145/0 انحراف معيار  87318/32  09861/1  23199/0  422257/0  779463/0  9668546/0  1556/108  

-347/0 چولگی  1651/0  06819/0  83/0-  27024/1  672/0  73/2-  014/11  

858/5 کشيدگی  0410/2  14280/2  99/2  61351/2  141/0  32/1  749/174  

 Eviewsافزار منبع: بر اساس خروجی نرم

اگر ضریب چولگی صفر باشد،  نامند.میميزان عدم تقارن منحنی فراوانی را چولگی 

جامعه کامالً متقارن است و چنانچه ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و اگر منفی باشد، 

برابر با  MTBمثال ضریب چولگی متغير عنوانچولگی به چپ وجود خواهد داشت. به

مرکز تقارن انحراف  باشد، یعنی این متغير چولگی به راست دارد و به این اندازه ازمی 11.014

 کمترین عدم تقارن را نسبت به توزیع نرمال دارد. HHI بيشترین و متغير  MTBدارد. متغير 
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 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 2جدول

 درصد فراوانی فراوانی شرح

 92.19 531 ندارند. عامل ریمد فهيوظ یدوگانگهایی که شرکت

 81/7 45 دارند. عامل ریمد فهيوظ یدوگانگهایی که شرکت

 100 576 جمع کل
 Eviewsافزار منبع: خروجی نرم

 

 های پژوهشنتایج تجربی آزمون فرضیه

های نظام راهبری شرکتی بين مكانيزم"فرضيه اصلی پژوهش به این شكل مطرح شده که 

در راستای آزمون فرضيه اصلی  ."و حق الزحمه حسابرسی رابطه معناداری وجود دارند

 فرضيه فرعی به صورت زیر مطرح شد: 4پژوهش، 

بين درصد سهامداران  "تحقيق این تحقيق به این صورت مطرح شد که  اول فرضيه فرعی

سطح معناداری متغير درصد . "داری وجود دارد رابطه معنیالزحمه حسابرسی حق نهادی و

( است 000/0درصد ) 5کمتر از سطح خطای  -807/0مالكيت سهامداران نهادی با ضریب 

کند. این یافته بيانگر این الزحمه حسابرسی را تائيد میکه ارتباط منفی و معنادار آن با حق

موضوع است که درصد مالكيت سهامداران نهادی به عنوان یكی از ویژگی های حاکميت 

ی اول پژوهش در جهت منفی لذا فرضيه فرعالزحمه حسابرسی دارد. شرکتی اثر منفی بر حق

 د. شوتأیيد می
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 آزمون فرضیه اول فرعی پژوهش. 3جدول

AUFEE =متغير وابسته  الزحمه حسابرسی حق  

سطح 

 یمعنادار

Prob)) 

 سطح آماره

t-Statistic 

انحراف 

 معيار خطا
ضرايب 

 تخمين
 متغيرهای مستقل

0000/0  81750/20  02514/0  476236/2  C عرض از مبدا 

0000/0  67957/18-  41700/0  807143/0-  INSPE درصد سهامداران نهادی 

0285/0  012952/2  07461/0  018323/0  SIZE اندازه شرکت 

0000/0  137156/4  03051/0  007344/0  QT توبين(Qشاخص عملکرد ) 

0000/0  838033/7  00036/0  002247/0  

نسبت ارزش بازار سهام منتشر 

ارزش شده در پايان سال به 

 دفتری حقوق صاحبان سهام
MTB 

650796/0  Adjusted R-squared 

36377/99 [ 000000/0 ] F-statistic [Prob(F-statistic)] 
 Eviewsافزار منبع: خروجی نرم          

بين تمرکز مالكيت  "تحقيق این تحقيق به این صورت مطرح شد که  دوم فرضيه فرعی

سطح معناداری متغير تمرکز . "وجود داردداری  ی معنی رابطهالزحمه حسابرسی حقو 

( است که ارتباط منفی 000/0درصد ) 5کمتر از سطح خطای  -813/0مالكيت با ضریب 

کند. این یافته بيانگر این موضوع است الزحمه حسابرسی را تائيد میو معنادار آن با حق

الزحمه بر حقکه تمرکز مالكيت به عنوان یكی از ویژگی های حاکميت شرکتی اثر منفی 

 د. شولذا فرضيه فرعی دوم پژوهش در جهت منفی تأیيد میحسابرسی دارد. 

 

 

 

 

 



 1398، بهار و تابستان 2های مالی، سال دوم، شماره کاوش                                                                                       60

 
 

 

 آزمون فرضیه دوم فرعی پژوهش. 4جدول

AUFEE =متغير وابسته  الزحمه حسابرسیحق  

سطح 

 یمعنادار

Prob)) 

 سطح آماره

t-

Statistic 

انحراف 

معيار 

 خطا

ضرايب 

 تخمين
 متغيرهای مستقل

0000/0  45021/34  06023/0  478363/2  C عرض از مبدا 
0000/0  11002/29-  00102/0  813124/0- تمرکز مالکيتشاخص    HHI 

0002/0  697292/3  04187/0  001669/0  SIZE اندازه شرکت 

0816/0  744699/1  01126/0  001751/0  QT توبين(Qشاخص عملکرد ) 

0004/0  584748/3  00564/0  002549/0  

سهام  نسبت ارزش بازار

منتشر شده در پايان سال به 

ارزش دفتری حقوق 

 صاحبان سهام

MTB 

509072/0  Adjusted R-squared 
91246/47 [ 000000/0 ] F-statistic [Prob(F-statistic)] 

 Eviewsافزار منبع: بر اساس خروجی نرم

استقالل اعضای بين "تحقيق این تحقيق به این صورت مطرح شد که  سوم فرضيه فرعی

سطح معناداری متغير . "ددار داری وجود رابطه معنیالزحمه حسابرسی حقو  هيأت مدیره

کمتر از  -732/0استقالل هيأت مدیره )درصد اعضای غيرموظف هيأت مدیره( با ضریب 

الزحمه حسابرسی ( است که ارتباط منفی و معنادار آن با حق000/0درصد ) 5سطح خطای 

بيانگر این موضوع است که درصد اعضای غيرموظف هيأت مدیره کند. این یافته را تائيد می

لذا الزحمه حسابرسی دارد. به عنوان یكی از ویژگی های حاکميت شرکتی اثر منفی بر حق

 د. شوفرضيه فرعی سوم پژوهش در جهت منفی تأیيد می
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 آزمون فرضیه سوم فرعی پژوهش .5جدول

AUFEE =متغير وابسته  الزحمه حسابرسیحق  

 یمعنادارسطح 

Prob)) 
 سطح آماره

t-Statistic 

انحراف 

 معيار خطا

ضرایب 

 تخمين
 متغيرهای مستقل

0000/0  94082/26-  07123/0  694707/2-  C عرض از مبدا 

0000/0  34530/19-  00602/0  732509/0-  

نسبت اعضای غير موظف 

هيأت مدیره به کل 

 اعضای هيأت مدیره
INDMAN 

0150/0  441002/2  01429/0  167118/0  SIZE اندازه شرکت 

0252/0  260694/2  00375/0  079863/0  
شاخص عملكرد 

(Q)توبين 
QT 

0407/0  095534/2-  02037/0  011242/0-  

نسبت ارزش بازار سهام 

منتشر شده در پایان سال 

به ارزش دفتری حقوق 

 صاحبان سهام

MTB 

660304/0  Adjusted R-squared 

83610/91 [ 000000/0 ] F-statistic [Prob(F-statistic)] 

 Eviewsافزار منبع: بر اساس خروجی نرم

بين تصدی همزمان  "تحقيق این تحقيق به این صورت مطرح شد که  چهارم فرضيه فرعی

. "داری وجود داردمعنی رابطهالزحمه حسابرسی حقپست رئيس هيأت مدیره و مدیر عامل و 

پست مدیرعامل و رئيس هيأت مدیره )دوگانگی وظيفه تصدی همزمان سطح معناداری متغير 

( است که ارتباط مثبت 000/0درصد ) 5کمتر از سطح خطای  012/0با ضریب  مدیرعامل(

کند. این یافته بيانگر این موضوع است که الزحمه حسابرسی را تائيد میو معنادار آن با حق

اکميت شرکتی اثر منفی بر دوگانگی وظيفه مدیرعامل به عنوان یكی از ویژگی های ح

 د. شولذا فرضيه فرعی چهارم پژوهش در جهت مثبت تأیيد میالزحمه حسابرسی دارد. حق
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 آزمون فرضیه چهارم فرعی پژوهش. 6جدول

AUFEE =متغير وابسته  الزحمه حسابرسیحق  

سطح 

 یمعنادار

Prob)) 

سطح 

 آماره
t-

Statistic 

انحراف 

معيار 

 خطا

ضرایب 

 تخمين
 متغيرهای مستقل

0000/0  498239/8-  00746/0  713064/0-  C عرض از مبدا 

0000/0  650692/4  03312/0  012580/0  
استقالل هيأت شاخص 

 مدیره
DABLE 

0002/0  726943/3  04013/0  000538/0  SIZE اندازه شرکت 

0000/0  89269/11  00294/0  071578/0  QT توبين(Qشاخص عملكرد ) 

0000/0  161450/6  04621/0  032950/0  

نسبت ارزش بازار سهام 

منتشر شده در پایان سال به 

ارزش دفتری حقوق 

 صاحبان سهام

MTB 

614777/0  Adjusted R-squared 
57690/26 [ 0000/0 ] F-statistic [Prob(F-statistic)] 

 Eviewsافزار منبع: بر اساس خروجی نرم

 

 گیریبحث و نتیجه. 5
ميزان مالكيت  های حاکميت شييرکتی شييامل آیا ویژگیکند که این مطالعه بررسييی می

به کل   تمرکز مالكيت، اسييتقالل اعضييای هيأت مدیره )نسييبت اعضييای غير موظف  نهادی،

ضاء  ست  اع صدی همزمان دو پ سی  ، حقرئيس هيأت مدیره و مدیرعامل ( و ت سابر    الزحمه ح

شان می  را تحت تأثير قرار دهد. ستم     شرکت دهد که مبانی نظری ن سي هایی که دارای یك 

ستند، از حق    شرکتی قوی ه ستند زیرا این      حاکميت  سی کمتری برخوردار ه سابر الزحمه ح

از تحریف کمتری برخوردار   ها به دليل داشييتن سيييسييتم حاکميت شييرکتی قوی،  شييرکت

ند.    قات توصييييفی      هسيييت کاربردی و در زمره تحقي هدف، تحقيقی    -این تحقيق از نظر 

مالی    های رود. متغيرهای مورد مطالعه از صيييورت   اری به شيييمار می  همبسيييتگی حسيييابد  

سی   سابر شرکت   ح ستفاده  با نيز های بورس اوراق بهادار تهران و در مواردیشده   نرم از ا
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های مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران که      نوین و وب سيييایت آوردافزارهای اطالعاتی ره  

 شود.باشند، گردآوری میمیای تهران های بازار سرمایهحاوی داده

بين درصد سهامداران نتایج حاصل از آزمون فرضيه فرعی اول پژوهش نشان داد که 

سهامدار رسد؛ به نظر می .داری وجود دارد معنیمنفی و رابطه الزحمه حسابرسی حق نهادی و

 ممكن است بر کنترل ،هستنددر شرکت  یريگميتصم و اتيعمل ريکه فعاالنه درگ نهادی

 یهادگیيباعث کاهش حجم رس نیبنابرا شرکت کنترل داشته باشد. تيفعال و یداخل

رسد عالوه بر این؛ به نظر می مستقل شود. یالزحمه حسابرسکاهش حق جهيدر نت حسابرس و

در کشورهای دارای اقتصاد نوظهور که دارای بازار قوی نيستند مالكان نهادی انگيزه کمتری 

هایی که در بازارهای قوی زیاد  نسبت به مالكان نهادی شرکت هایدر انجام حسابرسی

ها که توسط حاميان مالی و مالكان نهادی کنترل گونه شرکتباشند. لذا اینفعاليت دارند می

لين و های های حسابرسی کمتری نيز دارند. نتایج فرضيه فرعی اول با پژوهششوند هزینهمی

و  3(، دوئلمن2010و همكاران ) 2(، حسين2009و همكاران ) 1(، گيودهامی2009همكاران )

 ( نيز مطابقت دارد.2015همكاران )

ت و بين تمرکز مالكينتایج حاصل از آزمون فرضيه فرعی دوم پژوهش نشان داد که 

 ت،يمالكرسد؛ تمرکز . به نظر میداری وجود داردمعنی منفی و یرابطهالزحمه حسابرسی حق

وادار انه طلب فرصتی و اجتناب از رفتارها یه تمرکز بر عملكرد اقتصادشرکت را ب تیریمد

 باالتر تيفيا کب یمال یدر شرکت، منجر به گزارشگر تيمالكتمرکز  ن،یعالوه بر اکند. می

 تيفيبا ک یحسابدار ها، ارائه اطالعاتدر شرکت تيمالكتمرکز  جیاز نتا نی. بنابراشودیم

کاهش  ،یالزحمه حسابرسآن، حق دنبال و به یحسابرس سكیباالتر است که در نتيجه آن، ر

، گيودهامی و (2009لين و همكاران )های نتایج فرضيه فرعی دوم با پژوهش .افتیخواهد 

 قت دارد.( نيز مطاب2015(، دوئلمنو همكاران )2010(، حسين و همكاران )2009همكاران )

هيأت  استقالل اعضایبين ن فرضيه فرعی سوم پژوهش نشان داد که نتایج حاصل از آزمو

د. به نظر دار داری وجودمعنیمنفی و رابطه الزحمه حسابرسی حقو  به کل اعضاء مدیره

                                                 
1. Guedhami 

2. Hossain 

3. Duellman 
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هایی که استقالل در هيأت های حسابرسی در شرکترسد از جمله دالیل کاهش هزینهمی

های کرد. زیرا معموال آنان بر ایجاد کميتههای دقيق آنان اشاره مدیره دارند بر ارزیابی

حسابرسی قوی اشاره دارند، این امر ارزیابی حسابرس از ریسك ذاتی و کنترل تاثير 

الزحمه های مذکور خواهد شد، بنابراین، به تبع آن حقگذارد و موجب کاهش ریسكمی

ن و همكاران ليهای نتایج فرضيه فرعی سوم با پژوهشحسابرس نيز کاهش خواهد یافت. 

(، دوئلمنو همكاران 2010(، حسين و همكاران )2009(، گيودهامی و همكاران )2009)

 ( نيز مطابقت دارد.2015)

بين تصدی همزمان نتایج حاصل از آزمون فرضيه فرعی چهارم پژوهش نشان داد که 

داری معنیمثبت و  رابطهالزحمه حسابرسی حقپست رئيس هيأت مدیره و مدیر عامل و 

 ؛ پسترئيس هيأت مدیرهرسد، زمانی که . با توجه به نتایج پژوهش به نظر میوجود دارد

های مدیران اجرایی در مدیریت سود برای سودهای مالی را نيز دارا است؛ انگيزه مدیر عامل

های مالكيت مدیر عامل در ارتباط با شخصی افزایش خواهد یافت. اگر حسابرس انگيزه

گيری ها را در تصميماهده کند، ریسك دستكاری و دیگر ریسكسودهای هنگفت را مش

کند. بنابراین حسابرسان جهت بررسی بيشتر اسناد و مدارك الزحمه ترکيب میدرباره حق

نتایج  های بيشتری را نيز مطالبه خواهند نمود.زمان بيشتری را خواهند گذاشت در نتيجه هزینه

(، 2009(، گيودهامی و همكاران )2009همكاران ) لين وهای فرضيه فرعی چهارم با پژوهش

 ( مطابقت داشته است.2015(، دوئلمنو همكاران )2010حسين و همكاران )

 با توجه به نتایج پژوهش، پيشنهادهای کاربردی زیر ارائه شده است:

شنهاد می    (1 ضيه اول، به مدیرات پي شند      با توجه به نتایج فر شته با شود به این مهم توجه دا

 های حسابرسی تغيير کند.با تغيير در مالكيت سرمایه شرکت هزینهکه؛ 

ها به برقراری   شيييود مدیران در شيييرکت   با توجه به نتایج فرضييييه دوم، پيشييينهاد می         (2

های کنترل داخلی بپردازند تا از این طریق ميزان بررسی حسابرسان کاهش یافته     سيستم  

، به سييرمایه گذاران و مدیران الزحمه حسييابرسييی کاهش یابد. همچنينو در نتيجه حق

شته باشند که؛ تمرکز       شود به این مهم توجه دا شنهاد مي تمرکز  ميتواند سبب  ت،يمالكپي
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تمرکز  ن،یعالوه بر اشييود. طلبانه  فرصييتی و اجتناب از رفتارها یبر عملكرد اقتصيياد

ئه  ارا نی. بنابراشييودیم باالتر تيفيبا ک یمال یدر شييرکت، منجر به گزارشييگر تيمالك

و  یحسابرس   سك یکه در نتيجه آن، ر خواهد بودباالتر  تيفيبا ک یحسابدار  اطالعات

 .افتیکاهش خواهد  ،یالزحمه حسابرسآن، حق دنبال به

با توجه به نتایج فرضيه سوم به مدیران پيشنهاد ميشود به این مهم توجه داشته باشند که،         (3

 شود.حسابرسی میاستقالل در هيأت مدیره سبب کاهش هزینه های 

شييود در انتخاب مدیر عامل با توجه به نتایج فرضيييه چهارم به هيأت مدیره توصيييه می  (4

رئيس  رسييد، زمانی که توجه داشييته بشييند چرا که با توجه به نتایج پژوهش به نظر می 

را نيز دارا باشيييد؛ هزینه های حسيييابرسيييی نيز افزایش   مدیر عامل ؛ پسيييتهيأت مدیره

 خواهد یافت.

 شود:شناخت بيشتر بازار سرمایه ایران، انجام تحقيقات زیر پيشنهاد می برای

شاخص    (1 سی  سن هيأت     برر شرکتی، از قبيل: اندازه هيأت مدیره،  های دیگر حاکميت 

سات هيأت مدیره و... با حق        ضویت در هيأت مدیره، تعداد جل صدی ع مدیره، مدت ت

 الزحمه حسابرسی مستقل.

 ها.حسابرسی با رشد شرکتالزحمه بررسی رابطه بين حق (2

الزحمه  بررسييی شييهرت موسييسييات حسييابرسييی در پذیرش صيياحبكار و تعيين حق      (3

 حسابرسی.

 منابع 
و  تيتمرکز مالك نيرابطه ب ی(. بررس1396) یعل، اينیو چراغ سجاد، یسیو ؛یول ،یخداداد

 .45-60(، 4) 12 ،یمال یدانش حسابدار ،یالزحمه حسابرسحق

 تيحاکم یهایژگیو ريتأث ی(، بررس1394) غالمرضا و وافی ثانی، جاللکرمی،  ؛یمحمد ،ییرضا

در بورس اوراق با کنترل اثر نوع  شدهرفتهیپذ یهادر شرکت یبهنگام مال یبر گزارشگر یشرکت

 .50-22(، 1) 5صنعت، تحقيقات حسابداری، 
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 ،یمكانيس یمیوکر درضايحم ،یبوستان ؛حسن ،یسلطان آباد یدريح ؛نيحس ،یآباددولت ییرضا

شده  یساالنه حسابرس یمال یهاانتشارصورت ريبر تأخ رگذاريعوامل تأث ی(. بررس1393) صادق

 21 ،یمال یحسابدار یپژوهش یدر بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علم شدهرفتهیپذ یهاشرکت

 .82تا  51(، 6)

 ،یالزحمه حسابرسو صاحبكار بر حق یموسسه حسابرس یهایژگیو ري(. تاث1393) رضا ان،يسلطان

 .142-161(، 2) 3 ،یو حسابرس یحسابدار یهایبررس

 تهيکم یهایژگیرابطه و ی(. بررس1396) یو قناد، مصطف نيمحمد رضا؛ فكور، حس زاده،عباس

 .47-64(، 3) 4 ،یمال ی. دانش حسابداریالزحمه حسابرسو حق یحسابرس

 یشرکت یراهبر یهازميمكان ريتأث یبررس .(1396رضا ) ،یمهرانی،ساسان و محمد ؛یپور، عل کاشانی

بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهشهای  یهادر شرکت یادورهانيم یمال یگزارشگر ريبر تأخ

 .76-(، 2) 4حسابداری مالی، 

 یاندازه مؤسسه حسابرس ري(. تأث1396. )یو زهرا بزرگ یمحمدداوود؛ محمد حامد خان زاده،یگرج

(، 4) 22 ،یو حسابدار یمال تیریمطالعات اقتصاد، مد ،یحسابرس تيفيبر ک یالزحمه حسابرسو حق

208-197. 

الزحمه و حق یحسابرس تهيکم یها یژگی(. و1395جواد. ) ،یمحمود و اوراد اض،يدشت ب یالر

 .69-96(، 1) 22 ،یحسابدار یتجرب یهااز بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش ی: شواهدیحسابرس

شرکت و عملكرد  یریپذسكیر نيب یرابطه ی(. بررس1395. )نبیز ،یو زمان ديحم ،یمحمودآباد

-170(، 13) 49 ،یمال یحسابدار یمطالعات تجرب ،یشرکت یراهبر یبر سازوکارها ديبا تأک یمال

141. 

 یراهبر یتیریمد یسازوکارها ريتأث ی(. بررس1394. )درضايحم مند،ستهیو شا اریاسفند ان،يملك

 ،یمال یشده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابدار رفتهیپذ یهاشرکت یریپذسكیبر ر یشرکت

28 (3 ،)126-105.  

 یصورتها ی(، آزمون عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرس1389محسن )، یتنان و بخت، محمد كين

 .111-132(، 1) 4دوره دوم،  ،یمال یحسابدار یپژوهش ها ،یمال

 یهازميمكان ريتأث ی(. بررس1396) نيمحمدحس زاده،یو قل ليپور، اسماعپروان؛ رمضان هاجر،

شده در بورس اوراق بهادار تهران،  رفتهیپذ یهاشرکت یریپذسكیبر رفتار ر یشرکت یراهبر

 .124-149(، 13) 24)دانش و توسعه(،  یو مال یاقتصاد پول
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 یرعادیو بازده غ یابیبازار یهاتیقابل انیرابطه م یبررس

 رشد یانجیبر اثر م دیسهام با تأک

 
 1   *ینیآصفه حس دهیس 

 چکیده
 یانجیبر اثر م دیسهام با تأک یرعادیو بازده غ یابیبازار یهاتیقابل انیرابطه م یپژوهش، بررس نیهدف از ا

آن  عیتوز یهاکانال یو اعضا انیو حفظ رابطه شرکت با مشتر جادیبه ا یابیبازار یهاتیرشد است. قابل
 هاتیقابل نیا یباشند. از طرف اثرگذارها بر عملکرد بلندمدت شرکت توانندیم قیطر نیو از ا کنندیکمک م

صورت رشد به قیاز طر تواندیم یاثرگذار نیکه ا باشندیدارا م زیبازده سهام را ن یدهندگحیتوان توض
 یعنیاست،  یهدف کاربرد ثیو از ح یدادیپس رو ای یپژوهش از نوع علّ نی. اردیصورت گ میرمستقیغ

 ای¬پس از آنکه واقعه ن،یمورد نظر است؛ بنابرا دهیپد ایا حادثه ی دادیرو کیعوامل بروز  ایها کشف علت
شده در بورس  رفتهیپذ یهاشرکت یازهایعمل و ن یو در راستا شود¬یآن شروع م ۀداد، پژوهش دربار یرو

شده  رفتهیشرکت پذ 156شامل  یپژوهش، نمونه آمار نی. جهت انجام ارسدیاوراق بهادار تهران به انجام م
 یپوشش لی. براساس روش تحلدیانتخاب گرد 1396تا  1392 یدوره زمان یان طبهادار تهر اوراقدر بورس 

منجر  یابیبازار یهاتیپژوهش نشان داد که قابل یهاافتهی ره،یچند متغ یخط ونیرگرس لیوتحلهیها و تجزداده
صورت تنها بهنه یابیبازار یهاتیقابل دهدینشان م هاافتهی نی. همچنشودیسهام م یرعادیبازده غ شیبه افزا

سهام اثر  یرعادی( بر بازده غیجزئ یگریانجی)م هاییرشد دارا قیو از طر میرمستقیطور غبلکه به م،یمستق
 یو اطالعات مربوط به رشد دارا یابیبازار یهاتیموضوع هستند که اوالً قابل نیا انگریب جی. نتاگذاردیم

بهبود عملکرد شرکت و  جهیو در نت انیمشتر تیرضا ،یرقابت یهاتیمز جادیبوده و دوماً با ا یارتباط ارزش
 مثبت خواهد شد. یرعادیبازده غ جادی( منجر به امیرمستقیطور غکانال رشد )به

 های بازاریابی، بازده غیرعادی سهام، رشد.ارتباط ارزشی، قابلیت :هاکلیدواژه

                                                 
 02/06/1398، تاریخ پذیرش مقاله: 04/04/1398تاریخ دریافت مقاله: 

 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد زنجان، زنجان، ایران. * 
Email: ah_ho@ymail.com 
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 مقدمه. 1
ها و تغییرات سریع میان شرکتشدت تحت تأثیر رقابت وکار بهمحیط کسبامروزه 

با افزایش ها شرکت. قرار گرفته استها و نیازهای مشتریان مداوم خواسته تکنولوژی و تغییر

 هاییتبه فکر دستیابی به مزباید  ،های مشتریانتنوع نیازها و خواسته ،روزافزون رقابت

است که با تکیه بر هایی ستگییرقابتی باشند. ایجاد و حفظ مزیت رقابتی، مستلزم شا

 در مورد سؤاالتپاسخ به  کند؛ لذایسازمان، برای مشتریان ارزش ایجاد م هایقابلیت

و  یرتأث گیرسانی بهتر به مشتریان، چگونمنابع برای خدماتاز ها شرکتچگونگی استفاده 

های بازاریابی بر ها و چگونگی تأثیرگذاری قابلیتبازاریابی شرکت هایفعالیتارزش 

باشند )دوتا و در تحقیقات بازاریابی می های کلیدیها، حوزهشرکت بلندمدت ملکردع

 .(2016، 2؛ موسسه علوم بازاریابی1999، 1همکاران

منابع محسوس و  ،هاکه در آن هستندای یکپارچه هاییندآهای بازاریابی، فرقابلیت

نامحسوس برای درک پیچیدگی نیازهای خاص مشتریان، دستیابی به تمایز نسبی محصوالت 

گرفته به کار  ها، توسط شرکترقابتی و درنهایت دستیابی به کیفیت برند مناسب مزیتبرای 

ی بازاریابی به ایجاد و حفظ رابطه شرکت با مشتریان و اعضا هایقابلیت کهیطوربهشود؛ می

بازاریابی به ایجاد و حفظ  هایقابلیتیگر، دعبارتبه. کندهای توزیع آن کمک میکانال

(؛ و 2007، 3)سانگ کندهای توزیع آن کمک میرابطه شرکت با مشتریان و اعضای کانال

رساند یاری می شاندر راستای بهبود عملکرد مالی هاقوی از برند به شرکت یتصویربا ایجاد 

ها به نقش بازاریابی رغم تمایل مدیران و دانشگاه. اما علی(2018، 4یز و همکارانروآنگولو )

سهام غیرعادی بازده  بر های بازاریابینقش قابلیت( چگونگی 2014)موسسه علوم بازاریابی، 

 (.2011، 6؛ ورهیس و همکاران2011، 5و همکاران آورمانده است )پاسخ طورکلی بیبه

امروزه با از این حیث مهم است که  سهامغیرعادی بازده  بر بازاریابیهای نقش قابلیت

های توجه به اهمیت و گسترش روزافزون بازارهای سرمایه در تجهیز و گردآوری سرمایه

                                                 
1.  Dutta et al.  
2.  Marketing Science Institute 

3.  Song 

4.  Angulo-Ruiz et al.  
5.  Orr et al.  

6.  Vorhies et al.  
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 های تولیدی، شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر بازده سهامکوچک فردی به سمت فعالیت

( 1995) 1اولسون اهمیت زیادی پیدا کرده است.در این بازارها  )ارتباط ارزشی متغیرها(

کند. مطالعات پیشین بازده سهام بیان می توضیح قیمت و اقالم در توانایی ارتباط ارزشی را

( بررسی 1995یر اطالعات حسابداری را بر ارتباط ارزشی با استفاده از مدل قیمت اولسون )تأث

(؛ این مطالعات بر دو حوزه 2012، 4نگ؛ چا2017، و همکاران 3سانچز؛ 2016، 2نمودند )شن

افزایش یا کاهش ارتباط ارزشی ناشی از تغییرات محیطی یا  -1اند: اصلی تمرکز داشته

رویز و آنگولو های شرکت و صنعت. یر ویژگیتأث -2استانداردهای جدید حسابداری؛ 

توان از هام را میهای بازاریابی بر بازده ساند که قابلیت( نیز اذعان داشته2018همکاران )

ها دیدگاه ارتباط ارزشی اطالعات بازاریابی مورد بررسی قرار داد. عالوه بر این، پژوهش

اند انداز رشد را در توضیح بازده سهام مهم ارزیابی کردهنقش اطالعات مربوط به چشم

شد، توان استدالل نمود که رمی (؛ در نتیجه1998، 6؛ راپاپورت1989، 5)کالینز و کوتاری

های بازاریابی و بازده غیرعادی سهام ارتباط تواند میان قابلیتمتغیر میانجی بالقوه بوده که می

 میان رابطه . لذا این پژوهش درصدد بررسی(2018رویز و همکاران ، برقرار کند )آنگولو 

های رشد در شرکت میانجی های بازاریابی و بازده غیرعادی سهام با تأکید بر اثرقابلیت

 پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است.
 

 پژوهش مبانی نظری و پیشینۀ. 2

 ینظر نهیشیپ -1-2

( بیان کردند 2002) 9( و زولو و وینتر2003) 8(، هلفت و پتراف1993) 7آمیت و اسچومیکر

ای از وظایف هماهنگ )با سازماندهی آن ها، توانایی سازمان برای انجام مجموعهکه قابلیت

 .(2018رویز و همکاران ، دهد )آنگولو منابع( برای رسیدن به یک نتیجه خاص را نشان می

                                                 
1.  Olsoun 
2.  Shen 

3.  Sanchez 

4.  Chang 
5.  Collins and Kothari 

6.  Rappaport 
7.  Amit and Schoemaker 
8.  Helfat and Peteraf 

9.  Zollo and Winter 
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و  شوندیها در یک صنعت خاص مهستند که سبب تفاوت شرکت هایییتفعال ها،یتقابل

)مانند الگوی تعامالت( و ها ینهمان روت هایتهمچنین، در تقلید دشوارند. این قابل

و  هایندر درون روت هایتسازمان و اقدامات سازمانی هستند. بنابراین، قابل هاییتفعال

و ضرورتاً پیچیدگی و ابهام دارند و برای تقلید و  دهندیاقدامات سازمانی خود را نشان م

از منابع سازمان  اییزههای هر سازمانی از یک منبع یا آمار هستند. در واقع قابلیتانتقال دشو

زاده شهری، )حمیدی زاده و حسینشوند یو خود اساس ایجاد مزیت رقابتی م آیندیپدید م

ظرفیت یا توانایی شرکت در  -1 :هستند هایژگیودارای این  هایتطورکلی قابلبه (.1385

که در  اییچیدهتعامالت پ -2؛ بع منفرد برای دستیابی به اهداف موردنظریکپارچه کردن منا

و از روابط متقابل بین منافع ملموس و  کنندیو ایجاد مزیت م گیرندیگذر زمان شکل م

روابط متقابل بر اساس توسعه و تسهیم دانش و اطالعات  -3. آیندیناملموس شرکت پدید م

که در ترکیبات هنگامی هایتقابل -4. شوندیوسیله کارکنان شرکت ایجاد مبه

کنند؛ یمحوری ایجاد م هاییستگیشا -5 .شوندی، بااهمیت مگیرندیفردی قرار ممنحصربه

)حمیدی زاده و حسین زاده شوند یارزش استراتژیک دارند و به مزیت رقابتی منجر م -6

 .(1385شهری، 

آنگولو )دانند یمتنی بر منابع( )مباه منبع محور یافته دیدگرا تعمیم هایتتئوری قابل ،محققان

حث نظری (. دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، رویکرد نوینی در مبا2018رویز و همکاران، 

 هاییستگی، و شاهایترا منابع، قابل هایمدیریت استراتژیک است که مبنای تدوین استراتژ

ادن سازمان اثربخشی منابع در سوق د. در این دیدگاه، گیردیمحوری سازمان در نظر م

سوی موفقیت یکسان نیستند. منابع در چارچوب زنجیره ارزش، به قابلیت و سپس به به

ریزی رآیند برنامهف. بنابراین در شوندیشایستگی محوری و سرانجام به مزیت رقابتی تبدیل م

اتی کردن و های استراتژیک و نیز عملیاستراتژیک، مسئله اساسی شناسایی قابلیت

 (.1385)حمیدی زاده و حسین زاده شهری،  هاستکردن آنیری گاندازه

 و یکپارچه فرآیندهای بازاریابی هایقابلیت (1999) 1همکارانش و ورهیس طبق تعریف

 شوندیم طراحی منابع شرکت و دانش جمعی، یهامهارت اعمال برای که منسجمی هستند

                                                 
1.  Vorhamis et al.  
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 بخشندیم بهبود را شرکت خدمات و کاال ارزش و شوندیبازار م نیازهای شناسایی باعث و

 و دهد تطبیق بازار شرایط متغیر با را خود تا است ادرها قیتقابل این کمک به و شرکت

 بازاریابی هایقابلیت .نماید استفاده رقابتی با تهدیدهای مقابله جهت در بازار یهافرصت از

 و هایاستراتژ بازارهای هدف، شناسایی در شرکت یک خاص هایییتوانا دهندهنشان

 .گرددیم وفادار مشتریان با ارتباط حفظ باعث است که توسعهدرحال بازارهای هاییختهآم

ها را در ها، شرکتاند که هم دیدگاه منبع محور و هم تئوری قابلیتتحقیقات نشان داده

ها رسانند که این مهم منجر به بهبود عملکرد مالی آنجهت دستیابی به مزیت رقابتی یاری می

ها (. شرکت2000، 4؛ وینتر1997، 3، تیس و همکاران1994، 2؛ دی1991، 1خواهد شد )بارنی

توانند عالوه بر کسب رضایت های بازاریابی استراتژیک، میمناسب هزینه با انتخاب

رویز و مشتریان، بر بازده سهام که مورد توجه سهامداران است نیز اثر بگذارند )آنگولو 

 توان این استدالل را بیان نمود که. از دیدگاه ارتباط ارزشی نیز می(2018همکاران، 

ها برای ایجاد بازده سهام بیشتر، در نتیجه بهبود به شرکت تواندهای بازاریابی میقابلیت

دهد که (. ارتباط ارزشی بیان می2001، 5عملکرد مالی یاری رساند )سیواستاوا و همکاران

یر اطالعات جدید حسابداری و معیارهای عملکرد غیر تأثتواند تحت بازده سهام شرکت می

، 8؛ کوتاری2009، 7؛ جاکوبسون و میزیک0120، 6حسابداری، قرار گیرد )بارث و همکاران

دهد که معیارهای غیر (. استفاده از این دیدگاه در تحقیقات بازاریابی نشان می2001

مستقیم بازده  طوربهحسابداری، مانند رضایت مشتریان، اطالعات حسابداری مکمل بوده و 

(. 2009، 9اسان و هنسنز؛ سینیو2009دهد )جاکوبسون و میزیک، یر قرار میتأثسهام را تحت 

 بازار خصوصیات برخی با تواندیم سود اند که اخبارمطالعات پیشین نشان دادههمچنین 

 معامالت( حجم و سود اعالم تاریخ حوالی در یری تغییراتپذنوسان بازده، سرمایه )ازجمله

یر اطالعات تأث. سود آتی نیز تحت (2018رویز و همکاران ، باشد )آنگولو  همبستگی دارای

                                                 
1.  Barney 
2.  Day 

3.  Teece et al.  

4.  Winter 
5.  Srivastava et al.  

6.  Barth et al 

7.  Jacobson and Mizik 
8.  Kothari 

9.  Srinivasan and Hanssens 



 1398، بهار و تابستان 2مالی، سال دوم، شماره های کاوش                                                                                      74

 
 

(. لذا براساس مفهوم 1989کالینز و کوتاری، ؛ 2009، 1گیرد )بهادیر و همکارانرشد قرار می

توان اذعان داشت که اطالعات مربوط به رشد نیز دارای ارتباط ارزشی ارتباط ارزشی می

 . در ادامه به پیشینه(2018رویز و همکاران ، )آنگولو است و بر بازده سهام اثرگذار است 

 شود.تجربی پژوهش پرداخته می

 ه تجربیپیشین -2-2

 غیرعادی سهام ازدهب بر بازاریابی هایقابلیت یرتأث( به بررسی 2018رویز و همکاران )آنگولو 

 بین رابطه هادارایی رشد داد که پژوهش نشان رشد پرداختند. نتایج میانجی نقش با تأکید بر

 بازاریابی هاییتقابل همچنین .کندرا میانجی می غیرعادی سهام بازده و بازاریابی توانایی

 .دارند غیرعادی سهام یهابازده بر توجهیقابل مستقیم یرتأث

های بازاریابی و عملیاتی ( در یک مطالعه در خصوص رابطه بین قابلیت2014) 2و همکاران یو

های عملیاتی تأثیر فروشی انگلیس دریافتند قابلیتهای خردهبر روی عملکرد مالی شرکت

مثبتی بر عملکرد  های بازاریابی تأثیرقابلیت ها دارند ومثبت بر روی عملکرد مالی شرکت

بر قابلیت عملیاتی  داریمعنی تأثیرن نتیجه رسیدند که قابلیت بازاریابی مالی نداشته و نیز به ای

 دارد.

های بازاریابی و عملیاتی ( در یک مطالعه در خصوص تأثیر قابلیت2012نیرومند و همکاران )

های بورس اوراق المللی بر عملکرد مالی شرکتهای تنوع بینو تنوع محصول و استراتژی

های عملیاتی تأثیر مثبت بر روی های بازاریابی و قابلیتند که قابلیتبهادار تهران دریافت

 ها دارند.عملکرد مالی شرکت

 و بازاریابی هاییتقابل بر کارآفرینانه بازاریابی تأثیر ( به بررسی1397سیف و همکاران )

 داد نشان ژوهشپ نتایج پرداختند. بررسی محورپروژه یوکارهاکسب در پروژه عملکرد

 یوکارهاکسب در پروژه عملکرد و بازاریابی هاییتقابل بر کارآفرینانه بازاریابی

 عملکرد بر نیز بازاریابی هاییتقابل دیگر، سوی از. گذاردیم معناداری تأثیرمحور پروژه

 .دارد معناداری تأثیرمحور پروژه یوکارهاکسب در پروژه

                                                 
1.  Bahadir et al.  
2.  Yu et al.  
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 و مالی عملکرد بر پوشایی بازاریابی هاییتقابل یرتأث( به بررسی 1396نسیمی و امیری )

 یرهایمتغ گیریاندازه هایمدل برازندگی شاخص که داد نشان هافرآیندی پرداختند. یافته

 هاییتقابل که کندمی بیان مسیر تحلیل از حاصل نتایج و داشته قبولی قابل مقادیر تحقیق

 .دارد مستقیم و مثبت یرتأث فرایندی و مالی عملکرد بر پوشایی بازاریابی

تایج پژوهش غیرعادی پرداخت. ن بازده و سرمایه ساختار میان رابطه ( به بررسی1395دارابی )

ها رابطه معکوس و انباشته شرکت یرعادیکه میان اهرم دفتری و بازده غ دهدینشان م

طح اطمینان ها در سو بازده غیرعادی انباشته شرکتبازار وجود دارد ولی بین اهرم  دارییمعن

 .داری قابل مشاهده نیستدرصد رابطه معنی 95

 های پژوهشفرضیه

 آزمون مورد و تدوین زیر هایشده در بخش ادبیات پژوهش، فرضیهیانببا توجه به مطالب 

 :گرفت خواهند قرار

 های بازاریابی و بازده غیرعادی سهام رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه اول: بین قابلیت

 های بازاریابی و رشد رابطه معناداری وجود دارد.دوم: بین قابلیتفرضیه 

 کند.بازده غیرعادی سهام را میانجی می های بازاریابی وفرضیه سوم: رشد رابطه بین قابلیت

 

 پژوهش روش. 3

بندی بندی بر مبنای هدف، کاربردی است و از لحاظ طبقهاین پژوهش براساس طبقه

برحسب روش از نوع همبستگی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی، انجام شده است. 

نوین و همچنین  آوردرهافزار مالی با استفاده از نرم هایبه صورتی خام مربوط هاداده

آوری گردید. همچنین رسانی )کدال( بورس اوراق بهادار جمعاستفاده از شبکه جامع اطالع

ها( )برای تحلیل پوششی داده 2015و متلب  10افزار ایویوز نسخه در برآورد مدل از نرم

 استفاده شده است.

های پذیرفته شده در بورس جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، شامل کلیه شرکت

باشند. شرایط زیر برای انتخاب جامعه ، می1396 تا 1392انی زم اوراق بهادار تهران طی دوره

 آماری لحاظ گردیده است:
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را در کنار یکدیگر قرار  هادادههر سال ختم شود، تا بتوان  29/12به  هاآنسال مالی  -1

 برد؛ به کاریا تلفیقی  ی تابلوییهاقالب ها را درفرض، آنهای پیشداد و حسب نتایج آزمون

ول دوره پژوهش، تغییر در دوره )سال( مالی نداشته باشند، تا نتایج عملکرد در ط -2 

 یسه باشند؛ مقاقابلمالی آنان، با یکدیگر 

یاز جهت متغیرهای پژوهش در طول دوره زمانی مورد بررسی موجود موردنهای داده -3

 امکان بتوان محاسبات را بدون نقص انجام داد؛ در حدباشند، تا 

ها در بورس، بیش از سه ماه بسته نشده باشد، زیرا در این تحقیق از نماد معامالتی آن -4 

 شود؛ها استفاده میبازده سهام شرکت

ها یمهب، هابانکمالی و اعتباری،  مؤسساتگذاری، یهسرمایی که در گروه هاشرکت -5 

عالیت و اهرم مالی یل تفاوت در ترازنامه، ماهیت خاص فبه دلها نباشند )ینگهلدو 

 غیرمعمول(.

 ساله( 5)دوره 1396 تا 1392 زمانی دوره در شرکت 156 شده، ذکر شرایط به توجه با

شرکت( مورد  -مشاهده )سال 780در مجموع تعداد  .شد انتخاب آماری جامعه عنوان به

 آزمون قرار گرفته شده است.

( استفاده نموده 1986ن و کنی )در این پژوهش برای بررسی رابطه میانجی از رویکرد بارو

اند که اثر متغیر میانجی باید سه شرط را داشته باشد: شرط اول، ها پیشنهاد نمودهآن است.

های بازاریابی( بایستی بر متغیر وابسته )بازده غیرعادی سهام( متغیر یا متغیرهای مستقل )قابلیت

داشته باشد؛ شرط دوم، متغیر یا  در یک رگرسیونی از متغیر مستقل بر متغیر وابسته تأثیر

متغیرهای مستقل بایستی بر متغیر میانجی )رشد( اثر داشته باشند؛ شرط سوم، متغیر میانجی 

بایستی بر متغیر وابسته در یک رگرسیونی از متغیرهای مستقل و متغیر میانجی بر متغیر وابسته 

متغیر مستقل بر متغیر وابسته در  سه شرط بیان شده وجود داشت و تأثیر تأثیر داشته باشد. اگر

نتیجه گرفت اثر  توان با استفاده از سطح معناداریمعادله سوم کمتر از معادله اول باشد، می

کنند که اثر کامل متغیر ( بیان می1986متغیر میانجی ایجاد شده است. در نتیجه بارون و کنی )

ل در معادله سوم هیچ تأثیری بر متغیر شود که متغیر یا متغیرهای مستقمیانجی زمانی ایجاد می
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وابسته نداشته باشند، اما در معادله سوم اگر متغیر مستقل بر متغیر وابسته تأثیر کمتری نسبت 

 به معادله اول داشته باشد در آن صورت اثر متغیر میانجی جزئی خواهد بود.

های بازاریابی و بازده بین قابلیت دارداول پژوهش که بیان می فرضیهبرای آزمون 

 شود:یمغیرعادی سهام رابطه معناداری وجود دارد، رگرسیون زیر برازش 

 (1مدل 
AB_STOCK_Rit =  α0 + α1MCit + α2LEVit + α3R&𝐷it + α4LIQUIDITYit

+ α5CONCENTit + εit 

های بازاریابی و رشد رابطه بین قابلیت دارددوم پژوهش که بیان می فرضیهبرای آزمون 

 شود:یممعناداری وجود دارد.، رگرسیون زیر برازش 

 (2مدل 
GROWTHit =  α0 + α1MCit + α2LEVit + α3R&𝐷it + α4LIQUIDITYit

+ α5CONCENTit + εit 
 

 های بازاریابی ورشد رابطه بین قابلیت داردسوم پژوهش که بیان می فرضیهبرای آزمون 

 شود:یمکند، رگرسیون زیر برازش بازده غیرعادی سهام را میانجی می

 (3مدل 
AB_STOCK_Rit =  α0 + α1MCit + α2GROWTHit + α3LEVit + α4R&𝐷it

+ α5LIQUIDITYit + α6CONCENTit + εit 

 ها:که در آن

 متغیر وابسته )بازده غیرعادی سهام(:

AB_STOCK_R:  واقعی سهام )بازده سهام از طریق نسبت تفاوت قیمت  بازدهاز تفاوت

شود( شرکت با بازده محاسبه می t-1به قیمت سهام در سال  t-1و قیمت سهام  tسهام در سال 

( 2018رویز و همکاران )شود. برای محاسبه بازده مورد انتظار مطابق با مورد انتظار حاصل می

 رح زیر استفاده شده است:( به ش1993از مدل سه عاملی فاما و فرنچ )

 (4مدل 
Ri − Rf = α0 + βi(Rmt + Rft) + βsi(SMBt) + βhi(HMLt) + εit 

 

 که در آن:



 1398، بهار و تابستان 2مالی، سال دوم، شماره های کاوش                                                                                      78

 
 

 iR : بیانگر نرخ بازده سهام است )بازده سهام از طریق نسبت تفاوت قیمت سهام در سالt  و

: بیانگر نرخ بازده بدون fR شود(.محاسبه می t-1به قیمت سهام در سال  t-1قیمت سهام 

 عنوانبهالحساب اعالم شده اوراق مشارکت دولتی ریسک )در این پژوهش نرخ سود علی

: Rm باشد.بیانگر صرف ریسک بازار می :ftR-itR شود(.بازده بدون ریسک در نظر گرفته می

بازده  عنوانبهبیانگر بازده بازار است. در این پژوهش شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 

گیرد. شاخص کل بورس براساس تفاوت بین شاخص پایان سال بازار مورد استفاده قرار می

بیانگر : tRf-tRm گردد.منهای شاخص ابتدای سال تقسیم بر شاخص ابتدای سال محاسبه می

 هایپرتفوی شرکت دو به اندازه، اساس بر هاشرکتریسک )عامل بازار( است.  صرفاً

 هااین شرکت بعدی مرحله در و شوندیم تقسیم بزرگ هایشرکت پرتفوی و کوچک

 دفتری به ارزش نسبت اساس بر را( اندشده بزرگ تقسیم و کوچک پرتفوی دو به که)

 باال، سهام بازار ارزش به دفتری ارزش نسبت با هایشرکت یوپرتف سه بازار به ارزش

 ارزش با نسبت هایشرکت و پایین سهام بازار ارزش به دفتری ارزش نسبت با هایشرکت

 و شرکت عامل اندازۀ دو تعامل از .شوندیم تقسیم متوسط سهام بازار ارزش به دفتری

 :اندافتهی تشکیل زیر صورتبه یپرتفو شش سهام، بازار ارزش به دفتری ارزش نسبت

 
 ی مدل فاما و فرنچپرتفو شش . 1 جدول

 (Hباال ) (Mمتوسط ) (L)ن یپای
 B/Mنسبت 

 اندازه شرکت

S/L S/H S/H  کوچک(S) 

B/L B/M B/H ( بزرگB) 

 

 صورتبه هایپرتفو این از یک هر بازده شدند،ایجاد  پرتفوی شش نیا کهنیا از بعد

ارزش  به دفتری ارزش نسبت و (SMB) شرکت اندازۀسپس دو متغیر  و محاسبه ساالنه

 :شوندیم تعریف (HML) بازار سهام

SMBها با اندازه کوچک منهای میانگین : برابر است با میانگین بازدهی پرتفوی شرکت

سه  بازده میانگین بین تفاوتیگر، این متغیر دعبارتبهها با اندازه بزرگ. بازدهی شرکت
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اندازه  با پرتفوی سه ماهانة بازده متوسط و ((S/L, S/M, S/Bکوچک  اندازۀ با پرتفوی

 است. (B/L, B/M, B/H) بزرگ

 (1رابطه 
SMB = 1 3⁄ (S L⁄ + S M⁄ + S H⁄ ) − 1 3⁄ (B L⁄ + B M⁄ + B H⁄ ) 
 

 با یهایکوچک و پرتفو اندازه با یهایپرتفو بازده بین میانگین تفاوت SMB بنابراین

 بر تأکید یجابه .است یکسان بازار ارزش به دفتری ارزش نسبت با متوسط بزرگ اندازۀ

 یهاشیگرا بنابراین ،SMBتفاوت  بر سهام، بازار ارزش به دفتری ارزش نسبت عامل

 متمرکز بزرگ اندازۀ با یهاسهام و کوچک اندازۀ با یهاسهام روی بر )رفتارهای( بازده

 .شودیم

HMLها با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار : برابر است با میانگین بازدهی پرتفوی شرکت

های با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین. باال منهای میانگین بازدهی پرتفوی شرکت

 دفتری ارزش نسبت با پرتفوی بازده دو ۀدسا میانگین بین تفاوتیگر، این متغیر دعبارتبه

 ارزش نسبت با پرتفوی دو سادۀ بازده میانگین و (S/H, B/H)باال  سهام بازار ارزش به

 (S/L, B/L). است پایین بازار سهام ارزش به دفتری

 (2رابطه 
HML = 1 2⁄ (S H⁄ + B H⁄ ) − 1 2⁄ (S L⁄ + B L⁄ ) 

 
به ارزش  دفتری ارزش نسبت با یهایپرتفو ساالنه بازده میانگین بین تفاوت HML جهیدرنت

ها یکسان پایین است، که اندازه در آن سهام بازار ارزش بازار سهام باال و ارزش دفتری به

 بر تمرکز بر عامل اندازه در بازده، یجابه HMLاست. بنابراین، شده گرفته نظر در

بازار  به ارزش دفتری ارزش نسبت با یهاسهام در بازده متفاوت )رفتارهای( یهاشیگرا

 .شودیم متمرکز پایین، بازار سهام ارزش به دفتری ارزش نسبت با یهاسهام و باال سهام

 های بازاریابی(:متغیر مستقل )قابلیت

MCگیری این متغیر گیری قابلیت بازاریابی است که در این پژوهش برای اندازه: متغیر اندازه

ها استفاده شده است. ( از روش تحلیل پوششی داده2018رویز و همکاران )مطابق با آنگولو 
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ریزی خطی است که برای ، روشی غیر پارامتریک و مبتنی بر برنامههادادهتحلیل پوششی 

، ابداع شد. دهندیمی که وظایف یکسانی انجام ریگمیتصمارزیابی کارایی نسبی واحدهای 

باشد. با استفاده از نرم افزار ی نسبت کارایی، هزینه تبلیغات و خروجی آن فروش میورود

گیری شده سازی، میزان قابلیت بازریابی اندازهبهینههای و با استفاده از روش 2015مطلب 

 است.

 متغیر میانجی )رشد(:

GROWTH: ها در سال ها )نسبت تفاوت کل داراییاین معیار از طریق رشد داراییt  و سال

t-1 ها در سال به کل داراییt-1.محاسبه خواهد شد ) 

 متغیرهای کنترلی:

LEVها(.ها به کل دارایی: بیانگر اهرم مالی )نسبت کل بدهی 

R&Dشود.ها محاسبه میهای تحقیق و توسعه به کل دارایی: از طریق نسبت هزینه 

LIQUDITYهای جاری( های جاری به بدهی: نقدینگی؛ بیانگر نسبت جاری )نسبت دارایی

 است. 

CONCENT :هیرشمن  -بیانگر تمرکز صنعت است که با استفاده از شاخص هرفیندال

 (.2016و همکاران،  1شود )هوانگگیری میاندازه

 (3رابطه 

INSTH = ∑ Si
2

n

i=1

 

های موجود در صنعت تعداد شرکت nدهد و را نشان می iفروش شرکت  iSدر این رابطه، 

 است.
 

 هایافته. 4

 ( حاوی آمار توصیفی متغیرهای پژوهش است. در این جدول حداقل،2جدول شماره )

 انحراف معیار کلیه متغیرها ارائه گردیده است.حداکثر، میانگین، میانه و 

 

                                                 
1.  Huang 
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 . آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش2جدول 

 انحراف معیار میانگین میانه حداکثر حداقل متغیرها

-18 بازده غیرعادی سهام /681 16/382 0/415 1/709 3/ 610  

 0/215 0/545 0/582 0/925 0/512 های بازاریابیقابلیت

-0 رشد  /281 1/058 0/425 0/489 1/ 610  

192/0 اهرم مالی  0/918 655/0  0/672 0/ 724  

008/0 0 های تحقیق و توسعههزینه  005/0  002/0  0/006 

 0/226 1/108 1/091 1/977 0/321 نقدینگی

307/0 0 1 0 تمرکز صنعت  445/0  

 
شود های تحقیق بایستی مفروضات رگرسیون بررسی شود تا مشخص قبل از آزمون فرضیه

اتکا هستند. نتایج مفروضات رگرسیون کالسیک به شرح جدول آیا ضرایب رگرسیون قابل

 ( است:3)

 فرض رگرسیونهای پیش. نتایج آزمون3جدول 

 نتیجه آماره )معناداری( نوع آزمون مدل شرح

آزمون مانایی 

 توزیع متغیرها

 است.توزیع متغیرها مانا  (000/0) -782/12 ایم، پسران و شین اول

 توزیع متغیرها مانا است. (000/0) -001/15 ایم، پسران و شین دوم

 توزیع متغیرها مانا است. (000/0) -996/18 ایم، پسران و شین سوم

نرمال بودن 

 هاباقیمانده

ها نرمال توزیع باقیمانده (544/0) 214/1 برا -جارک اول

 است.

ها نرمال باقیماندهتوزیع  (511/0) 240/1 برا -جارک دوم

 است.

ها نرمال توزیع باقیمانده (456/0) 568/1 برا -جارک سوم

 است.

ی خودهمبستگ

 سریالی

خودهمبستگی سریالی  (841/0) 173/0 گادفری -بروش اول

 وجود ندارد.

خودهمبستگی سریالی  (760/0) 273/0 گادفری -بروش دوم

 وجود ندارد.

خودهمبستگی سریالی  (828/0) 188/0 گادفری -بروش سوم

 وجود ندارد.
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ناهمسانی 

 واریانس

استفاده از برآوردگر  (000/0) 409/15 وایت اول

حداقل مربعات 

 یافته.یمتعم

(000/0) 511/4 وایت دوم استفاده از برآوردگر  

حداقل مربعات 

 یافته.یمتعم

(964/0) 236/0 وایت سوم ناهمسانی واریانس  

 وجود ندارد.

 

ی )مشکل ناهمسانی واریانس از موردبررسشود کلیه مفروضات گونه که مشاهده میهمان

ی حداقل مربعات معمولی در جابهیافته یمتعمطریق استفاده از برآوردگر حداقل مربعات 

باشد. الزم به ذکر است که مانایی هر یک از برآورد مدل پژوهش حل شده است( برقرار می

 ده است و کلیه متغیرها مانا بودند.متغیرها نیز سنجیده ش

های تلفیقی، مدل اثر ثابت و مدل اثر تصادفی های پانلی جهت انتخاب بین مدل دادهدر داده

ها در هایی وجود دارد. همانند آزمون چاو و آزمون هاسمن که نتایج این آزمونآزمون

 شده است: ارائه( 4جدول )
 های پنل . نتایج آزمون4جدول 

 شرح
 آزمون هاسمن آزمون چاو

 آماره              احتمال آماره            احتمال

 - - 2628/0 112/1 1مدل 

 - - 7188/0 894/0 2مدل 

 015/0 003/22 0000/0 202/12 3مدل

 

های یید مدل دادهتأباشد، بیانگر می 0.05احتمال آماره آزمون چاو در مواردی که بیشتر از 

صورت  ی تلفیقی ارجح بود کار تمام است. در غیر اینهادادهباشد. اگر مدل تلفیقی می

 0.05یابد. احتمال آماره آزمون هاسمن در مواردی که بیشتر از آزمون هاسمن ضرورت می

 باشد. است، حاکی از تأیید مدل اثرات تصادفی می

 گردیده است. ارائه( 5جدول شماره )نتایج آزمون فرضیه اول )شرط اول( در 
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 . نتایج آزمون فرضیه اول5جدول 

 باشد.دار میرگرسیونی معنی مدلدهد که ( نشان می5مقادیر محاسبه شده در جدول )

درصد تغییر در بازده غیرعادی سهام،  58که حدود  دهدچنین ضریب تعیین نشان میهم

شود. همچنین آماره دوربین واتسون بیانگر این است که در مدل توسط مدل فوق بیان می

خودهمبستگی سریالی مرتبه اول وجود ندارد. با توجه به ضرایب محاسبه شده برای هر یک 

 321/0های بازاریابی، با ضریب تها، متغیر قابلیداری آناز متغیرهای توضیحی و سطح معنی

درصد، با بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت  99در سطح اطمینان  000/0و با سطح معناداری 

( و فرضیه 1986توان اذعان داشت که شرط اول بارون و کنی )و معناداری دارد. بنابراین می

 شود.اول این پژوهش تأیید می

 گردیده است ارائه( 6، در جدول شماره ))شرط دوم( نتایج رگرسیون آزمون فرضیه دوم

 . نتایج آزمون فرضیه دوم6جدول 

 های تلفیقیآزمون داده متغیر توضیحی

 احتمال آماره ضریب

C 177/0 445/3 000/0 

MC 321/0 554/6 000/0 

LEV 006/0 373/0 708/0 

R&D 381/0- 885/6- 000/0 

LIQUIDITY 018/0 352/2 018/0 

CONCENT 022/0- 389/2- 011/0 

 DW    :012/2       2Adj R  :586/0آماره        000/0احتمال:          F  :8717/9آماره 

 یحیتوضیر متغ
 ی تلفیقیهادادهآزمون 

 احتمال آماره یبضر

C 084/0 726/0 467/0 

MC 775/0 279/19 000/0 

LEV 054/0- 112/2- 035/0 

R&D 502/0 124/12 000/0 

LIQUIDITY 412/0 998/3 000/0 

CONCENT 021/0- 199/0- 841/0 

 DW    :226/2        2Adj R  :562/0آماره        000/0احتمال:           F  :605/7آماره 
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 باشد.دار میرگرسیونی معنی مدلدهد که ( نشان می6مقادیر محاسبه شده در جدول )

ها، توسط مدل فوق ینههزدرصد تغییر در  56که حدود  دهدچنین ضریب تعیین نشان میهم

شود. همچنین آماره دوربین واتسون بیانگر این است که در مدل خودهمبستگی بیان می

سریالی مرتبه اول وجود ندارد. با توجه به ضرایب محاسبه شده برای هر یک از متغیرهای 

( 000/0های بازاریابی، با سطح معناداری )ها، متغیر قابلیتداری آنتوضیحی و سطح معنی

توان اذعان درصد، با رشد رابطه مثبت و معناداری دارد. بنابراین می 99در سطح اطمینان 

 شود.( و فرضیه دوم این پژوهش تأیید می1986داشت که شرط دوم بارون وکنی )

(، در جدول 1986جهت بررسی شرط سوم بارون و کنی ) آزمون فرضیه سومرگرسیون نتایج 

 گردیده است. ارائه( 7شماره )

 . آزمون فرضیه سوم7جدول 

 باشد.دار میرگرسیونی معنی مدلدهد که ( نشان می7مقادیر محاسبه شده در جدول )

درصد تغییر در قیمت سهام، توسط مدل  61که حدود  دهدچنین ضریب تعیین نشان میهم

شود. همچنین آماره دوربین واتسون بیانگر این است که در مدل خودهمبستگی فوق بیان می

سریالی مرتبه اول وجود ندارد. با توجه به ضرایب محاسبه شده برای هر یک از متغیرهای 

و با سطح  054/0اریابی، با ضریب های بازها، متغیر قابلیتداری آنتوضیحی و سطح معنی

درصد، با بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معناداری  95در سطح اطمینان  035/0معناداری 

 99توان دریافت که سطح معناداری از دارد؛ اما با مقایسه سطح معناداری با معادله اول می

 یحیتوضیر متغ
 ی ترکیبیهادادهآزمون 

 احتمال آماره یبضر

C 084/0 726/0 467/0 

MC 054/0 112/2 035/0 

GROWTH 087/0 933/3 000/0 

LEV 102/0 387/5 000/0 

R&D 018/ 889/6 000/0 

LIQUIDITY 308/0 902/6 000/0 

CONCENT 028/0- 211/8- 000/0 

 DW:    982/1        Adj R :612/0آماره        000/0احتمال:     F  :112/36آماره 



 85                                                                              ..ی.رعادیو بازده غ یابیبازار یهاتیقابل انیرابطه م یبررس 

ت که شرط سوم بارون توان اذعان داشدرصد کاهش یافته است؛ بنابراین می 95درصد به 

شود( و فرضیه سوم این پژوهش نیز تأیید گری جزئی تائید می( برقرار )میانجی1986وکنی )

 شود.می

 

 گیریبحث و نتیجه. 5
العمل ز اهمیت است، توانایی سازمان بر عمل و عکسئپذیری یک سازمان حاآنچه در رقابت

یازهای بالقوه بازار را شناسایی کند و نهر چه سازمان بتواند  در درون محیط رقابتی است.

برحسب نیازها کیفیت محصول را ارتقاء دهد، در محیط رقابتی سهم بازار بیشتری را به خود 

را نسبت به رقبا در جایگاه  هاشرکتاختصاص خواهد داد. دستیابی به مزیت رقابتی پایدار که 

ی قابل دسترس است. همچنین افزایش بازاریاب هایقابلیتدهد از طریق افزایش یمبهتری قرار 

 هاشرکتتوجهی برای تواند مزایای قابلیمبازاریابی  هایقابلیتتوانایی شرکت در ایجاد 

 ازجمله ایجاد بازده غیرعادی به همراه داشته باشد.

های بازاریابی با بازده غیرعادی نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول نشان داد که قابلیت

چنین باشد. مطابق می (2018رویز و همکاران )طه مثبت دارد. این یافته با نتایج مثبت سهام راب

های بازاریابی دارای قابلیت اوالًای در تطابق با مبانی نظری، حاکی از آن است که نتیجه

های رقابتی، رضایت مشتریان و در نتیجه بهبود ارتباط ارزشی بوده و دوما با ایجاد مزیت

 منجر به ایجاد بازده غیرعادی مثبت خواهد شد. شرکتعملکرد 

های بازاریابی با رشد رابطه مثبت نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان داد که قابلیت

ای در تطابق با چنین نتیجهباشد. مطابق می (2018رویز و همکاران )دارد. این یافته با نتایج 

وکار و زاریابی از طریق بهبود فضای کسبهای بامبانی نظری، حاکی از آن است که قابلیت

 کند. های رشد شرکت را نیز فراهم میعملکرد مالی، زمینه

های درنهایت، نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان داد که رشد رابطه میان قابلیت

رویز و بازاریابی و بازده غیرعادی مثبت سهام را میانجی نموده است. این یافته نیز با نتایج 

ای در تطابق با مبانی نظری، حاکی از آن است چنین نتیجهباشد. مطابق می (2018همکاران )

توان اذعان داشت که اطالعات مربوط به رشد نیز براساس مفهوم ارتباط ارزشی می اوالًکه 
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های بازاریابی از طریق دارای ارتباط ارزشی است و بر بازده سهام اثرگذار است و دوما قابلیت

 تواند بر بازده غیرعادی سهام اثرگذار باشد.طور غیرمستقیم( نیز میل رشد )بهکانا

ترین مدیره و مدیران بازاریابی و همچنین حسابداران مدیریت مهماعضای هیئت

توانند با انتخاب شوند؛ چراکه میکنندگان از نتایج پژوهش حاضر محسوب میاستفاده

 بهرویکردهای مناسب بازاریابی به ایجاد مزیت رقابتی و افزایش ارزش شرکت گام بردارند. 

شود عالوه بر اطالعات های مالی پیشنهاد میان از صورتکنندگگران و استفادهتحلیل

 ها و کاربردهای خود توجه نمایند. بههای بازاریابی در تحلیلحسابداری به نقش قابلیت

شود که در تحقیقات آتی به بررسی نقش حاکمیت شرکتی، عدم تقارن پیشنهاد می انمحقق

های بازاریابی و رابطه میان قابلیت اطالعاتی، ریسک عملیاتی و عوامل کالن اقتصادی بر

های بازاریابی شود به بررسی نقش قابلیتبازده غیرعادی سهام بپردازند. همچنین پیشنهاد می

شود عالوه پیشنهاد میبر ارتباط ارزشی سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم پرداخته شود. به

 این پژوهش در صنایع مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
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 در محیط قطعی و فازی های اقتصادیارزیابی طرح

 

 1  ***داریوش فرید ،**،مسلم نیلچی *مجید منتشری 

 چکیده
اقتصادی در حالت قطعی و عدم فازی است. ابتدا ارزش فعلی های هدف این پژوهش بررسی و ارزیابی طرح

های ارزش فعلی خالص قطعی و فازی، دوره بازگشت و آتی در محیط قطعی و فازی بررسی و سپس روش
سرمایه قطعی و فازی و دوره بازگشت سرمایه تنزیلی قطعی و فازی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای 

ها با در نظر گرفتن محیط فازی، از روش مثلثی استفاده خواهد شد. این روش های اقتصادی دربررسی طرح
ها را در دنیای واقعی اهداف مختلف کمی و کیفی و همچنین عدم قطعیت پارامترها قادر است بهترین پروژه

ری گیتوان تصمیمهای فازی )عدم قطعیت( میدهد در صورت استفاده از روشانتخاب کنند. نتایج نشان می
 بهتری نسبت به ارزیابی و انتخاب پروژه اتخاذ نمود. 

 

ای، ارزیابی اقتصادی پروژه،  ارزش فعلی خالص فازی، بودجه بندی سرمایه: هاکلیدواژه
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 مقدمه. 1
گیری در خصوص انواع های ثابت، تصمیمگذاری در داراییارزیابی سرمایه

ای بندی سرمایهیند بودجهآترین پروژه، که در مجموع فرو انتخاب مناسب هاگذاریسرمایه

گذاری شوند. سرمایهترین مباحث در مدیریت مالی محسوب میدهند، از مهمرا تشکیل می

بلندمدت، مستلزم تخصیص مقادیر متنابهی وجه نقد است و همچنین منجر به ایجاد تعهدات 

تصمیمات اساسی واحد انتفاعی که آثار آن در بلندمدت گردد که این امر با بلندمدت می

های علمی و کاربردی یابد. بنابرانی ضرورت دارد از روششود، ارتباط میآشکار می

گذاری، در تصمیمات سرمایه .ها استفاده شودمختلفی برای ارزیابی این گونه فعالیت

ویض ابزار و ماشین آالت هایی نظیر توسعه ظرفیت تولید، جایگزین نمودن و تعفعالیت

های تولید مانند مکانیزه نمودن آن، یا سایر تغییراتی که به لحاظ تغییر روش ،قدیمی تولید

 .باشندیابند، مدنظر میهمگانی با شرایط محیطی، ضرورت می

های گذاری، فرض بر قطعی و معین بودن دادههای سرمایههای کالسیک طرحدر تحلیل

آینده های مالی و نیز نرخ سود مورد انتظار طرح به جا که دادهباشد. از آنمربوط به طرح می

ها واقعی نخواهد بود؛ باشد، نتیجه این ارزیابیمربوط شده و بنابراین با عدم قطعیت مواجه می

های نظریه فازی در مواجه با این عدم قطعیت کارگیری قابلیتدنبال بهبدین منظور باید به

گیری از این امر ابزارهایی باید مورد استفاده قرار گیرد که این ابهام را در ر پیشبود. به منظو

نظر گرفته و با توجه به آن سرمایه گذار را به سمت انتخاب صحیح راهنمایی کند. منطق 

و ابزار های مشتق شده از آن می توانند  1965فازی معرفی شده توسط آقای زاده در سال 

ل مدل های ریاضی بگنجانند و نتایجی منطبق تر با واقعیت را در اختیار این ابهام را در داخ

توان به جای هر عدد قطعی و با کاربرد نظریه فازی، یک عدد سرمایه گذار قرار دهد. لذا می

فازی را مورد استفاده قرار داد. این اعداد قابلیت نمایش یک عدد قطعی را در سه وضعیت 

باشند. نتایج نهایی ترین مقدار و بیشترین مقدار ممکن دارا میکمترین مقدار ممکن، محتمل

تری در مورد گیرنده بینش وسیعبه جای اعداد قطعی، اعداد فازی خواهند بود که به تصمیم

دهند. در این مطالعه سعی گردیده روش های مورد استفاده به صورت های ممکن میخروجی

های متفاوت رد و در قسمت های بعدی توسعهکالسیک به طور کامل مورد بررسی قرار گی
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موجود در حوزه بودجه بندی سرمایه ای مانند استفاده از فازی مثلثاتی به صورت گسسته و 

های نقدی دارای ارزش فعلی به صورت سری هندسی، بودجه سازی جریانپیوسته برای مدل

های فرابتکاری مبتنی بر  بندی سرمایه ای به صورت مدل بهینه سازی و استفاده از الگوریتم

منطق فازی و استفاده از فازی نوع دو به منظور نزدیک کردن هر چه بیشتر نتایج و روند 

 تصمیم گیری با واقعیت به طور اجمالی مورد بررسی قرار گیرند.
 

 مبانی نظری . 2

 ایبندی سرمایه بودجه -1-2

گرفته شده « بوژت»قدیمییک کلمه فر انسوی است و از واژه فرانسوی « بودژه»واژه 

به معنای کیف یا کیسه چرمی گرفته « بوژت » است. در زبان فارسی بودجه از کلمه فرانسوی 

شده و وجه تسمیه آن این است که وزرای دارایی فرانسه صورت وضعیت دخل و خرج 

از  مملکتی را در داخل آن قرار داده و به مجلس می بردند. البته در انگلیس نیز واژه بودجه

زمان فرا نسه اقتباس شده است . در انگلستان کیف چرمی که محتوای آن صورت مخارج 

مورد نیاز پادشاه بود توسط خزانه داری که بعداً وزیر دارایی نامیده شد برای تصویب وجوه 

مورد نیاز پادشاه به پارلمان عرضه می شد . آن کیف باجت نامیده شد و به تدریج به محتویات 

گفتند و به علت ثقیل بودن تلفظ آن در فارسی به صورت بودجه « بودجت »کیف داخل ان 

در آمده است . در ایران قبل از انقالب مشروطه چنین واژه ای در زبان فارسی وجود نداشت 

اما پس از آن چون در قانون اساسی ایران مباحثی ازقوانین اساسی بلژیک و فرانسه اقتباس 

 .قانون محاسبات عمومی ایران گردیدشد ، این واژه نیز وارد 

گذاری، امکان تداوم فعالیت آنها را فراهم ساخته و های بلندمدت سرمایهتنظیم برنامه

ای مالی است که ای در حقیقت برنامهبندی سرمایهبخشد. بودجهتحقق اهداف را تسهیل می

 .گرددبینی میای یک واحد انتفاعی پیشطبق آن، مخارج سرمایه

گیری بلندمدت، برای ایجاد ظرفیت عملیاتی واحد ای، ابزار تصمیمبودجه بندی سرمایه

 .انتفاعی است
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ای شوند به عنوان مخارج سرمایهکه برای ایجاد ظرفیت عملیاتی صرف می مخارجی

هایی با عمر طوالنی سروکار دارند از جمله گذاری در داراییشناخته شده و با سرمایه

ای است های سرمایهای تجزیه و تحلیل مالی پروژهبندی سرمایهفرایند بودجهها، در فعالیت

سازد، زیرا تجزیه و تحلیل یاد شده در ای را بیشتر میبندی سرمایهکه این امر، اهمیت بودجه

 (.2015)ساری و کارهمن،  ترین شیوه، اثر قابل توجهی داردگیری و انتخاب مناسبتصمیم

های بلندمدت و انتخاب گذاری در داراییای، فرایند ارزیابی سرمایهبندی سرمایهبودجه

های علمی و ها با استفاده از روشآنها از طریق تجزیه و تحلیل مالی پروژه ترینمناسب

 .گرددبینی میای برای این دوره بودجه برآورد و پیشکاربردی است. مخارج سرمایه

باید ین مفهوم است، که، ابتدا اهداف میای بدبندی سرمایهبودن بودجه یندیآفر

ها باید تعیین شود در نهایت با استفاده از گذاریمشخص گردد، سپس میزان سرمایه

ترین بدیل از نظر عملی بودن، ای، مناسبهای سرمایههای مختلف ارزیابی پروژهروش

 .اقتصادی بودن و سودآور بودن انتخاب گردد

ای، و انتخاب پروژه است از فرایند ارزیابی مخارج سرمایه ای عبارتبندی سرمایهبودجه

که دستیابی به اهداف را تسهیل کند و باالترین نرخ بازدهی را تأمین نماید و  گذاریسرمایه

 .انتفاعی را افزایش دهد واحدارزش 

کند. به عبارت ای را ایجاب میای، تخصیص منابع عمدهبندی سرمایههای بودجهاغلب پروژه

 .دیگر، منابع مالی )وجوه نقد( زیادی باید در اجرای آن صرف و هزینه نمود

زیرا  ؛شودای معموال موجب ایجاد تعهدات بلندمدت میبندی سرمایهبودجه تصمیمات

های مورد بررسی اغلب عمر مفیدی بیش از یک سال دارند. همچنین هرچه عمر مفید پروژه

جویی در مخارج آتی ناشی از درآمدها، مخارج یا صرفهبینی تر باشد، پیشای طوالنیپروژه

 .شودتر میآن مشکل

ها و تری در مودر هدفای بر تصمیم گیری کلیبندی سرمایهبودجه تصمیمات

 .تولیدی مبتنی است -های بلندمدت واحد تجاریسیاست
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 ایبندی سرمایهمراحل بودجه -2-2

گذاری های بالقوه سرمایهپروژه در این مرحله، :گذاریهای سرمایهشناسایی پروژه  -1

 .گرددمی  شناسایی

رآورد مخارج و اطالعات مربوط جهت ب :هابرآورد منافع و مخارج هر یک از پروژه  -2

اصل از حگذاری و عایدات شود. مبلغ سرمایهآوری میها جمعمنافع مورد انتظار پروژه

 .گردد( در این مرحله برآورد میدیگذاری )جریانات نقدی خروجی و وروسرمایه

انتخاب شیوه مناسب ارزیابی  در این مرحله، شناخت و :های پیشنهادیپروژه ارزیابی  -3

 .شودای از دیدگاه مالی تجزیه و تحلیل میسرمایه  هایپروژه

 آمدهارزیابی به عمل  براساس :ورد انتظارها براساس مخاطرات و بازده مبندی پروژهرتبه  -4

ترین تا امکان انتخاب مناسب ندشوبندی میگذاری رتبههای سرمایهدر مرحله قبل، پروژه

 .از نظر اقتصادی، سودآوری و عملی بودن میسر گردد پروژه

 بهترین پروژه با توجه به منابع موجود انتخاب  -5

رآوردهای گذشته موجب بافزایش دقت  :ها پس از تصویبارزیابی مجدد پروژه -6

های عملیاتی ای نیز میان پروژهشود. ضمن ارزیابی مجدد، مقایسهبهبود برآوردهای جدید می

گذاری به همراه مایهو سر شودگذاری تحت بررسی، انجام میهای سرمایهو سایر پروژه

 (.1389)فرید و میرفخرالدینی،  گرددها تهیه و تنظیم میای آنمخارج سرمایه

 
 گذاری های سرمایهطرحهای ارزیابی روش -3-2

ر کدام ههای مختفی ارائه شده است که گذاری روشبرای انتخاب طرح بهتر برای سرمایه

رفی انواع باشند. در این بخش تنها به معها دارای معایب و محاسن خاصی میاز این روش

رانی، ها صحبت خواهد شد )تهها پرداخته و در بخش بعد به طور مفصل درباره آنطرح

1389.) 

  1بهره مرکب یا ارزش آتی -1

 )2pv(ارزش فعلی  -2

                                                 
1.  Future Value 
2.  Present Value 
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 (Paybackرمایه)روش دوره بازگشت س -3

 )NPV(1ارزش فعلی خالص -4

 (2IRRروش نرخ بازده داخلی ) -5

 3داریروش ارزش سرمایه -6

 )BCR(4روش نسبت سود/هزینه -7

 )EUAV(5روش ارزش ساالنه یکنواخت معادل -8

 

 منطق اعداد فازی -4-2

 شود. یح میهای فازی تشردر این قسمت، در ابتدا به اختصار اعداد فازی و نظریه مجموعه

سیاری از نظریه فازی نظریه ای است برای اقدام در شرایط عدم اطمینان، که قادر است ب

آورده و زمینه مفاهیم، متغیرها و سیستم هایی را که نادقیق و مبهم هستند به شکل ریاضی در

م آورد. در گیری در شرایط عدم اطمینان فراهتدالل، استنتاج، کنترل و تصمیمرا برای اس

ای فازی و ههای اقتصادی و مالی از نظریه مجموعه های تجربی در زمینهبسیاری از تحلیل

 مدل های منطق فازی استفاده می شود. 

های فازی گامی برای نزدیک شدن بین قطعیت در مسائل کالسیک تئوری مجموعه

ذاری ها یاضیات و عدم قطعیت فراگیر در جهان واقع است. از آنجا که نتایج سرمایه گر

بینی نتایج و  تحت تاثیر عواملی قرار دارند که خارج از کنترل سرمایه گذار هستند، در پیش

 تخمین پارامترهای هر مساله الزم است عدم اطمینان در نظر گرفته شود. 

تعریف تابع عضویت آنها بستگی به زمینه و دامنه کاربردی نحوه ایجاد مجموعه های فازی و 

 ،تئوری مجموعه های فازی همچنین استفاده از عملگرهای ریاضی مانند جمعآنها دارد. 

اعداد فازی دارای انواع مختلفی می  تفریق و ... را در حوزه اعداد فازی امکانپذیر می سازد.

                                                 
1.  Net Present Value 
2.  Internal Rate of Return 

3.  Capitalized Value Method 
4.  Benefit/Cost Ratio 
5.  Equivalent Uniform Annual Value 



 97                                                                                   یو فاز یقطع طیدر مح یاقتصاد های طرح یابیارز 

که در مطالعه حاضر از آن برای تبیین هر پارامتر باشند که یکی از آنها عدد فازی مثلثی است 

 (.1985زاده، استفاده شده است )لطفی

 

 پژوهش روش. 3

های در این پژوهش از منطق فازی و با استفاده از روش مثلثی سعی در بررسی طرح

باشد پژوهشی در حالت عدم قطعیت شده است؛ مراحل روش فازی مثلثی به شرح زیر می

 (.2010)کاهرمن، 

𝜇�̃�(𝑥) =

{
 
 

 
 

0                               𝑥 < 𝑎1
𝑥 − 𝑎1
𝑎2 − 𝑎1

                𝑎1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎2

𝑎3 − 𝑥

𝑎3 − 𝑎2
                𝑎2 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎3

0                               𝑥 > 𝑎3

 

 تابع عضویت مثلثی به شکل زیر نشان داده می شود:

 

μ(𝑥|�̃�) = (𝑎1, 𝑓1(𝑦|�̃�) 𝑎2⁄ , 𝑎2 𝑓2(𝑦|�̃�)⁄ , 𝑎3) 
0  برای  yتابع پیوسته صعودی از  𝑓1(𝑦|�̃�)که  ≤ 𝑦 ≤ است که به ازای 1

𝑓1(0|�̃�) = 𝑎1   و𝑓1(1|�̃�) = 𝑎2   است و تابع𝑓2(𝑦|�̃�) تابع پیوسته نزولی از 

y   0  برای برای ≤ 𝑦 ≤ 𝑓2(1|�̃�)است که به ازای   1 = 𝑎2  و𝑓2(0|�̃�) = 𝑎3 

 است.

𝑀1̃برای اعداد فازی  = (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3)   و𝑀2̃ = (𝑏1, 𝑏2, 𝑏3)  قوانین عملیاتی اعداد

 فازی مثلثی بصورت روابط زیر انجام می شود:
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𝑀1̃⊕𝑀2̃ = (𝑎1 + 𝑏1, 𝑎2 + 𝑎2, 𝑎3 + 𝑏3) 
𝑀1̃⊖𝑀2̃ = (𝑎1 − 𝑏3, 𝑎2 − 𝑎2, 𝑎3 − 𝑏1) 
𝑀1̃ > 0 ,𝑀2̃ > 0 ∶  𝑀1̃⊗𝑀2̃ = (𝑎1. 𝑏1, 𝑎2. 𝑏2, 𝑎3. 𝑏3) 
𝑀1̃ < 0 ,𝑀2̃ < 0 ∶  𝑀1̃⊗𝑀2̃ = (𝑎3. 𝑏3, 𝑎2. 𝑏2, 𝑎1. 𝑏1) 
𝑀1̃ > 0 ,𝑀2̃ < 0 ∶  𝑀1̃⊗𝑀2̃ = (𝑎3. 𝑏1, 𝑎2. 𝑏2, 𝑎1. 𝑏3) 
𝑀1̃ > 0 ,𝑀2̃ > 0 ∶  𝑀1̃⊘𝑀2̃ = (𝑎1 ∕ 𝑏3, 𝑎2 ∕ 𝑏2, 𝑎3 ∕ 𝑏1) 
𝑀1̃ < 0 ,𝑀2̃ < 0 ∶  𝑀1̃⊘𝑀2̃ = (𝑎3 ∕ 𝑏1, 𝑎2 ∕ 𝑏2, 𝑎1 ∕ 𝑏3) 
𝑀1̃ > 0 ,𝑀2̃ < 0 ∶  𝑀1̃⊘𝑀2̃ = (𝑎3 ∕ 𝑏3, 𝑎2 ∕ 𝑏2, 𝑎1 ∕ 𝑏1) 

 
 

 هایافته. 4

ک و کالسیهای سرمایع گذاری با منطق های ارزیابی طرحدر قسمت زیر به بررسی روش

 فازی شده است

 )کالسیک( 1بهره مرکب یا ارزش آتی -1

ا نرخ رشد گذاری کنید و هر سال بمنظور از بهره مرکب آن است که اگر مبلغی را سرمایه

 سال کل وجوه ما چقدر خواهد شد ؟ nثابتی افزایش یابد، پس از 
n(1+i)0= pnp 

دت م nنرخ و  iگذاری شده در سال صفر، مبلغ سرمایه 0pارزش آتی،  npدر این رابطه 

 باشدمی

سبه گذاری شود، برای محاهای مختلف وجوه مختلفی سرمایهاگر طی چند قسط در سال

خانی، جهانکنیم. )ها را جمع میارزش آتی، ابتدا ارزش آتی هر قسط را محاسبه و سپس آن

1394 .) 

 مثال: 

 4000ال سوم ریال و در ابتدای س 2000ل دوم ریال، در ابتدای سا 1000در ابتدای سال اول 

 (%10ایم، در پایان سال سوم، ارزش آتی چقدر است؟ )نرخ گذاری کردهریال سرمایه
 1              2            3             

1000      2000     4000         
 

 شود.پاسخ: ارزش آتی به شرح زیر محاسبه می

                                                 
1.  Future Value 
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1000(1+10%)1+ 2000(1+10%)2 + 4000(1+10%)3 = 8844 
 (FFVارزش آتی فازی ) -2

 کنند.چی و پارک فرمول محاسبه ارزش آتی را به صورت زیر بیان می

 
 کند.صورت زیر معرفی میرا به μ(x׀�̃�باکلی تابع عضویت)

 
 باشد. �̃� >0 و )r)1- n+r)1r)= (((,nβ/(و  2وi =1در حالی که 

 :  مثال

در یک طرح است، ولی به علت عدم اطمینان از شرایط شرکتی خواهان سرمایه گذاری 

سرمایه گذاری و نرخ بهره قادر به برآورد دقیق ارقام نیست، لذا مقادیر سرمایه گذاری و نرخ 

ترین، کمترین( برآورد )بیشترین، محتمل 3صورت فازی و  3های مختلف را به بهره در سال

گذاری در کند. در این حالت ارزش آتی سرمایهاحتمال مقادیر سرمایه گذاری را ارائه می

 سال سوم چقدر است ؟

 (1800، 2000، 2400) ریال، در ابتدای سال دوم (800، 1000، 1200در ابتدای سال اول )

ایم، در پایان سال گذاری کرده( ریال سرمایه3600،4000،4200ریال و در ابتدای سال سوم )

  .%13 ,%10 ,%8سوم، ارزش آتی چقدر است؟ نرخ
1                                            2                  2                             3         3       

(800,1000,1200)         (1800, 2000,2400)          (3600,4000,4200)      
 

 

 :پاسخ

FV1= (800, 1000,1200) * 1+(8%, 10%, 13%)=  

= (800(1.08)1 +(1000(1.1)1 + 1200(1.13)1) = (864, 1100, 1356) 

FV2= (1800, 2000, 2400) *1+ (8%, 10%, 13%) 

= (1800(1.08)2 +(2000(1.1)2 + 2400(1.13)2) = (2099,2420, 3064) 

FV3= (3600, 4000, 4200) * 1+ (8%, 10%, 13%) 
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= (3600(1.08)3 +(4000(1.1)3 + 4200(1.13)3) = (4534, 5324, 6060) 

FV1 + FV2 + FV3 = (8397, 8844, 10480) 
 )کالسیک( 1ارزش فعلی -3

علی نام دارد فاگر قرار باشد در آینده وجوهی را دریافت کنید، ارزش االن این وجوه، ارزش 

 (.1389شود )تهرانی، و از رابطه زیر محاسبه می

PV = 𝑃𝑛

(1+𝑖)𝑛
 

سرمایه و  نرخ هزینه iوجوهی است که قرار است در آینده دریافت کنید، ،  nPدر این رابطه 

n باشد.مدت می 

 مثال:

ید )نرخ سال دیگر دریافت کنید را حساب کن 8میلیون ریال که قرار است  10ارزش فعلی 

%5.) 

PV = 
10000000

(1+5%)8
 = 6768393 

 (FPV)ارزش فعلی فازی  -4

-هزینها یا هها روشی بسیار معروف است زیرا دریافتیروش ارزش فعلی برای ارزیابی گزینه

ینده مرتبط آهای نقدی کند؛ یعنی کلیه جریانهای آینده را به معادل ارزش فعلی تبدیل می

اوتی داشته باشند، های زمانی متفها دورهشوند. اگر گزینه، به زمان فعلی تبدیل میبا گزینه

 های مساوی مقایسه شوند. های نقدی در تعداد سالها با جریانلذا باید آن

روشی برای محاسبه جریان نقدی فازی را پیشنهاد داد. نتایج  1994در سال  2چی و پارک

توان با های فعلی را میارزش فعلی نیز یک عدد فازی با تابع عضویت غیرخطی است. ارزش

باشد )چیو وپارک، اعداد فازی مثلثی تقریب زد. فرمول چی و پارک به شرح زیر می

1998.) 

 
l(y)در این رابطه 

tp شان دهنده جریان نقدی در زمان چپ نt است 

                                                 
1.  Present Value 

2.  Chiu & Park 
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r(y)
tp   راست نشان دهنده دهنده جریان نقدی در زمانt است 
l(y)

tr   چپ نشان دهنده نرخ بهره در زمانt . است 
r(y)

tr   راست نشان دهنده نرخ بهره در زمانt . است 

 برای مجموعه ارزش فعلی فازی به شرح زیر است 1تابع عضویت باکلی

 
 که در این رابطه 

 
 �̃�برای مقادیر مثبت  k =3-iبرای مقادیر منفی و  k=iکه  2و  i =1برای 

 دهدصورت زیر ارائه میتابع ارزش فعلی فازی را به  2آقای وارد

 
 ای است.یک عدد فازی ذوزنقه (a,b,c,d)که در این رابطه 

 : مثال

ید دریافت کنید را حساب کنسال دیگر  8میلیون ریال که قرار است  10ارزش فعلی 

 (%4، %5، %6نرخ=)

 

 : پاسخ

طعی است، قها به حالت فازی ارزش آتی را نیز که در این مثال به جهت تبدیل همه ورودی

 .آوریممساوی در می MوRوLبه حالت عدد مثلثی با 

𝐹𝑃𝑉 =
10000000

1/068
 + 

10000000

1/058
 + 

10000000

1/048
 = (6274123, 6768393, 

7306902) 
بیشترین احتمال، )نوع نرخ بهره  3در این مثال به علت عدم اطمینان برای نرخ بهره در آینده، 

 ترین احتمال( در نظر گرفته شد. ترین و کممحتمل

 

 (3NPVروش ارزش فعلی خالص ) -5

                                                 
1.  Buckley 
2.  Ward 
3.  Net Present Value 
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گذاری( و ارزش در این روش، ابتدا ارزش فعلی جریانات نقد خروجی ) خالص سرمایه 

کنند سپس از روش فعلی عایدات، ارزش فعلی جریانات نقد ورودی را حساب میفعلی 

دست آید. هرطرحی جریانات نقد خروجی را کسر نموده تا خالص ارزش فعلی عایدات به

که دارای خالص ارزش فعلی مثبت باشد باید آن طرح را پذیرفت و اگر خالص ارزش فعلی 

باشد، نسبت به انجام یا عدم انجام آن  NPV=0شود و اگر منفی باشد، آن طرح رد می

 شود :از رابطه استفاده می NPVتفاوت خواهیم بود. برای محاسبه بی

NPV=[
𝑅1

(1+𝐾)1
 + 

𝑅2

(1+𝐾)2
 + 

𝑅3

(1+𝐾)3
 + … + 

𝑅𝑛

(1+𝐾)𝑛
] - 

𝐶0

(1+𝐾)0
 

خالص  Cنرخ بازده مورد انتظار و  Kهای مختلف، عایدات سال 1R 2R  ...nRدر این رابطه 

 (.1389گذاری است )فرید و میرفخرالدینی، سرمایه

 :مثال

های الف و ب جریانات نقد خروجی و ورودی به شرح زیر است ) نرخ بازده مورد در طرح

 ( خالص ارزش فعلی عایدات را محاسبه کنید.%10انتظار 

 : پاسخ

 نام طرح 1                    2                     3                     4               عایدات)سال( 

 
 الف 10000 5000 4000 4000

 ب 10000 6000 1000 1000

 

 =NPVطرح الف
5000

(1.1)1
 + 4000

(1.1)2
 + 

4000

(1.1)3
+ 

2000

(1.1)4
 – 10000 = 2226 

 =NPVطرح ب
6000

(1.1)1
 + 1000

(1.1)2
 + 

1000

(1.1)3
+ 

7000

(1.1)4
 – 10000 = 1825 

ها مانعه الجمع باشند طرح شوند و اگر طرحطرح مستقل باشند، هر دو طرح پذیرفته می 2اگر 

 الف باید انتخاب شود .

 (FNPV)روش ارزش فعلی فازی  -6

ارزش برای عایدات هرسال، برای اعداد  1در محاسبه ارزش فعلی خالص، به جای قرار دادن 

شود.  ترین و بیشترین( برای عایدی در نظر گرفته میارزش )کمترین، محتمل 3فازی 

ارزش برای اعداد فازی مثلثی در نظر  3همچنین به علت عدم اطمینان در نرخ بهره هر طرح 
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توان با فازی زدایی هر طرح طرح شود. پس از محاسبه ارزش فعلی هر طرح میگرفته می

 (.1997و اولوکان،  تر را انتخاب کرد )کاهرمنارجح

 را محاسبه کرد.  )RNPV ,MNPV ,LNPV(توان از طریق زیر می

 
 

 :  مثال

 ؟شودتر انتخاب میطرح زیر، کدام طرح به عنوان طرح ارجح 3با توجه جریانات نقدی فازی 

i=) (/242, /287, /3328 

 

 سال Bجریانات نقد پروژه 

-22000    -20000     -18000  0 

4908         6290         7642 1 

6337         8523        10697 2 

7895        11148        14431 3 

 سال Aپروژه  جریانات نقد

-19800    -18000      -16200 0 

4417         5661         6878 1 

5704         7670          9627 2 

7105        10033        12988 3 

8623         12800       17071 4 

12721     19179         25819 5 
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9851        14223       18968 4 

14134        21310      28688 5 

 

 
 سال Cجریانات نقد پروژه 

-24200     -2200      -19800  0 

5399         6919         8407 1 

6971         9375         11766 2 
8684       12263        15874 3 
10539       15645       20865 4 
15548        23441      31557 5 

 

 پاسخ: 

ها را محاسبه کرده و سپس با ابتدا ارزش فعلی جریانات نقدی هر سال برای هرکدام از طرح

 کنیم.طرح را محاسبه میجمع کردن جریانات نقدی فعلی هر طرح، ارزش فعلی خالص هر 

PVA1= 
4417

1.33281
 +  

5661

1.2871
 + 

6878

1.2421
  = (3314, 4398, 5538) 

PVA2= 
5704

1.33282
 +  

7670

1.2872
 + 

9627

1.2422
  = (3211, 4631, 6241) 

PVA3= 
7105

1.33283
 +  

10033

1.2873
 + 

12988

1.2423
  = (3001, 4706, 6779) 

PVA4= 
8623

1.33284
 +  

12800

1.2874
 + 

17071

1.2424
  = (2732, 4665, 7174) 

PVA5= 
12721

1.33285
 +  

19179

1.2875
 + 

25819

1.2425
  =(3024, 5431, 8736) 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 سال Aپروژه  ارزش فعلی جریانات نقد

-19800        -18000       -16200 0 

3314             4398            5538 1 

3211             4631            6241 2 

3001             4706            6779 3 

2732             4665            7174 4 

3024             5431            8736 5 

-918               5831          14668 NPV 
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PVB1= 
4908

1.33281
 +  

6290

1.2871
 + 

7642

1.2421
  = (3682, 4887, 6153 )  

PVB2= 
6337

1.33282
 +  

8523

1.2872
 + 

10697

1.2422
  = (3567 , 5145 , 6934) 

PVB3= 
7895

1.33283
 +  

11148

1.2873
 + 

14431

1.2423
  = (3334, 5229, 7532 ) 

PVB4= 
4417

1.33284
 +  

5661

1.2874
 + 

6878

1.2424
  = (3036, 5184, 7971) 

PVB5= 
14134

1.33285
 +  

21310

1.2875
 + 

28688

1.2425
  = (3360, 6035, 9707) 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

PVC1= 
5399

1.33281
 +  

6919

1.2871
 + 

8407

1.2421
 = (4050, 5367, 6769) 

PVC2= 
6971

1.33282
 +  

9375

1.2872
 + 

11766

1.2422
 =(3924, 5660, 7628) 

PVC3=  
7895

1.33283
 +  

11148

1.2873
 + 

14431

1.2423
 =(3668, 5752, 8286) 

PVC4= 
10539

1.33284
 +  

15645

1.2874
 + 

20865

1.2424
 =(3340, 5702, 8768) 

PVC5= 
15548

1.33285
 +  

23441

1.2875
 + 

31557

1.2425
 = (3697, 6638, 10678) 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 سال Bپروژه  ارزش فعلی جریانات نقد

-22000      -20000          -18000 0 

3682            4887                6153 1 

3567            5145                6934 2 

3334             5229               7532 3 

3036             5184               7971 4 

3360             6035               9707 5 

-1021            6480             16297 NPV 

 سال Cپروژه  ارزش فعلی جریانات نقد

-24200       -22000         -19800 0 

4050              5367               6769 1 

3924              5660               7628 2 

3668              5752              8286 3 

3340              5702              8768 4 

3697               6638            10678 5 

-1121            7119             17929 NPV 
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NPV A = (-918, 5831, 14668) 

NPV B = (-1021, 6480, 16297) 

NPV C = (-1121, 7119, 17929) 
 قطعی کردن ارزش خالص فعلی هر طرح:

(a+2b+c)هر طرح از روش  NPVدر اینجا برای قطعی کردن 

4
 استفاده خواهد شد. 

NPV A = 
(−918+2(5831)+14668)

4
 =25412 

NPV B= 
(−1021+2(6480)+16297)

4
 = 28236 

NPV C = 
(−1121+2(7119)+17929)

4
 = 31046 

شوند ولی اگر تنها از طرح قبول می 3های فوق مانعه الجمع نباشند، هر درصورتی که طرح

 انتخاب خواهد شد. Cها ملزم به انتخاب یک طرح باشد، طرح بین آن

 

 روش دوره بازگشت سرمایه )کالسیک( -7

-های نقدی ورودی حاصل از سرمایهسرمایه، مدت زمانی است که جریاندوره بازگشت 

های کشد تا هزینهگذاری خواهد شد و یا چند سال طول میگذاری مساوی خالص سرمایه

طرح برگردد. بر اساس قاعده دوره بازگشت سرمایه زمانی یک طرح پذیرفته خواهد شد که 

زگشت سرمایه تعیین شده شرکت باشد. در دوره بازگشت سرمایه آن طرح کمتر از دوره با

تر است که اوال دوره بازگشت سرمایه آن کمتر از دوره مورد چند طرح، طرحی مطلوب

بازگشت مورد قبول شرکت باشد، ثانیا دوره بازگشت سرمایه آن از دوره بازگشت سرمایه 

 (. 1987ها کمتر باشد )باکلی، طرح

ازگشت سرمایه + دوره بازگشت بر حسب سال = دوره ب 
 هزینه برگشت نشده در آغاز سال

جریانات نقدی طی سال
 

شرح زیر است. با گذاری و جریانات نقد ورودی بههای زیر، خالص سرمایهمثال: در طرح

 تر را تعیین نمائید.محاسبه دوره بازگشت سرمایه هر طرح، طرح مطلوب
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 1سال  2سال  3سال  4سال  دوره بازگشت
-خالص سرمایه

 گذاری

نام 

 طرح

 الف 200000 150000 50000 100000 - سال 2

 ب 200000 80000 80000 80000 80000 سال 5/2

 ج 200000 60000 100000 - 100000 سال 4/3

 د 200000 50000 50000 100000 250000 سال 3

گذاری )یعنی سال، خالص سرمایه 2سال است یعنی طی  2دوره بزگشت طرح الف، 

ه ترتیب بهای ب، ج و د گرداند. به همین طریق دوره بازگشت طرحریال( را برمی200000

 تر است.باشد. لذا طرح الف مطلوبسال می 3سال و  4/3سال،  5/2

 1( دوره بازگشت سرمایه تنزیلی کالسیک 7-1

نظر م در ای که در روش دوره بازگشت سرمایه وجود دارد و آن عدبا توجه به مشکل عمده

دوره  گیرند.گرفتن ارزش زمانی پول است، در این روش ارزش زمانی پول را در نظر می

رمایه سهای نقدی تنزیل شده با بازگشت تنزیلی، طول مدت زمانی است که مجموع جریان

 گذاری اولیه برابر شود.

به کرده حاسمرا نکنند، حاصل جمع آهای نقد هر سال را تنزیل میبرای محاسبه آن، جریان

 گردد.با توجه به هزینه طرح، دوره بازگشت طرح محاسبه می

شود که یبر اساس روش دوره بازگشت سرمایه تنزیلی، یک سرمایه گذاری زمانی پذیرفته م

عیین کرده هایی است که شرکت در این مورد تدوره بازگشت تنزیلی آن کمتر از تعداد سال

 (.2008است )سواستجانو و دیموا، 

 : مثال

( با %10رخ ریال جریان نقد ورودی دارد. )ن 100سال هر سال  5ریال و طی  317هزینه طرح 

حاسبه توجه به جدول زیر، ارزش تنزیلی هر جریان نقد ورودی و ارزش تنزیلی تجمعی م

 شود.شده در دوره بازگشت طرح محاسبه می

 

                                                 
1.  Discount Payback period 
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 جریان نقدی تجمعی جریان نقدی

 تنزیل شده تجمیعی تنزیل شده تنزیل نشده سال

1 100 9/90 9/90 

2 100 6/82 5/173 

3 100 1/75 6/248 

4 100 4/68 317 

5 100 3/59 3/376 

 سال است. 4دوره بازگشت سرمایه تنزیلی طرح 

 (FPV)روش دوره بازگشت سرمایه فازی  -8

گرفتن ارزش دوره بازگشت سرمایه به مدت زمان برای بازگشت هزینه اولیه بدون در نظر 

گذاری معرِف هزینه ابتدایی سرمایه  0cjگویند. در این رابطه زمانی پول و با نرخ بهره صفر می

 است. tطی دوره زمانی  jگذاری نشان دهنده درآمد خالص از سرمایه jtRاست و  jگزینه 

 ، ارزش زمانیmjافتد؛ کوچکترین ارزش با فرض اینکه هیچ جریان نقدی منفی اتفاق نمی

 (.1985گیرد )وارد، پول را نادیده می

 بنابراین: 

 

 شود:عنوان ارزش زمانی پول در نظر گرفته میبه mjیا کوچکترین مقدار  

 

 گیرد:ارزش زمانی پول را در نظر نمی mjدر حالت فازی، کوچکترین مقدار 
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 گیردصورت زیر در نظر میارزش زمانی پول را به mjو کوچکترین مقدار 

 

 ،  kjtr، جایی که  j گذاریتعریف دوره بازگشت سرمایه برای سرمایه

thk  پارامتر از عدد فازی مثلثیjtR .است 

0KJC ،thk   0پارامتر از عدد فازیJC .است 

 𝑅𝑗𝑡
𝑙(𝑦) دهنده عدد فازی سمت چپ نشانjtR .است 

𝑅𝑗𝑡
𝑟(𝑦)  سمت راست نشان دهنده عدد فازیjtR .است 

 :مثال

های نقد ماشین ، یک ماشین جانشین ماشین فرسوده شرکت شود. جریان 2قرار است بین از  

دو ماشین در جدول زیر داده شده است. با استفاده از روش دوره بازگشت تنزیلی فازی کدام 

 (.%12، %15، %18شود؟ نرخ بهره: )ماشین انتخاب می

 

4 3 2 1 0 End of 

Year 

(3.5,4,4.5) (1,1.5,2) (4,4.5,5) (2,3,4) (-7,-5,-
3) Alt A 

(4 , 4.5 , 5 ) (3, 3.5 , 4) (4.5 , 5 , 
5.5) (3,4,5) (-12,-

10,-8) Alt B 

 

  باشد.دالر می 1000اعداد بر مبنای 

 

 :پاسخ

 ، داریم: W=0/3با استفاده از روش چی، پارک جهت رتبه بندی اعداد مثلثی با فرض 
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 : Aبرای گزینه 

𝐶2𝑗𝑡 = (
−7000−5000−3000 

3
) + (. 3 ∗w)+

𝐶1𝑗𝑡+ 𝐶2𝑗𝑡+ 𝐶3𝑗𝑡

3
= (0cp

−5000) = −6500  

TFN1= (
1000𝑌+2000 

1.18− .03 𝑌
,
−1000𝑌+4000 

1.12+ .03 𝑌
) = (1695, 2608, 35714) 

CP1= 3407/6 

TFN2= (
500𝑌+4000 

(1.18− .03 𝑌)2
,
−500𝑌+5000 

(1.12+ .03 𝑌)2
) = (2872.7 , 3402,6 , 3986) 

CP2= 4441/2 

∑𝐶𝑃𝑖

2

𝑖=1

 > 𝐶𝑃0 → 𝑃𝑃𝐴 = 1.656 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 

 :Bبرای گزینه 

cp0= -13000 
TFN1 = (2542.4, 3478.3, 4464.3) 
CP1= 4538.5 
TFN2= (3231.8, 3780.7, 4384.6) 
CP2 = 4993.2 
TFN3= (1825.9, 2301.3, 2847.1) 
CP3= 3015.2 
TFN4= (2063.2 , 2572.9 , 3177.6 ) 
CP4 = 3376.4 

∑𝐶𝑃𝑖

4

𝑖=1

 > 𝐶𝑃0 → 𝑃𝑃𝐵 = 3.3 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 

  

از آنجایی که دوره بازگشت سرمایه طرح الف، زودتر از طرح ب است، لذا دستگاه اول 

 شود.جایگزین دستگاه فرسوده می

 

 گیریبحث و نتیجه. 5
های ارزش فعلی خالص، دوره در این پژوهش ارزش فعلی و آتی و همچنین تکنیک

همچنین دوره بازگشت سرمایه تنزیلی در دو فضای کالسیک )قطعی( و بازگشت سرمایه و 
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فازی )عدم قطعیت( با توجه به اعداد فازی مثلثی بررسی شد. از آن جهت که در دنیای واقعی 

ها در حالت پذیر نیست، لذا ارزیابی و مقایسه پروژهپیش بینی پارامترها به طور دقیق امکان

و اگر ابهامی در جریانات نقدی وجود داشته باشد، امکان  تر استفازی به واقعیت نزدیک

ها و لذا غیر اقتصادی بودن منفی شدن ارزش فعلی و همچنین افزایش دوره بازگشت سرمایه

-گونه نتیجه گرفت که بررسی پروژهتوان اینها میپروژه وجود خواهد داشت. از تحلیل داده

دهد، گیرندگان طرح قرار میر اختیار تصمیمها در حالت غیر قطعی، اطالعات بیشتری را د

های قطعی مورد استفاده معتبر زیرا نتایج حاصل از محاسبات در حالت قطعی تنها با داده

ها از بین خواهد رفت، ولیکن نتایج ها، اعتبار آنباشند و با هرگونه تغییر در این دادهمی

گیرد هایی صورت میاده از دادهحاصل از محاسبات در فضای عدم قطعیت )فازی( با استف

گیری از ابتدا مورد توجه قرار گرفته است. که تغییرات ناشی از عدم اطمینان در محیط تصمیم

های تواند در حل آن دسته از مشکالت طرحلذا راهکارهای مطرح شده در این پژوهش می

 اقتصادی که در شرایط عدم اطمینان قرار دارند، مفید باشد.
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بررسی و شناخت ذی نفعان در بانکداری اسالمی و نقش و  

 روابط آنها با استفاده از روش تحلیل ذی نفع

 

 1* علی مهدوی پارسا 

 

 چکیده
های اقتصادی و مالی، حاکمیت موجود در نظامها بر اثر پیشرفت روز افزون با پیچیده شدن ساختار بانک

شرکتی به مسئله روز محققان، مدیران و ناظران بانکی تبدیل شده است. ذی نفعان بانک و نظام بانکی، 
ها به همراه روابط و تعارضات فی ما بین از مسائل مهم و مناقشه انگیز در این فضا نقش،حقوق و وظایف آن

نفعانی با حقوق، وظایف و ه دلیل ماهیت متفاوت با بانکداری متعارف دارای ذیباشد. بانکداری اسالمی بمی
باشد. شناخت نظام بانکداری اسالمی و تدوین چارچوب حاکمیت شرکتی در این نظام روابط متفاوت می

 در این مقاله پس از بررسی باشد.نفعان نظام بانکداری اسالمی و روابط آنها مینیازمند شناخت دقیق ذی
های اسالمی بر اساس اصول های متعارف و بانکها، بانکادبیات جهانی موجود در زمینه ذی نفعان در بنگاه

نفعان و ساختار نظام بانکداری بدون ربای ایران و تحقیقات و پیشنهادات ارائه شده جهت اصالح این نظام، ذی
زیربخش عملکردی یک بانک اسالمی  ها در چندینآن استخراج و دسته بندی گردیده و نقش و روابط آن

 مورد بررسی قرار گرفته است.
 

 .نفعانحاکمیت شرکتی، ذی نفعان، نظام بانکداری اسالمی، تحلیل ذی  :هاکلیدواژه
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 مقدمه. 1
های ها و سایر نهادها، بانکامروزه با پیچیده شدن نحوه مدیریت و کنترل در شرکت

 مهمترین مباحث دانش مالی و بانکداری تبدیل شده است.مالی، حاکمیت شرکتی به یکی از 

و  ها استتر از سایر سازمانبسیار حیاتیاجرای حاکمیت شرکتی مطلوب در شبکه بانکی 

های اقتصاد هموار سازد. اجرای تواند مسیر اجرای حاکمیت شرکتی را در سایر بخشمی

 .عه اقتصادی کشور داردای در توسمالحظهها تأثیر قابلحاکمیت شرکتی در بانک

یکی از مهمترین مسائل در حاکمیت شرکتی شناخت ذی نفعان و تعریف جایگاه و نقش 

باشد. در هر اقتصاد بر پایه نظریات بنیادی آنها در ساختار حاکمیت شرکتی بنگاه یا بانک می

بالتبع های متفاوتی به حاکمیت شرکتی و دهد نظریات و رویکردکه شالوده آنرا تشکیل می

 نفعان و نقش و جایگاه آنها وجود دارد.ذی

های ماهوی خود با در نظام بانکداری اسالمی و بانک های اسالمی با عنایت به تفاوت

نظام بانکداری متعارف اصول، کارکردها و راهکارهای متفاوتی برای چارچوب حاکمیت 

ت بانک های اسالمی با شرکتی بایستی تعریف گردد. تفاوت های اساسی در ماهیت و عملیا

 بانک های متعارف شبکه متفاوتی از ذی نفعان را پیرامون آنها شکل می دهد.

مسئله اصلی در این تحقیق شناسایی ذی نفعان و تعریف نقش و روابط آنها در بانک و 

 بانکداری اسالمی ایران )مبتنی بر نظام بانکداری بدون ربای ایران( می باشد.

کتشافی است و روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای و مراجعه به رویکرد این مقاله ا

متون و ادبیات موضوع حاکمیت شرکتی جهت شناخت اصول متعارف موضوع و سپس 

مراجعه به ادبیات و متون بانکداری اسالمی جهت شناخت و استخراج و دسته بندی انواع ذی 

نفعان شناسایی اشد. در انتها مجموعه ذیبهای اسالمی مینفعان و نقش و روابط آنها در بانک

 رسد.شده و نقش و روابط آنها از طریق مراجعه به خبرگان به تایید ایشان می

های اسالمی و همچنین نقش و جایگاه نفعان بانکنتیجه و خروجی تحقیق شناسایی ذی

 باشد.و روابط فی ما بین آنها می
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 مبانی نظری. 2

 

 شرکتیتعریف حاکمیت  -1-2

، قوانین، مقررات، (بنگاه تیحاکم یا بنگاه یراهبر ا)ی یشرکت یراهبریا  1حاکمیت شرکتی

های هایی است که موجب دستیابی به هدفمها و سیستفرایندها، فرهنگ ساختارها،

ارائه شده از  فیطبق تعرشود. نفعان میپاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی

و  هاهیعبارت است از روحاکمیت شرکتی ، یو توسعه اقتصاد یسازمان همکار یسو

 عیتوز یشرکت ی. ساختار راهبرشودیو کنترل م تیها سازمان هداکه طبق آن ییندهایفرا

داران، و سهام ران،یمد ره،یمد ئتمثل هی –سازمان  ختلففعاالن م نیب هاتیحقوق و مسئول

 .کندیم نیمع یسازمیتصم یرا برا ییهاهیو قواعد و رو کند؛یرا مشخص م - نفعانیذ گرید

 

 نظریات بنیادی در حاکمیت شرکتی -2-2

چند چارچوب نظری و متفاوت جهت تحلیل حاکمیت شرکتی وجود دارد که ناشی از زمینه 

 2 علمی خاص به موضوع حاکمیت شرکتی است:

 تئوری نمایندگی: ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است  .1

 های اقتصادی، حقوقی و سازمانی تئوری هزینه معامالت: ناشی از تئوری .2

 تئوری ذینفعان: ناشی از دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی .3

یدی به شمار در تمامی این نظریات ذی نفعان، نقش آنها و روابط موجود از مباحث مهم و کل

کمیت شرکتی قش آنها در چارچوب حانفعان و نرود. در هر نظریه به تناسب مبانی آن ذیمی

 باشد.متفاوت می

مورد اشاره  با عنایت به تمرکز موضوع این مقاله به مبحث ذی نفعان تنها تئوری ذی نفعان

 قرار می گیرد.

                                                 
1. Corporate Governance 

گیرند. همچون تئوری بازی در حاکمیت های دیگری نیز در موضوع حاکمیت شرکتی مورد بحث قرار میهای و مدلتئوری  2.

میت شرکتی ای و حاکهای چند حوزهها، تئوری اقتضایی، مدل تصاحب، مدل سهامداران عمده، مدل نظارت تفویضی، مدلشرکت

 .کمی و ... 
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 تئوری ذینفعان -3-2

توسعه یافت. یکی از اولین توضیحات درباره این  1970به تدریج از دهه  1«تئوری ذینفعان»

( ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را 1984تئوری در رشته مدیریت توسط فریمن )

نفعان پیشنهاد کرد. از آن زمان مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذی

ها در جامعه در گذشت زمان، ست. نقش شرکتادبیات بیشتری در این مورد مطرح شده ا

توجه افراد زیادی را به خود جلب کرده و با تأثیر خود بر کارکنان، محیط، اجتماعات محلی 

 و همچنین سهامداران، مرکز اصلی مباحثات بوده است.

ذکور بیشتر مترکیبی از تئوری سازمانی و اجتماعی است. در واقع تئوری « نفعانتئوری ذی»

ق، های سیاسی، اقتصاد، حقونت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخالق، تئورییک س

ها ه شرکتعلوم سازمانی و اجتماعی را در هم می آمیزد. اساس تئوری ذینفعان این است ک

ه جزء سهامداران باند و تأثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که آنها باید بسیار بزرگ شده

فعان تحت تأثیر بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. نه تنها ذینهای بسیار به بخش

سهامداران،  نفعان شامل،گذارند. ذیها تأثیر میها نیز بر شرکتها هستند بلکه آنشرکت

باشند. های مجاور و عموم مردم میکارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت

انوری و های جنفعان بر این باورند که محیط زیست،گونهترین حامیان تئوری ذیافراطی

( همچنین از 1387نفعان گنجانده شوند. )شمسی نژاد، های آینده نیز باید در زمره ذینسل

نفعان ان ذیتوان، خداوند، اسالم و شریعت و حاکم اسالمی را نیز به عنومنظر اسالمی می

 یک بنگاه محسوب نمود.

اکمیت حنفعان در مورد گروه مورد حمایت قواعد وت از نظریه ذیتفاسیر مختلف و متفا

ز منظر شرکتی سبب به وجود آمدن دو رویکرد در وضع این قواعد شده است. در مجموع، ا

 توان دو رویکرد زیر را ارئه کرد:گروه هدف قواعد حمایتی حاکمیت شرکتی، می

 ردن:کبزاری برای بر آورده حاکمیت شرکتی روشی برای ساختن سازو کارهایی موثر و ا

                                                 
1. Stake Holders Theory 
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ینفعان ها و نهادها )که در مجموع ذانتظارات مجموعه متفاوتی از اشخاص، گروه .1

 شوند( است که با شرکت در تعامل هستند؛ شرکت نامیده می

تر هدف از حاکمیت شرکتی بر آورده کردن انتظارات ای کوچکو در محدوده .2

  (.1931، 1)برلی داران  استسهام

یت شرکتی نفعان این مسئله مورد توجه قرار گرفته است که وضع قواعد حاکمنظریه ذیدر 

یران به عنوان تنها با هدف رفع مسئله نمایندگی که بین سهام داران به عنوان کارفرما و مد

حقوقی که  نمایندگان ایشان نیست. بلکه مسئولیت اجتماعی شرکت در وهله اول و در روابط

شود، یاشخاص در قالب قراردادهای دیگری غیر از نمایندگان پیدا مبین شرکت و دیگر 

سازمان  اقتضای آن را دارد که قواعد حاکمیت شرکتی جهت تأمین حقوق همه این ذینفعان

 دهی شود. 

 .های سهام داران و ذینفعان نمایش داده شده استدر جدول زیر تفاوت بین جنبه

 
 نفعانتفاوت جنبه سهام داران و ذی .1جدول 

 جنبه/ رویکرد ویژگی خاص

 هدف حاکمیت شرکتی :

راستا محداکثر کردن ثروت سهامدارن بوده و حاصل اطمینان از افزایش ثروت سهامداران و ه

 هابودن منافع مدیران و مالکان شرکت

 معیارهای ارزیابی شرکت

 شاخص های مالی همچون سوده سهم بازار و قیمت سهام 

 سهامداران 

 حاکمیت شرکتی:هدف 

مامی نبه وسیع تری از شرکت به صورت شبکه ای از قرار دادهای این تجایجاد ارزش برای 

 مشارکت کنندگان در شرکت

 ت:رد شرککمعیارهای ارزیابی عمل

رضایت  های اجتماعی )میزان استخدام،ص ت سهام(، شاخمسهم بازار، قی دالی )سوخص های مشا

ی های اخالق صیا عرضه کنندگان کاال و خالعات(، شاخمشتریان، روابط تجاری منصفانه 

قظ )قواعد ضد آلودگی، ح ی)فرهنگ مناسب تجاری، اصول اخالق تجاری( و شاخص های محیط

 منابع طبیعی(

 ذینفعان           

 (1394 ،رضایی و مشایخیمنبع: )

                                                 
1. Berle 
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 تعاریف موجود از ذینفعان -4-2

نظر وجود ندارد، اما از مجموع ادبیات موجود در اتفاق « ذینفع » اگرچه در مورد تعریف 

بحث حاکمیت شرکتی می توان تعریف مناسب از این عبارت را استنتاج کرد. کریستین 

 کند: تعریف زیر را از ذینفع ارائه می 1مالین

شود. این عبارت به هر شخص یا گروهی عبارت ذینفع شامل محدوده وسیعی از منافع می» 

 (.49: 2007، 2)مالین  «عملیات شرکت بر او تاثیر گذار استاشاره دارد که 

ها و بنابراین بر اساس این تعریف ذینفع شامل کارکنان، عرضه کنندگان، مشتریان، بانک

شود. اگرچه این تعریف مفید و مورد ها میدیگر اعتبار دهندگان، دولت و دیگر گروه

ایی که تصمیمات آن ها بر شرکت تاثیر استفاده است، اما شامل تصمیمات اشخاص یا نهاده

  (.2010و همکاران،  3)باگاریک شودگذار است نمی

و شرکت  شاید بتوان گفت تعریف بهتری از این عبارت که شامل روابط متقابل بین ذینفع

 باشد، این تعریف باشد:

هستند که داوطلبانه یا غیر داوطلبانه، در  4ذینفع یک شرکت اشخاص و تصمیم گیرندگان» 

کنند، بنابراین سود برندگان یا متحمالن خطر ارزش آفرینی و فعالیت شرکت مشارکت می

ایده اساسی در مورد ذینفعان » دهند که ایشان در مورد این تعریف توضیح می«. بالقوه هستند

مانند نفع مشترکی که شرکا در یک هستند، « نفع»این است که ایشان در عملکرد بنگاه دارای 

-مشارکت تجاری دارند و یا نفع مشترکی که بازیکنان یک گروه در نتایج بازی دارند. ذی

کنند، این ریسک عبارت است از کسب سود نفعان، ریسک مشترک را بین خود تسهیم می

 (.2002و همکاران،  5)پست «یا متحمل شدن زیان و ضرر به عنوان نتیجه عملکرد

نفعان وجود دارد، رویکرد یکی دیگر از رویکردهای مهمی که در مورد رابطه شرکت با ذی

نفعان است. بر اساس این به شرکت به عنوان مجموعه ای از قراردادها بین شرکت و ذی

                                                 
 .1 Christine Mallin 

 .2 Mallin 

.3 Bagaric 
4. Constituencies 

.5 Post 
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اند نفعان داخلی عبارتشوند. ذیتقسیم می 2و خارجی 1رویکرد، ذینفعان به دو گروه داخلی

نفعان، با قواعد رسمی و نفعان بیرون از شرکت با این ذین و مالکان. ذیاز کارکنان، مدیرا

  (.337: 1990، 3ایون)فریمن و  شودغیر رسمی تنظیم می

 نفعان را می توان از منظر قراردادی به دو گروه تقسیم کرد. همچنین ذی

 با مدیران دارند یا همان سهامداران 4نفعانی که قرارداد نمایندگیذی .1

-ایر ذیسنفعانی که روابط آنها با شرکت بر اساس قرارداد نمایندگی نیست یا ذی .2

 نفعان

نفعان که رابطه قراردادی با مدیران ندارند، نه نمایندگی بلکه نوعی تعهد رابطه حقوقی ذی

 شود.یاد می 5قانونی برای حفظ حقوق ایشان است که از آن به مسئولیت یا وظیفه امانی

-که توسط کمیته مشورتی بازارها و شرکت« ذینفع » ع ترین تعریف از رسد جامبه نظر می

تأیید شده،  2006های سال در کشور استرالیا که در گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت6ها

 به صورت زیر است:

 ها و اشخاصی که: آن گروه» 

های شرکت،  رود به طور معقول و متعارف، به طور اهمیت داری از فعالیتانتظار می –الف 

 تولیدات و خدمات آن متأثر شوند؛ یا 

ها به طور متعارف و معقولی بر توانایی شرکت در به اجرا گذاشتن موفق های آنفعالیت –ب 

  (.2006، 7)کمیتۀ مشورتی «های خود و دستیابی به اهداف خود تأثیر گذارداستراتژی

ها عملیات آن شود و یانفعان گروهی هستند که یا از عملکرد شرکت متأثر مینتیجه اینکه ذی

مانی )که ابر عملکرد شرکت، تأثیر گذار است. بنابراین، نوعی مسئولیت اخالقی و وظیفه 

ارد که باید دگواه این وظیفه امانی گاه یک قرارداد رسمی نمایندگی است( بین ایشان وجود 

صداق ماستای صالح و حمایت از حقوق یکدیگر قدم بردارند و به عبارت دیگر، در در ر

 مختلف، نماینده یکدیگر در حفظ حقوق مالی هم هستند. 

                                                 
1. Internal 

2. External 
3 . Freeman & Evan 

4 . Agency Contract 

5. Fiduciary duty 
6 . Corporale and Markets Advisory Committee (CAMAC) 

7 . Advisory Committee 
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 نفعان در بانکداری اسالمیذی -5-2

« انکنفعان در بذی»(، عنوان BCBSطبق تعریف کمیته بازل در نظارت بر بانکداری ) 

نقش منحصر  شود؛ و به دلیلگان وجه و جامعه میمشتریان، عرضه کنندهشامل : کارمندان، 

ارند، ناظران و ای بر عهده دهای مالی ملی و منطقهها در اقتصادها و نظامبه فردی که بانک

 آینداب میها نیز )عالوه بر موارد مذکور( جزو ذینفعان در نظام بانکی به حسخود دولت

(BCBS ،1999). 

 IIFSر نفعان یا صاحبان منافع را به شرح زیر د( ذیIFSBمالی اسالمی )هیات خدمات 

سپرده  گذاری و دیگرهای سرمایهشناسایی کرده است: کارکنان، مشتریان )صاحبان حساب

 ها و جامعه.گذاران(، تامین کنندگان، ناظران، حکومت

-چنین ذیهم (AAOIFI) یاسالم یموسسات مال یبرا یو حسابرس یسازمان حسابدار 

عت، نفعان اصلی را به شرح زیر فهرست کرده است: دارندگان سهام، هیئت نظارت شری

دهایی ناظران داخلی شریعت، صاحبان حساب های سرمایه گذاری، نهادهای نظارتی و نها

اسالمی  سهامداران بانک های 2.1که منافعی در امنیت و سالمت بخش مالی دارند. جدول 

)چاپرا،  ددهآنها نسبت به حاکمیت شرکتی و مسئولیتهای آنها نشان می رابطهیرا به همراه 

2002). 
 های اسالمیذی نفعان اصلی در حاکمیت شرکتی بانک . 2جدول 

 اهداف/وظایف در حاکمیت موضوعات مهم ذی نفع

 (CGشرکتی )

نظام اقتصادی، مالی و 

 قانونی در کل

 کارایی در نظام قانونی

 قراردادها  1اجرا پذیری

  2اصل حاکمیت قانون

 بهبود و ارتقا محیط های کسب و کار و قانونی قوی و

 مناسبی که از حاکمیت شرکتی حمایت نمایند 

دولت )قوانین و 

مقرراتی برای 

موسسات مالی 

قوانینی که عملکرد موسسات 

 مالی اسالمی را تسهیل می کند

که نیازهای ایجاد قوانین و مقررات واضح و شفافی 

 موسسات مالی اسالمی را بر طرف می نمایند

                                                 
1. Enforceability 

2. Rule of law 
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 اسالمی(

حسابداری و حسابرسی نمودن  1نظام حسابداری

استانداردهای تعیین شده ، با 

هدف تبادل واضح و شفاف 

 اطالعات

 ایجاد استانداردهای حسابداری یکسان ، واضح و شفاف

ثبات و صحت نظام مالی )حذف  2ناظران

 ریسک سیستماتیک(

ایجاد و توسعه کنترل های  

 داخلی، 

روش های مدیریت ریسک و 

 استانداردهای شفافیت

 ارائه رهنمود هایی به موسسات مالی ارزیابی عملکرد

کلی موسسات مالی در کل و رفتارهای پر خطر به طور 

 خاص

ارائه استانداردهای حداقلی برای  شرکت های بانکی

 مقوله حاکمیت شرکتی

 فعالیت اقتصادی صحیحارائه اصول 

 انتخاب اعضای هیئت مدیره حقوق سهامداران سهامداران 

تضمین مدیریت صحیح مراقبت  هیئت مدیره 

و ارزیابی نحوه مدیریت و 

حمایت از حقوق سهامداران و 

دارندگان حساب های سپرده 

 سرمایه گذاری

 تعیین سیاست و استراتژی موسسه

 پاسخ خواهی از مدیریت موسسه

 

 

 اداره کارای موسسه دیر کلم

 ایجاد توازن بین ریسک و بازده

 ایجاد ساختار انگیزشی کارا

اجرای سیاست های مصوب هیئت مدیره؛ به شیوه ای 

 صحیح و پاسخگویانه

بررسی کیفیت و کمیت  3حسابرسان داخلی

 اطالعات 

 بررسی شفافیت اطالعات

تضمین و تایید این مطلب که مدیر از سیاست های 

 (4هیئت مدیره متابعت نموده است )اصل تطابق مصوب

 مهارت اخالق کار  کارکنان موسسه

 ساختار انگیزشی صحیح

 برآورده نمودن اهداف تعیین شده توسط مدیر 

 5حداقل نمودن ریسک های عملیاتی

 ارزیابی میزان متابعت از فتاوا ارائه قوانین و اصول شرعی  هیئت نظارتی شریعت

                                                 
1. Accounting System 

2. Supervisors 

3. Internal Auditors 

4. Compliance 

5. Operational risks 
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 دریافت خدماتی مناسب سپرده گذاران

دریافت بازده ای قابل مقایسه )با 

 بازده دیگر موسسات(

 فعالیت به صورتی مسئولیت پذیر

 ارزیابی عملکرد موسسه 

بررسی کیفیت و کمیت  1حسابرسان خارجی

 اطالعات

 بررسی شفافیت اطالعا

 بررسی میزان دقت کیفیت و کمیت اطالعات

تضمین متابعت از فتاوای صادره توسط هیئت نظراتی  ریعتبررسی متابعت از ش ارزیابان شریعت

 شریعت

 (2002منبع: )چپرا و احمد، 

 

ت بانکداری بانک جهانی در کتابی به قلم هنی ون گرونینگ و ضمیر اقبال ذی نفعان در صنع

هادهایی که نهای ذی نفع مختلف و شمرد: ذی نفعان داخلی، گروهاسالمی را اینگونه بر می

 های آنها را انجام دهند. شده اند تا نظارت، بهبود و پایش فعالیتایجاد 

تمی و های اسالمی هستند. با دو سطح فعالیت سیسهای شرعی ویژگی متمایز بانکهیات

 های شرعی در زمینه حفظ حقوق همه ذی نفعان بر اساس اصول شریعتنهادی، هیات

رد نظارتی حصوالت جدید و ارائه کارکها نقش حیاتی در ایجاد مپاسخگو هستند. این هیات

 کنند.ایفا می

اند. های اسالمی ایفا کردهنهادهای چند جانبه نقش مهمی در توسعه و رشد بازارها و بانک

بانک توسعه اسالمی به این هدف اختصاص یافته است. صندوق بین المللی پول و بانک 

ندین نهاد همچون هیات خدمات اند. چجهانی نیز از طریق پژوهش بدین منظور کمک کرده

مالی اسالمی و سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسالمی برای ایجاد چارچوب 

اند که در حال توسعه نفعان جدیدی نیز ایجاد شدهاند. ذیتر ایجاد شدهنظارتی قوی

که  بندی و موسساتیزیرساخت مالی هستند همچون توسعه بازارهای سرمایه، موسسات رتبه

  (.2008، 2ایگبل )گریونیگ و کنندبه نقدینگی کمک می

توان در نظریات مختلف نسبت به جایگاه ذی نفعان در بانک های متعارف و اسالمی را می

 جدول زیر خالصه نمود.

                                                 
1. External Auditors 

2 . Greuning and Iqbal 
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 خالصه نظریات نسبت به ذی نفعان در بانکداری اسالمی و متعارف. 3جدول 

 بانکاهداف  وظیفه امانت داری کنترل مدل

 حداکثر کردن ثروت سهامداران نسبت به سهامداران با سهامداران تمرکز بر سهامداران

ذی نفعان حق مشارکت  تمرکز بر ذی نفعان

 در تصمیمات را دارند

 افزایش منافع تمامی ذی نفعان نسبت به همه ذی نفعان

وضعیت موجود نهادهای 

 مالی اسالمی

 نسبت به همه ذی نفعان با سهامداران

 نسبت به شریعت

 تطبیق با شریعت اسالمی

تعالی خدمات به تمامی ذی 

 نفعان

پیشنهاد برای نهادهای مالی 

 اسالمی

ذی نفعان حق مشارکت 

 در تصمیمات را دارند

 نسبت به همه ذی نفعان

 نسبت به شریعت

 تطبیق با شریعت اسالمی

تعالی خدمات به تمامی ذی 

 نفعان

 

 اسالمی ایرانذی نفعان در بانکداری  -6-2

در ایران بر اساس قانون بانکداری بدون ربا که هم اکنون در کشور در حال اجرا است، نظام 

باشد. نظریات متعددی نیز توسط صاحب نظران در مورد بانکی دارای ذی نفعان متعدد می

اصالح نظام موجود تاکنون ارائه شده است. طرح و الیحه جدید بانکداری اسالمی نیز بر 

اساس تحقیقات و نظریات مختلف توسط مجلس و دولت بدین منظور تدوین شده است. بر 

اساس این موارد می توان نقشه جامع ذی نفعان نظام بانکداری اسالمی را تصویر و تشریح 

نفعان هم اکنون در نظام بانکی وجود دارند. نقش و جایگاه نمود. طبیعتاً بسیاری از این ذی

جود تعریف شده و برخی دیگر )علی رغم وجود( دارای نقش و جایگاه برخی در مقررات مو

باشند. برخی دیگر از این مشخصی و تثبیت شده ای در مقررات موجود نظام بانکداری نمی

ذی نفعان نیز هنوز تاسیس نشده اند که لزوم ایجاد ایشان از تحقیقات و نظریات مختلف قابل 

 استخراج می باشد. 

کلی از ذی نفعان در بانک ها نظام بانکداری اسالمی )شامل نظام موجود  نگاشتی 1در شکل 

بانکداری بدون ربای ایران، پیشنهادات اصالحی و تغییرات پیش رو( ارائه شده است. به دلیل 
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پیچیدگی و درهم تنیدگی باالی روابط ارکان و ذی نفعان سیستم، در این تصویر روابط فی 

 اند.ما بین به تصویر کشیده نشده

 

            

               

    

            

          

         

       

         

                   

                  

         

          
                    

         

        
                   

      
                      

     

                          

          

                    

           

            

                  

             

          

                  

          

       

            

           
        
      

    

              
            

            

                   

            

 نگاشت کلی ذی نفعان بانک داری اسالمی  .1شکل

 

نماید. به دلیل هر بانک در نظام بانکی و محیط فعالیت خود با ذی نفعان متعددی فعالیت می

تعداد باالی این ذی نفعان و همچنین پیچیدگی فعالیت بانکی، شناخت صحیح و تفکیک این 

 باشد.تصویر و نگاشت کلی مقدور نمیروابط در یک 

نفعان بانکی، این سیستم به زیر در ادامه برای شناخت بهتر روابط فی ما بین ارکان و ذی 

هایی که به تصویر های فرآیندی مختلف تفکیک شده است. در هر یک از زیر سیستمسیستم

اصی با هدف کشیده شده است گروهی از ذی نفعان بانک با یکدیگر در طی فرآیند خ

 اند:های بانکی در این تحقیق به شرح زیر تفکیک شدهکنند. زیر سیستممشخص فعالیت می

 زیر سیستم عملیات بانکداری .1
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 زیر سیستم تسهیم منافع بانک .2

 زیر سیستم نظارت، حسابرسی و تطبیق .3

 زیر سیستم نظارت شرعی .4

 زیر سیستم کنترل، مدیریت و مساله نمایندگی .5

 روابط )دولت، جامعه و کارکنان(زیر سیستم سایر  .6
 

 ذی نفعان عملیات بانکداری -7-2

هایی است که بانک اسالمی جهت انجام موضوع عملیات بانکداری منظور تمامی فعالیت

دهد. به بیان دیگر این عملیات صف اصلی فعالیت خود یعنی ارائه خدمات بانکی انجام می

سپرده پذیری و تجمیع و بسیج منابع و ارائه باشد؛ که شامل سازمانی یک بانک اسالمی می

  باشد.تسهیالت و سرمایه گذاری در موضوعات مختلف می

گذاران، گیرندگان تسهیالت و باشد: سپردهبانک اسالمی دارای سه دسته اصلی مشتریان می

 مشتریان سایر خدمات.

اب جاری پول کنند. دارندگان حسگذاری میسپرده گذاران به سه طریق در بانک سپرده

دهند و از بانک انتظار خدمات پرداخت و خود را به صورت قرض در اختیار بانک قرار می

انتقال وجوه دارند. این افراد تمایلی به پذیرش ریسک فعالیت بانک را ندارند و بانک قانونا 

 باشد.و شرعاً ضامن به بازپرداخت وجوه به صورت دیداری می

ض الحسنه پس انداز )به لحاظ تئوریک( با هدف خیر و قرض های قرسپرده گذاران حساب

نمایند تا این وجوه صرف اعطای الحسنه در بانک اقدام به سپرده گذاری بدون سود می

تسهیالت قرض الحسنه به افراد نیازمند مثال در حوزه ازدواج یا درمان شود. عقد این سپرده 

نیز از ریسک بانک مجزا بوده و بانک متعهد نیز قرض الحسنه می باشد از این رو این منابع 

به بازپرداخت وجوه به صاحبان آن می باشد. همچنین بانک متعهد به استفاده صحیح این 

ها باشد که غالباً در بانکگذار در موضوع قرض الحسنه میمنافع بر اساس نیت خیر سپرده

 گیرد.مورد رعایت قرار نمی

باشند. این افراد به دالیل نیاز غیر تسهیالت قرض الحسنه میاز سوی دیگر متقاضیان دریافت 

باشند. بانک در مورد این افراد در معرض انتخاب انتفاعی مستحق دریافت قرض الحسنه می
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ها به باشد. همچنین بانکمعکوس و خطر اخالقی شناخت صحیح متقاضیان واجد شرایط می

کمتر از وجوه جمع آوری شده به این دلیل تمایل به کاهش نرخ هزینه پول خود اغلب 

ها به افراد نمایند. از سوی دیگر غالباً اینگونه وامموضوع اقدام به ارائه وام قرض الحسنه می

 شود.وابسته بانک همچون کارکنان و مدیران پرداخت می

ها موظف به تاسیس صندوق قرض الحسنه جهت در آخرین دستورالعمل بانک مرکزی بانک

اند. پیشنهاد دیگر جهت ن وجوه به صورت مجزا از پورتفوی منابع بانک شدهمدیریت ای

اصالح نظام قرض الحسنه توسط موسویان و راه نشین از طریق تفکیک عاملیت و مدیریت 

ها تنها عامل تجهیز وجوه و پرداخت در این نظام ارائه شده است. بر طبق این پیشنهاد بانک

و مدیریت وجوه و انتخاب متقاضیان و محل مصرف وجوه  وام قرض الحسنه باقی می مانند

 ،نشین)موسویان و راهشود قرض الحسنه در نظام بانکی به موسسات خیریه تخصصی منتقل می

1393) . 

کنند. گذاری میگذاری با هدف کسب منفعت در بانک اقدام به سپردهگذاران سرمایهسپرده

تواند اقدام به همراه بخشی از سرمایه خود را میوجوه جمع آوری شده از این طریق به 

ای دارای سود ای و مشارکتی نماید. عقود مبادلهپرداخت تسهیالت در قالب عقود مبادله

باشند ولی عقود مشارکتی بسته به عملکرد طرح کسب قطعی مشخص از ابتدای قرارداد می

 شود. خص میو کار پیشنهادی سودی متغیر خواهند داشت که در سررسید مش

شود. در عقود در عقود مبادله ای بانک ریسک نکول و اعتباری مشتری را متحمل می

گردد. جهت مشارکتی عالوه بر این ریسک تجاری طرف مقابل نیز به بانک تحمیل می

-شناخت بهتر مشتریان تسهیالت و همچنین اجتناب از انتخاب معکوس و خطر اخالقی، طرح

ایستی به تایید مشاوران معتبر برسد؛ همچنین مشتریان بایستی دارای های تقاضای تسهیالت ب

پرونده اعتباری در موسسات اعتبار سنجی باشند. این مسئله امروزه کمتر مورد رعایت قرار 

گیرد و از این رو میزان معوقات بانکی در بانک ها افزایش یافته است. از سوی دیگر می

ها را کاهش داده و ریسک آن را افزایش های بانکاراییتسهیالت تکلیفی دولت نیز بازده د

 دهد.می
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گذاری در اختیار بانک های سرمایه گذاری بر طبق عقد وکالت جهت سرمایهوجوه حساب

باشد. از سوی قرار می گیرد و از این رو قانونا و شرعا بانک ضامن اصل و سود این وجوه نمی

اصل از عملیات بانکداری و سود مشاع حاصله دیگر بانک موظف به پرداخت سود واقعی ح

به سپرده گذاران می باشد. اما در طول دوره اجرای قانون بانکداری اسالمی بانک تاکنون 

 اند.مند شدهاند و از سود قطعی نیز به ندرت بهرهها سهیم نشدهسپرده گذاران در ضرر بانک

مچون خدمات پرداخت، انتقال، سایر مشتریان، متقاضیان دریافت سایر خدمات بانکی )ه

باشند. وجه تمایز این خدمات اختصاص درآمد و سود حاصله به سهامداران عاملیت و ...( می

می باشد. درآمد این خدمات اختصاص به بانک دارد و بین بانک )سهامداران( و سپرده 

 باشد.گذاران مشاع نمی

یات بانکداری به عنوان ناظر و های آن هیات عامل در فرآیند عملهیات مدیره و کمیته

گیر و کارکنان سیاست گذار و هیات عامل در فرآیند عملیات بانکداری به عنوان تصمیم

 گذار هستند.ها به عنوان عوامل اجرایی تاثیربانک

ها عامل اصلی سودآوری در بانک است و نحوه ارائه تسهیالت و مصرف وجوه در بانک

باشد. از سوی دیگر این فرآیند و نحوه صحیح این فرآیند میکارایی بانک در نحوه مدیریت 

وری ها در توزیع منابع بانکی تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی و افزایش بهرهعملکرد بانک

 در نظام اقتصادی کشور دارد. 

ها به اعطای ها در ارائه تسهیالت و یا اجبار بانکدولت در این فرآیند با تصویب محدودیت

 نماید. ت تکلیفی مداخله میتسهیال

کنند و بر نحوه تصمیم گیری هیات ها نیز در این فرآیند نقش رقیب را ایفا میدیگر بانک

مدیره و هیات عامل بانک جهت تعیین نحوه جذب سپرده و توزیع وجوه و همچنین نحوه 

 گذارند.تعیین نرخ سود )تسهیالت و سپرده( تاثیر می

ان زیر مجموعه خود به عنوان نهاد ناظر نظام پولی کشور بایستی بانک مرکزی به همراه ارک

 بر این فرایند نظارت داشته باشند.
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 ذی نفعان تسهیم منافع بانک -8-2

نفعان شریک فرآیند و زیر سیستم مهم دیگر بانک های اسالمی فرآیند تسهیم منافع بین ذی

 و مدعی بر درآمدهای بانک می باشد. 

-اسالمی )در نظام بانکداری بدون ربای ایران( از سه محل تامین می درآمدهای بانک های

 شود: 

 ای؛ ربح قطعی قرارداد تسهیالت مبادله .1

 سود متغیر قرارداد تسهیالت مشارکتی؛ .2

 کارمزد وام قرض الحسنه و سایر خدمات؛ .3

ها )امالک های زیر مجموعه و سایر داراییسود سرمایه گذاری بانک در شرکت .4

 بازار سرمایه، ارز، طال و ...(و مستغالت، 

 باشند:ذی نفعان شریک در منافع در نظام بانکداری متعارف به شرح زیر می

 مالکان شرکت یا سهامداران .1

 طلب کاران یا همان صاحبان سپرده ها .2

 دولت به عنوان اخذ کننده مالیات .3

 و پاداش یزشیانگ یبانک جهت طرح ها رانیمد .4

تفاوت ماهوی رابطه بانک و سپرده گذار، سپرده گذار طلب در بانکداری اسالمی به دلیل 

باشد؛ بلکه شریک بانک در کسب و کار اعطای کار از بانک ناشی از یک قرض ربوی نمی

تسهیالت است. از این رو منافع ایشان در بانک اسالمی نه یک بهره مشخص بلکه سود متغیر 

اشد. به بیان دیگر مطالبات سپرده بناشی از عملکرد بانک در عملیات بانکداری خود می

باشد بلکه گذاران )حساب های سپرده سرمایه گذاری( جزء بدهی های عادی بانک نمی

نوعی ابزار مالی ترکیبی )یا هیبریدی( می باشد که دارای ماهیت دوگانه )مالکیت و بدهی( 

 باشد.می

متعارف تفاوت اندکی در ادامه درآمد مالکان بانک اسالمی نیز با درآمد در بانک های 

ها( مالکیت ها و حق الوکالههای اختصاصی بانک )شامل کارمزدکند. زیرا ایشان بر درآمدمی
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های مشاع )عملیات بانکداری و درآمد تسهیالت( با سپرده گذاران کامل داشته اما در درآمد

 شریک می باشند.

 شرح زیر اعالم نمود: توان ذی نفعان درآمد های بانک اسالمی را بهاز این رو می

های غیر مشاع و سهم سود مالکان شرکت یا سهامداران )تمامی سود ناشی از درآمد .1

 های مشاع(ناشی از درآمد

که  –های مشاع ها )سهم سود ناشی از درآمدطلب کاران یا همان صاحبان سپرده .2

 متغیر است(.

 دولت به عنوان اخذ کننده مالیات .3

 و پاداش یزشیانگ یهابانک جهت طرح رانیمد .4

در فرآیند تسهیم منافع بانک، بانک مرکزی به همراه نهادهای دیگر نظارتی همچون 

های هیات مدیره شامل کمیته حسابرس مستقل وظیفه نظارت بیرونی را بر عهده دارند. کمیته

 حسابرسی و حسابرس داخلی نیز وظیفه نظارت درونی را بر عهده دارند.

عمل به قراردادهای اسالمی و توزیع سود واقعی در این فرآیند به دلیل اهمیت شرعی  

نهادهای نظارت شرعی همچون شورای فقهی بانک مرکزی، حسابرسی شرعی و کمیته 

 شرعی هیات مدیره نیز بایستی بر این فرآیند نظارت نمایند.

فه هیات مدیره و هیات عامل نیز عالوه بر وظایف معمول خود در عملیات  بانکداری وظی

ایجاد توازن و تفاهم بین ذی نفعان این فرایند را بر عهده دارند. همچنین در بانک های 

گیرد. در های پاداش و انگیزش به مدیران تعلق میمتعارف سهمی از سود به عنوان طرح

 قانون تجارت ایران نیز این مسئله دیده شده است.

 

 ذی نفعان نظارت، حسابرسی و تطبیق -9-2
بانکداری بدون ربا ایران، تنها به نظارت بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر اشاره شده است در 

و جدا از آن به مواد قانون تجارت مبنی بر وظایف هیات مدیره و مجمع عمومی و همچنین 

وظایف بازرس و حسابرس قانونی شرکت اکتفا شده است. هر چند که بانک مرکزی و یا 

ر مصوبات مختلف خود سعی در پوشش این مسئله بوده اند اما خالء شورای پول و اعتبار د
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نبود قوانین در زمینه ارکان نظارتی تخصصی و وظایف آنها هم اکنون در بانکداری ایران 

مشهود است. این مسئله در تحقیقات و یا طرح ها و لوایح متعدد مورد اشاره و ارائه راه حل 

  گردد.ارد در شکل زیر ارائه میقرار گرفته است که جمع بندی این مو

هم اکنون حاکمیت شامل هیات دولت، مجلس و قوه قضاییه هر یک طبق وظایف و 

نمایند. از های کشور میاختیارات خود اقدام به اعمال نظارت و کنترل بر نظام بانکی و بانک

عملکرد ها نیز با نظارت خود بر سوی دیگر جامعه شامل افکار عمومی، محققان و رسانه

 گذارند.ها تاثیر میبانک

باشد. بر طبق طرح و الیحه بانکداری شورای بانک مرکزی نهاد ناظر نظام بانکی کشور می

هایی از نظارت بر سطح گیرد. همچنین بخشنظارت وظیفه نظارت بر بانک ها را برعهده می

 گیرد.ار میها قرها در اختیار نهاد جدیدی به نام صندوق ضمانت سپردهریسک بانک

ها را بر عهده خواهد گرفت و هیات داوری جهت ها وظیف هماهنگی بانککانون بانک

 ها و مشتریان تشکیل خواهد گردید.رفع اختالفات بانک

ها از سوی دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه ارکان خود و سرمایه گذاران بر بانک

نمایند. موسسات رتبه بندی نیز ها نظارت میبانکاز جنبه سرمایه گذاری و سهامداری در 

ها و افشای های مختلف بانکتوانند اقدام به بررسی و سنجش سطح ریسکپس از تشکیل می

 آن بنمایند.

ها و نظام بانکی کشور داشته و نهادهای بین المللی نیز به نوبه خود همواره نظارت بر بانک

 نمایند.زمینه میاقدام به ارائه گزارشات در این 

تمامی موارد فوق ارکان نظارتی بیرونی بودند، ارکان نظارتی درونی یک بانک به شرح 

 باشد.موارد زیر می

گذاری عملیات بانک را بر عهده دارد. ها وظیف نظارت و سیاستابتدا هیات مدیره بانک

باشد. همچنین های مختلف نظارتی همچون حسابرسی و ریسک میهیات مدیره دارای کمیته

های حسابرسی داخلی و تطبیق وظیفه نظارت داخلی بر عملیات مالی و رعایت قوانین واحد

 را در داخل بانک بر عهده دارند.
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 ذی نفعان نظارت شرعی -10-2
جهت اهمیت موضوع رعایت اصول شرعی در بانکداری اسالمی ما در این تحقیق ارکان 

 دهیم.مورد اشاره قرار می نظارت شرعی را جدا از نظارت متعارف

ها از لحاظ شرعی تحت نظارت قوه قضاییه از طریق صدور نظام بانکی و عملکرد بانک

باشند. همچنین مجلس شورای احکام قضایی، وحدت رویه یا بخش نامه های قضایی می

اسالمی به واسطه تایید قوانین توسط شورای نگهبان و یا استفساریه های این شورا نظارت 

 نماید.ها اعمال میرعی بر بانکش

های عموم مردم و مومنین در مورد رعایت اصول شرعی باعث تاثیر جامعه از طریق دغدغه

 شوند.پذیری و اصالح تصمیمات و عملیات بانکی می

در نظام بانکی بانک مرکزی اقدام به تاسیس شورای فقهی جهت نظارت شرعی بر تصویب 

نموده است. این شورا اخیرا مورد تایید قانونی مجلس نیز قرار ها مقررات و عملکرد بانک

 گرفته است.

طبق نظریات و تحقیقات محققان خارج از کشور، حسابرسی شرعی نیز می تواند طبق 

مکانیزمی توسط حسابرس مستقل و یا موسسات خاص حسابرسی شرعی صورت پذیرد. 

انک به صورت عمومی منتشر خروجی فعالیت ایشان به صورت گزارش حسابرسی شرعی ب

های نظارت شرعی بین المللی همواره وضعیت شرعی بانکداری گردد. همچنین نهادمی

 دهند.کشورهای مختلف را مورد بررسی و گزارش دهی قرار می

در داخل بانک هیات مدیره می تواند اقدام به تاسیس کمیته شرعی جهت نظارت بر عملیات 

رعی نماید. همچنین واحد نظارت شرعی در ادارات اجرایی بانک و تطبیق آن با اصول ش

 بانک می تواند تشکیل گردد.

 

 کنترل، مدیریت و مساله نمایندگی -11-2

طبق قانون تجارت ایران شرکت ها تحت مدیریت و نظارت هیات مدیره حقیقی یا حقوقی 

اقدام به انتخاب مدیر شوند. هیات مدیره نیز منتخب توسط سهامداران و از بین ایشان اداره می

 شوند. عامل می نماید. بانک ها نیز بر طبق همین قانون اداره وکنترل می
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ررسی کنترل ها علمی و همچنین طرح و الیحه در دست ببر طبق بسیاری از تحقیقات و توصیه

-رح زیر میشها باشد. عمده این پیشنهادات به ها بایستی متفاوت از شرکتو مدیریت بانک

 باشد:

 1محدودیت های سهامداری .1

 تفکیک هیات مدیره از هیات عامل .2

 هیات مدیره متشکل از فقط اعضای حقیقی .3

 وجود عضو مستقل در هیات مدیره .4

 تفکیک ریاست هیات مدیره از مدیرعامل .5

 تایید صالحیت هیات مدیره و هیات عامل توسط نهاد ناظر .6

داران خرد سهامداران نهادی و سهامها به سه دسته کلی دولت، هم اکنون سهامداران بانک

الً تحت های دولتی است و طبیعتاً بانک کامتقسیم می شوند. دولت تنها سهامدار بانک

رل بانک که قانون به عدم کنتمدیریت دولت می باشد. در بانک های خصوصی شده در حالی

ترلی بانک کن توسط دولت تاکید کرده اما دولت بعضاً به واسطه سهام عدالت هنوز سهامدار

 ها نفوذ و کنترل گسترده دارد. باشد و در این بانکمی

ه انتخاب هیات بباشند که اقدام ها تحت کنترل سهامداران نهادی میفارغ از این مسئله بانک

مدیره در بانک  نمایند. سهامداران خرد توانایی انتخاب عضو هیاتها میمدیره و کنترل بانک

هامداران سشوند. جهت کاهش نفوذ ز عملکرد و سود بانک منتفع میها را ندارند و تنها ا

لکیت ها توسط اشخاص حقوقی و مادرصد از سهام بانک 10عمده قانون مالکیت بیش از 

ت مدیره اشخاص حقیقی از یک خانواده به صورتی که قادر به انتخاب بیش از یک عضو هیا

های بانک عدم رعایت آن در بسیاری از را باشند ممنوع نموده است. این قاعده، فارغ از

 ند.ککشور، نتوانسته از کنترل و نفوذ بر بانک ها توسط یک ذی نفع واحد جلوگیری 

                                                 
 .اکنده جهت بانک ها الزام شده استاین مسئله هم اکنون در قوانین پر  .1
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در صورت پذیرش ساختار دو هیات در مدیریت بانک، وظایف نظارت و سیاست گذاری 

گیرد رار میدر اختیار هیات مدیره و وظایف اداره و اجرا در اختیار مدیرعامل و هیات عامل ق

  شود.و تضاد موجود در این وظایف مرتفع می

با انتخاب افراد حقیقی به عنوان عضو هیات مدیره، از کنترل و نفوذ سهامداران عمده بر بانک 

گیرد که کاسته می شود و مسئولیت بانک در اختیار اعضای حقیق واجد صالحیتی قرار می

شند. لزوم وجود عضو مستقل در هیات مدیره نسبت به همه سهامداران بایستی پاسخ گو با

تواند ضامن حقوق سهامداران خرد باشد. برای عضو مستقل تعاریف متعددی قابل ارائه می

است که در تحقیقات و اسناد پیشنهادی هنوز به جمع بندی نرسیده است. عدم مسئولیت در 

سهامدار از جمله این بانک، عدم سهامداری، عدم وابستگی مستقیم یا غیر مستقیم به یک 

 تعاریف می باشد.

هیات مدیره مسئول استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانک می باشد و بدین منظور بایستی 

های هیات مدیره )همچون حسابرسی، جبران، انتصاب، ریسک و ...( اقدام به تشکیل کمیته

مدیره مربوط به نحوه نماید. کمیته انتصابات و جبران خدمات از مهمترین کمیته های هیات 

 باشند.مدیریت و اداره در بانک ها می

های زیر مجموعه )یا مدیریت ساختار های گروهی( از دیگر نحوه اداره و کنترل شرکت

 باشد.ها میمسائل مطرح در حاکمیت شرکتی در بانک

 

 سایر روابط )دولت، جامعه و کارکنان( -12-2

ها دارای محیط پیرامونی و روابط شده در فوق بانکهای مطرح جدا از روابط و زیر سیستم

 باشند.)گاه غیر رسمی( با سایر ذی نفعان همچون نظام اقتصادی، دولت، جامعه و کارکنان می

ها بوده است. نظام اقتصادی شامل نهادها نظام اقتصادی همواره تحت تاثیر و اثر گذار بر بانک

باشد. بررسی آنها خارج از حوصله این تحقیق می و ارکان و فرآیند های متعددی می باشد که

عمده روابط ذی نفعی بین بانک ها و نظام اقتصادی در مورد تاثیر گذاری متقابل این دو بر 

نرخ بهره، نحوه توزیع منابع بانکی، سطح سرمایه گذاری، کارایی و اثربخشی این سرمایه 

 اشد.بها، رشد اقتصادی و ایجاد عدالت اقتصادی میگذاری
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نماید که متاسفانه اغلب در کشور ما باعث دولت به طرق مختلف بر بانک ها اعمال نفوذ می

  ها و کاهش کارایی عملکرد ایشان شده است.افزایش سطح ریسک بانک

های اجتمای بانک تعریف نمود روابط جامعه و بانک ها را می توان تحت مفهوم مسئولیت

باشد. های حاکمیت شرکتی میرد تاکید در چارچوبکه یکی از اهداف و وظایف مهم مو

های اجتماعی بانک ها را می توان در زمینه کاهش فقر، ایجاد عدالت اقتصادی، مسئولیت

های مورد توجه به حسن شهرت و جلب اعتماد عمومی، توجه به حفظ محیط زیست در طرح

 های آینده بر شمرد.سرمایه گذاری و توجه به منافع نسل

ها در دو حوزه انتصاب و ارتقای کارکنان بر اساس نهایت روابط کارکنان با بانکو در 

شایسته ساالری و آموزش ایشان در زمینه رعایت اصول حاکمیت شرکتی اسالمی مطرح 

 نمود.
 

 و پیشنهادها نتیجه گیری. 3
و  در این مقاله به بررسی تئوری ذی نفعان در حاکمیت شرکتی و اهمیت شناخت دقیق آنها

تاثیر این مسئله بر نگاه به بنگاه و اهداف آن پرداختیم. سپس ذی نفعان در نظام بانکداری 

متعارف و همچنین نظریات و تحقیقات موجود در مورد ذی نفعان در نظام بانکداری اسالمی 

 را مورد بررسی قرار گرفت.

ت و پیشنهادات سپس مبتنی بر نظام بانکداری بدون ربای ایران )وضعیت موجود(، تحقیقا

موجود و طرح و الیحه پیشنهادی به مجلس جهت اصالح این نظام اقدام به استخراج ذی 

 نفعان مختلف نظام بانکداری اسالمی مطلوب در ایران پرداخته شد.

در ادامه روابط موجود در بین این ذی نفعان را به صورت مختصر در چندین زیربخش 

 گردید.عملکردی در بانک اسالمی تشریح 

 آید:بر این اساس نتایج زیر بدست می

-های متعارف مینفعان در بانکهای اسالمی بیشتر از ذینفعان در بانکتعداد ذی .1

باشد. نهادهای ناظر باشند. بانکداری اسالمی دارای ذی نفعان مختص به خود می

شرعی )شورای فقهی بانک مرکزی، کمیته شرعی هیات مدیره، حسابرس شرعی 

 باشند....( از جمله این موارد میو 
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نفعان در بانک اسالمی با نقش آن در بانک متعارف گاه نقش هر یک از ذی .2

باشد. تفاوت در نقش سپرده گذاران از جمله این تر میمتفاوت و اغلب پیچیده

 باشد.موارد می

روابط ذی نفعان با یکدیگر در زیر بخش های مختلف به دلیل تفاوت نقش آنها و  .3

وجود ذی نفعان اختصاصی در بانکداری اسالمی پیچیده تر از روابط موجود در 

 نظام بانکداری متعارف می باشد.

این مقاله نگاهی نو به بانکداری اسالمی از منظر ذی نفعان داشت و طبیعی است که بسیاری 

آتی در های این مسئله در این متن مغفول مانده باشد. موضوعات زیر جهت تحقیقات از جنبه

 گردد:دنباله این موضوع پیشنهاد می

 نفعان و تعارضات آنها در بانک و بانکداری اسالمیحقوق ذی .1

 نقش، جایگاه و وظایف هر یک از ذی نفعان در بانک و بانکداری اسالمی .2

 های عملکردی بانک اسالمیتدقیق روابط بین ذی نفعان در هر یک از زیربخش .3

 در بانکداری اسالمی بر پایه  راهکارهای بهبود حاکمیت شرکتی .4

a. پیشنهاد تاسیس ارکان جدید در نظام بانکداری اسالمی 

b.  ،)پیشنهاد راهکارها و سازو کار های جدید حقوقی )قانونی، مقرراتی

 مالی و حسابداری جهت بهبود عملکرد ارکان موجود
 

 منابع  
 1362قانون بانکداری بدون ربا، 

 .1395شده به مجلس شورای اسالمی،  طرح بانکداری جمهوری اسالمی ارائه

 .1395الیحه بانکداری جمهوری اسالمی ارائه شده به مجلس شورای اسالمی، 

، راهکارهای بومی سازی حاکمیت شرکتی موثر در نظام بانکداری ایران (.1386)  محمد ،روشندل

 .بانک مرکزی

 نهیبه یراهکار یقرض الحسنه اختصاص یحساب ها (.1393) یعل ،نینشراه و عباسدیس ان،یموسو

 11 ،یمعرفت اقتصاد اسالم. یاسالم یمنابع قرض الحسنه در نظام بانکدار تیریو مد تیهدا یبرا

(6)، 143–163.  
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 ران،یا یموثر در نظام بانکدار یشرکت تیحاکم یساز یبوم یراهکارها (.1386) یمرکز بانک

 .نظارت بانکیسایت بانک مرکزی، بخش  روشندل محمد، وب

(. اصول بهبود حاکمیت شرکتی کمیته نظـارت بانکی 1393)  مرکزی جمهوری اسالمی ایران بانک

 .بال. ترجمه نرگس احمدی. وبسایت بانک مرکزی، بخش نظارت بانکی

 کردیبا رو یرانیا یدر بانک ها یشرکت تینظام حاکم یابیارز ی. امکان سنج(1391) سودابه ان،یبلور

 .تیریدانشکده مد -مهر البرز  یارشد، موسسه آموزش عال یکارشناس پایان نامۀ .یازیکارت امت

 .اسالم. تهران: روزنه یمال نیربا و قوان ،یبانکدار (.1390) دمحمدیس ،یبهشت

 ئتیه یهازارشگ:  یاسالم یبانکدار یشرع یاستانداردها (.1392) دیدحمیس ،یپورمحمد

 یواحد صنعت ،ی. تهران: جهاد دانشگاههیبا فقه امام افتهی قیتطب (IFSB) یاسالم یخدمات مال

 .ریرکبیام

حاکمیت شرکتی در بانکداری، ارائه یک چهارچوب  (.1392) اردشیر ،مردانپور پینوندی

، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی مفهومی،

 .توسعه مدیریت پولی و بانکی

سازمان ، (IFSB) مروری بر استانداردهای هیئت خدمات مالی اسالمی (.1394) محمد ،یدیتوح

 .ماسالپژوهش، توسعه و مطالعات  تیریبورس و اوراق بهادار، مد

حاکمیت شرکتی با رویکرد اسالمی: تجزیه و تحلیل . (1388) یمهد، پورلیخلو  وسفی ان،یپوریتق

 .73-66، 209و  208حسابدار،  (OECD) مقایسه ای با اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

 یدر موسسات مال یشرکت تی. حاکم(1388) نیحس ،یسمیم احمد و بیمحمد عمر، حب چاپرا،

 . انتشارات دانشگاه امام صادق تهران: .یاسالم

بیست و  حاکمیت شرکتی در بانکها و نقش بانکهای مرکزی در پیاده سازی آن، (.1390)داوری
 .موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، تهران، دومین همایش بانکداری اسالمی

تاثیر اصول حاکمیت شرکتی بر افشای اطالعات شرکتهای پذیرفته  ،(1387) دیسع دیس ،نژاد یشمس

 . ارشد، دانشگاه امام صادق ینامه دوره کارشناس انی، پاشده در بورس اوراق بهادار تهران

ها. در بانک یشرکت تیحاکم قی: از طریبانک میاز جرا یریشگیپ (.1394) نینژاد، محمد ام یعاقل

  تهران: جاودانه

از منظر  یشرکت یراهبر یها میپارادا یقیتطب یبررس .(1391غالمرضا و حامد آراد ) یکردستان

 .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران ،یاسالم یعلوم انسان یالملل نیکنگره ب نیاسالم و غرب، نخست

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/468230/%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b2%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-oecd
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/468230/%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b2%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-oecd
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/468230/%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%b2%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-oecd
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Abstract 6

Investigating and Understanding Stakeholders in 
Islamic Banking and Their Role and 

Relationships, Using Stakeholder Analysis 

 
*Ali Mahdavi Parsa1  

 
Abstract  
     With the complexity of the banks' structure as a result of the increasing 
progress in the economic and financial systems, corporate governance has 
become an issue for researchers, managers and supervisors. Islamic banking, 

due to its different nature from conventional banking, has stakeholders with 
different rights, duties and relationships. Understanding the Islamic banking 
system and developing a corporate governance framework in this system 
requires understanding of the stakeholders of the Islamic banking system and 
their relationships. In this article, we review the existing world literature on 

stakeholder institutions, conventional banks and Islamic banks. based on the 
principles and structure of the non-usury banking system in Iran, researches 
and suggestions for reforming this system, we investigate and categorize the 
roles and relationships of Islamic banking stakeholders in several functional 
divisions of an Islamic bank. 
 
Keywords: Corporate Governance, Stakeholders, Islamic Banking 
System, Stakeholder Analysis. 
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Abstract 5

 

Evaluation of economic plans in a fuzzy and 
deterministic environment 

 
Majid Montashery*, Moslem Nilchi**, Dariush Farid***1  

 
Abstract 
     The purpose of this study is to study and evaluate economic projects in a 
fuzzy and definitive manner. At first, the present and future values of the 
deterministic and fuzzy environment were investigated and then the methods 
of the deterministic and fuzzy net present value, the deterministic and fuzzy 
equity return period and the deterministic and fuzzy equity return period, 
respectively. A triangular method will also be used to investigate economic 
plans in the fuzzy environment. These methods are able to select the best 
projects in the real world, taking into account various quantitative and 
qualitative objectives as well as parameter uncertainties. The results show 
that using fuzzy methods (uncertainty) can make better decisions about 
project evaluation and selection. 
 
Keywords: Time Capital budgeting, project economic evaluation, net 
present value fuzzy, fuzzy payback period. 
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Abstract 4

Investigate the Relationship between Marketing 
Capabilities and Abnormal Stock Returns with 

an Emphasis on Growth Mediation 
 

١*Seide Asefeh Hosseini  
 

Abstract 
     The purpose of this study is to investigate the relationship between 
marketing capabilities and abnormal stock returns with the emphasis on 
intermediary growth. Marketing capabilities help build and maintain a 
relationship with customers and members of their distribution channels, and 
can thus affect long-term corporate performance. On the other hand, these 
capabilities can also be explained by the return on equity, which can be 
through indirect growth. This research is a causal or post-event type and is of 
practical purpose, that is, the discovery of the causes or causes of an event or 
incident or phenomenon in question. This is in line with the practice and 
needs of the companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this 
research, a sample of 156 companies listed in Tehran Stock Exchange during 
the period 2013 to 2017 was selected. Based on the data envelopment 
analysis method and multivariate linear regression analysis, the research 
findings showed that marketing capabilities lead to an increase in abnormal 
stock returns. The findings also show that marketing capabilities affect not 
only direct, but indirectly, through asset growth (partial mediation) on 
abnormal stock returns. Firstly, marketing capabilities and growth 
information have a value-relevance and secondly, by creating competitive 
advantage, customer satisfaction, and consequently improving company 
performance and growth channel (indirectly) will lead to an abnormal 
positive return. 
 
Keywords: Value Relevance, Marketing Capabilities, Abnormal Stock 
Returns, Growth. 
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Abstract 3

Investigating the Relationship between Corporate 
Governance Mechanisms and Audit Fees in 

Companies Listed in Tehran Stock Exchange 
 

1 Ebrahim Rahman Poor*, Bahareh Abed** 

 
Abstract 
     The purpose of this study is to investigate the effects of corporate 
governance mechanisms on audit fees in companies listed in Tehran Stock 
Exchange. In this research, among the four criteria of corporate governance 
system are four variables: institutional ownership, ownership concentration, 
independence of directors (ratio of non-obliged members to total members) 
and simultaneous tenure of the board of directors and CEO as the criteria of 
systematic management. Has been. In terms of purpose, this research is an 
applied research and one of the descriptive-correlation accounting studies. 
Multivariate regression was used to test the hypotheses. The sample 
consisted of 96 companies (and 864 company-year observations) between 
2009 ��� 2017. ��� ������� ������ ���� ����� �� � ����������� �������� 
relationship between the percentage of institutional shareholder ownership, 
ownership concentration and board independence with audit fees. The 
findings showed that there is a positive and significant relationship between 
board independence and audit fees. 
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Abstract 2

Investigate the effect of deviation from industry 
leverage on the dynamics of capital structure of 

companies Listed on Tehran Stock Exchange 
 

1 Mostafa Hashemi Tilehnouei*, Leyla Ranjbar ** 

 
Abstract 
     Due to the fact that capital structure adjustments are costly, companies 
only adjust their capital structure when the benefits are greater than its cost. 
On the other hand, it can be argued that companies face different adjustment 
costs due to their specific characteristics and thus move at different speeds to 
their target leverage. The purpose of this study is to investigate the effect of 
deviation from the industry leverage on the dynamics of capital structure of 
companies listed on Tehran Stock Exchange. In order to achieve the research 
goal and test it using a systematic elimination method, a sample of 185 
companies from companies listed on The Tehran Stock Exchange was 
selected during the years 2007 to 2016 and multivariate regression model 
was used in combination data, and Eviews9 software was used for statistical 
analysis. The results of the research hypotheses show that the deviation from 
the financial leverage of the industry affects the dynamics of the capital 
structure of the companies listed on Tehran Stock Exchange. 
 
Keywords: capital structure, industry leverage, capital structure 
adjustment speed, Panel Data. 
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Abstract 1

Investigation of The Break of mean and stock 
market price volatility before and After the 

nuclear deal 
(Kim-Nelson Method) 

1 Mojtaba Rosstami * Seyed-Nezamuddin Makiyan** 

 
Abstract 
     Economic sanctions against Iran have been imposed by the United States, 
some international organizations and some other countries, and have affected 
various sectors of the economy. The deal reached between Iran and the six 
powers of the world in 2013 was aimed at removing economic and non-
economic sanctions by stopping nuclear activities. The purpose of this study 
was to investigate the effect of the agreement and sanctions on stock returns 
in Tehran Stock market. The present study, using Marky's regime change 
method, examines the existence of a break in the variance and average return 
on equity. In order to investigate the failure of stock return variance, Kim 
and Nelson (1999) model has been used for the years 2009 to come. The 
results show that for the years 2009 and 2009, variance in the series of 
fluctuations has occurred, and after the completion of the variance, the stock 
returns are less than before. Therefore, the risk of investment in the capital 
market has fallen, and sanctions have not affected the average return on 
equity. The subordinate and important results of this research are that during 
the boycott of the regime, with high variance and turbulence, the high 
returns were not high, and this was one of the reasons for the flow of capital 
to other markets, including the foreign exchange market. 
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