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چکیذُ
ّذف ایي پظٍّؾ ،تشسػی ساتغِ تیي ػیاػت تمؼین ػَد ٍ ػشهایِگزاسی دس ؿشایظ ػذم اعویٌاى دس خشیاى ٍخِ
ًمذ اػت .ػٌدؾ ػذم اعویٌاى دس خشیاى ٍخِ ًمذ تِ دٍ كَست ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ ٍ ًَػاى خشیاى ٍخِ ًمذ
كَست پزیشفتِ اػت .دس آصهَى فشضیِّای تثییي ؿذُ ،اص الگَی سگشػیًَی چٌذ هتغیشُ ٍ چیٌؾ دادُّای تشویثی
اػتفادُ ؿذُ اػتً .وًَة پظٍّؾ ،ؿشوتّای پزیشفتِ ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى تیي ػالّای  1388تا 1393
اػت .یافتِّای پظٍّؾ حاوی اص آى اػت وِ تیي ػَد تمؼیوی ٍ هخاسج ػشهایِای ،ساتغِ هثثت ٍ هؼٌاداسی ٍخَد
ًذاسد .لیىي دس ؿشایغی وِ ًَػاى تا اّویتی دس خشیاى ٍخِ ًمذ ٍخَد داسد ،هخاسج ػشهایِای ًؼثت تِ ػَد تمؼیوی
تِكَست تا اّویتی حؼاػیت ًـاى خَاّذ داد.
ٍاژُّای کلیذی :تمؼین ػَد ،ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ ،هخاسج ػشهایِگزاسیًَ ،ػاى خشیاى ٍخِ ًمذ
JEL: E22, L22, M41, N25
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هقذهِ
هذیشاى ؿشوتّا ،تا ّذف حذاوثشػاصی ثشٍت ػْاهذاساى دس اداسُ اهَس ؿشوت ،اص چْاس ًَع
تلوین تأهیي هالی ،ػولیاتی (ػشهایِگزاسی) ٍ دس ًْایت تمؼین ػَد اػتفادُ هیوٌٌذ .اص هیاى
تلوینّای پیـگفتِ ،تلوین هشتَط تِ تمؼین ػَد تِكَست تخلیق ػَد ّش ػْن تِ دٍ تخؾ
ػَد تمؼیوی ٍ ػَد اًثاؿتِ ،اص هْوتشیي تلوینّایی اػت وِ هذیشاى اتخار هیوٌٌذ صیشا تِعَس
غیشهؼتمین تش دٍ تلوین تأهیي هالی ٍ ػشهایِگزاسی اثش هیگزاسد ّش دٍ اص ٍظایف هذیشاى اػت( .تاالًِ ٍ
هشتضایی.)1390 ،
ػیاػت تمؼین ػَد ّوَاسُ تا ػایش تلویوات هالی ؿشوت دس تؼاهل اػت ٍ ایي ساتغِ تؼاهلی
تحت تأثیش ؿشایظ هختلف لشاس هیگیشد .اص خولِ ،هْوتشیي ػَاهل تأثیشگزاس تش ساتغِ تیي ػیاػت تمؼین
ػَد ٍ ػایش تلویوات هالی ؿشوتٍ ،خَد ػذم اعویٌاى ًؼثت تِ خشیاى ٍخِ ًمذ دس لالة ووثَد یا
ًَػاى آى اػت.
پشداخت ػَد ػْام هؼتلضم پشداخت ٍخَُ ًمذ اػت .اص ایيسًٍ ،مذیٌگی ؿشوت ،تلویوات هشتَط
تِ ػَد ػْام سا تحتالـؼاع لشاس هیدّذ .چِ تؼا ؿشوتی ،توایل تِ پشداخت ػَد ػْام تیـتش داؿتِ
تاؿذ ،اها تِ ػلت ًذاؿتي ًمذیٌگی وافی كشفاً لادس تِ تَصیغ تخؾ وَچىی اص ػَد ػْام خَد تاؿذ.
ایي حالت ،صهاًی سخ هیدّذ وِ ؿشوت ،تِسغن ػَدآٍسی تاال ،تِ ػشػت ،دس حال تَػؼِ اػت.
تٌاتشایي ،ؿشوت تشای ایفای تؼْذات خَد ٍ تأهیي هالی ػشهایِگزاسیّای ػوذُ تِكَست ّوضهاى،
اص ًمذیٌگی وافی تشخَسداس ًیؼت .تذیيتشتیة ،ػذم وفایت ًمذیٌگی ؿشوت ،هٌدش تِ ایداد
هحذٍدیتّایی دس تَاًایی آى ًؼثت تِ تغییش ػیاػت تمؼین ػَد خَاّذ ؿذ.
ػذم ٍخَد تٌاػة تیي ًمذیٌگی ٍ ػَد تمؼیوی ،چالؾ هْوی سا تشای ؿشوت ایداد خَاّذ وشد.
اص یهػَ ،تَصیغ ػَد ًمذی ،كشفاً دس صهاى ٍخَد خشیاى ًمذ وافی اًدام هیپزیشد ٍ هَخة خشٍج
هٌاتغ دس اختیاس ؿشوت خَاّذ ؿذ( .دًیض ٍ اٍصٍتا .1)2008 ،اص ػَی دیگش ،افضایؾ تَصیغ ػَد ًمذی تا
ّذف خلة سضایت ػْاهذاساى ،هوىي اػت هٌدش تِ اص دػت سفتي فشكتّای ػشهایِگزاسی پیؾ
سٍی ؿشوت گشدد (فاها ٍ فشًچ .2)2001 ،دس حمیمت ،ؿشوتّای داسای فشكتّای ػشهایِگزاسی تاال ،تِ
ٍخِ ًمذ تیـتشی ًیاص داسًذ ٍ هوىي اػت ػَد تمؼیوی ووتشی تَصیغ وٌٌذ (ایضدیًیا ٍ ػلیٌمیاى.)1390 ،

)Denis, and Osobov, (2008
)Fama, and French, (2001
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دس یه هَاصًِ ػالهتدّی ،صهاًی وِ استثاط هؼتمیوی تیي واّؾ ػَد تمؼیوی ٍ واّؾ ثشٍت
ػْاهذاساى ٍخَد داسد ،هالىاى ٍ هذیشاى تشای خلَگیشی اص واّؾ دس ثشٍت ػْاهذاساى ،ػیاػت
تمؼین ػَدی سا اًتخاب وٌٌذ وِ ػَد تمؼیوی اػالم ؿذُ ووتش اص ػَد هَسد اًتظاس تاؿذ ٍ تِ هذیشاى
اخاصُ هیدّذ ،تِسغن ٍخَد خشیاىّای ًمذی ووتش اص هیضاى اًتظاس دس آیٌذُ ،تمؼین ػَد ًمذی سا
حفظ وٌٌذ تا تَخِ تِ هَضَػات پیـگفتِ ،هیتَاى اػتٌثاط ًوَد وِ دس صهاى ٍخَد ًَػاى دس خشیاى
ٍخِ ًمذ آتی ،ػَد تمؼیوی ووتشی تَصیغ خَاّذ ؿذ .تِػثاست دیگش ،صهاًی وِ ًؼثت تِ خشیاى ٍخِ
ًمذ آتی ،ػذم اعویٌاى ٍخَد داؿتِ تاؿذ ،ؿشوتّا تِدلیل ٍیظگی ػالهتدّی ػَد تمؼیوی ،توایل
تِ حفظ ػغح پاییٌی اص ًؼثت ػَد تمؼیوی داسًذ تا تذیيٍػیلِ تتَاًٌذ اص ٍلَع صیاىّای هشتَط تِ
واّؾ ػَد تمؼیوی پیـگیشی وٌٌذ .صیشا واّؾ ػَد ػْام دس ًتیدِ ًَػاى خشیاى ٍخِ ًمذ ،هی
تَاًذ هٌدش تِ افت لاتل هالحظِای دس اسصؽ ؿشوت گشدد (تشادلی ،واپَصا ٍ ػگیي؛ .1)1998
پیؾ فشم اكلی تشادلی ٍ ّوىاساى ( )1998ایي تَد صهاًی وِ ؿشوتّا ًؼثت تِ خشیاىّای
ًمذی خَد اص ػذم اعویٌاى تاالیی تشخَسداسًذ ،تا تَخِ تِ ٍاوٌؾ ًاهتماسى تاصاس تِ تغییشات ػَد ًمذی
ٍ افت ؿذیذ اسصؽ ؿشوت دس پی واّؾ آى ،ػَد ًمذی ووتشی تَصیغ هیًوایٌذ تا دس كَست
هَاخِْ تا هـىالت هالی ٍ ووثَد ًمذیٌگی آتی ،هدثَس تِ واّؾ ػَد ًمذی ًـذُ ٍ اص ٍاوٌؾ
ؿذیذ تاصاس هلَى تواًٌذ .تٌاتشایي ؿشوتّایی وِ خشیاىّای ًمذی آًْا اص ػذم اعویٌاى تاالیی
تشخَسداس اػت تا تَخِ تِ احتوال هَاخِْ تا وؼشی ٍخِ ًمذ ،توایل ووتشی تِ تَصیغ ػَد ًمذی
داؿتِ ٍ ػؼی هیوٌٌذ ػَدّای وؼة ؿذُ سا دس داخل ؿشوت اًثاؿت ًوایٌذ.
ًتایح هغالؼات اًدام ؿذُ دس ایي حَصُ ،حاوی اص ٍخَد ساتغِای تیي تلویوات تمؼین ػَد،
ػیاػت ػشهایِگزاسی ٍ تأهیي هالی اػت وِ ٍخَد ایي ساتغِ ٍ هیضاى آى ،تِ ؿشایظ هختلفی تؼتگی
داسد .اها تاوٌَى دس ّیچ یه اص ایي هغالؼات ،سٍاتظ تیي هتغیشّای پیـگفتِ ،دس ؿشایظ هحیغی
ؿشوت (تِعَس خاف ؿشایظ ًَػاى ٍ ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ) هَسد تشسػی لشاس ًگشفتِ اػت.
ػاختاس همالِ دس اداهِ تذیي ؿىل اػت :دس تخؾ تؼذ ،تِ هثاًی ًظشی ٍ پیـیٌِ پظٍّؾ پشداختِ
هیؿَد .دس تخؾ ػَم ،فشضیِّای پظٍّؾ تثییي ؿذُ ٍ دس چْاسهیي تخؾ سٍؽ ؿٌاػی پظٍّؾ
هؼشفی هیگشدد ٍ پغ اص هؼشفی خاهؼًِ ،وًَِ ،دٍسُ صهاًی پظٍّؾ ،دس تخؾ پٌدن ،یافتِّای
پظٍّؾ اسائِ خَاّذ ؿذ.

)Bradley, Capozza and Seguin (1998
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پیطیٌِ پژٍّص
تمؼین ػَد ،ػاهل هؤثشی دس اػتفادُ اص فشكتّای ػشهایِگزاسیّای پیؾسٍی ؿشوتّاػت.
ّش چِ ػَد تیـتشی تمؼین ؿَد ،هٌاتغ داخلی ووتشی تِهٌظَس اخشای پشٍطُّای ػشهایِگزاسی دس
دػتشع خَاّذ تَد؛ دس ًتیدِ هذیشاى تشای تأهیي هالی پشٍطُّای ػشهایِگزاسی تِ هٌاتغ خاسج اص
ؿشوت سٍی هیآٍسًذ یا دس ًْایت اص اخشای تخـی اص پشٍطُّای ػشهایِگزاسیّا كشفًظش هیوٌٌذ
وِ ایي ػاهل هیتَاًذ تش اسصؽ آتی ػْام ؿشوتّا تأثیش تؼضایی داؿتِ تاؿذ (تاالًِ ٍ هشتضایی،
 .)1390اص عشف دیگش ،تؼیاسی اص ػْاهذاساى ؿشوت ،توایل تِ تمؼین ػَد ًمذی داسًذ .اص ایيسٍ
هذیشاى ،تایذ تِ ؿیَُای هاّشاًِ تیي ػالیك ػْاهذاساى ٍ فشكتّای ػشهایِگزاسی ،تؼادل تشلشاس
ًوایٌذ وِ ّن فشكتّای ػَدآٍس ػشهایِگزاسی سا اص دػت ًذادُ تاؿٌذ ٍ ّن ػَد ًمذی هَسد ًیاص
ػْاهذاساى سا تَصیغ وٌٌذً .ؼثت تغییشات دس هٌاتغ تأهیي هالی تِ تغییشات دس خشیاى ًمذ ؿشوت
تشاػاع ًظشیِّای هختلفی تَضیح دادُ ؿذُ اػت .تشاػاع ًظشیِ ػلؼلِ هشاتثی ،ؿشوتّا دس
اًتخاب هٌثغ تأهیي هالی تشٍى ػاصهاًی خَد اص الگَی ػلؼلِ هشاتثی پیشٍی هیوٌٌذ .آًْا اغلة
خشیاى ًمذ ایداد ؿذُ دس داخل ؿشوت سا تِػٌَاى ساّىاس اٍل تأهیي هالی تشگضیذُ ٍ تذّی ٍ اًتـاس
ػْام سا تِتشتیة دس اٍلَیتّای تؼذی تأهیي هالی لشاس هیدٌّذ .تشاػاع ایي ًظشیِ ،ؿشوتّای
ػَدآٍس وِ غالثاً اص خشیاى ًمذ خَتی تشخَسداس ّؼتٌذ ،ووتش تِ اػتمشام سٍی هیآٍسًذ (هشادی،
اػىٌذس ٍ هْذی الْائی؛  .)1393هَدیگلیاًی ٍ هیلش ( 1)1958تیاى هیوٌٌذ وِ دس تاصاس ػشهایِ واسا،
ؿشوت ّا ّیچ هحذٍدیتی دس صهیٌِ تأهیي هالی دسٍى ػاصهاًی ٍ تشٍى ػاصهاًی ًذاسًذ .تشاػاع ایي
اػتذالل ،تلویوات ػشهایِگزاسی ،هؼتمل اص تلویوات تأهیي هالی ٍ تمؼین ػَد ،كَست هیپزیشد.
اها پش ٍاضح اػت وِ تاصاسّای ػشهایِ وًٌَی ،تِكَست واهل ،واسا ًیؼتٌذ .تا دس ًظش گشفتي واسایی
ًالق تاصاسّایی وِ ؿشوتّا دس آى فؼالیت هیوٌٌذ ،تأهیي هالی تا هحذٍدیتّایی هَاخِ اػت .دس
ایي ؿشایظ ،تخؾ ػوذُ توشوض ،تِ خشیاى ٍخِ ًمذ ایداد ؿذُ دس داخل ؿشوت خَاّذ تَد .اػویت
( 2)2007هؼتمذ اػت وِ ؿشوتّای داسای هحذٍدیت هالیّ ،ضیٌِّای اًتـاس ٍ گضیٌؾ ًاهٌاػة
تیـتشی سا هتحول هیؿًَذ .حال دس ؿشایغی وِ خشیاى ٍخِ ًمذ ؿشوت تا ػذم اعویٌاىّایی ًظیش
ًَػاى یا ووثَد هَاخِ تاؿذ ،ساّىاسّایی ًظیش واّؾ تمؼین ػَد یا واّؾ ػشهایِگزاسی اتخار
هیگشدد .تٌاتشایي ػذم اعویٌاى دس خشیاى ٍخِ ًمذ هیتَاًذ تش تلویوات تمؼین ػَد ٍ ػشهایِگزاسی
)Modigliani and Miller (1958
)Smith (2007
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اثشگزاس تاؿذ .صیشا ؿشوتّایی وِ تا ػذم اعویٌاى دس خشیاى ٍخِ ًمذ ٍ دس ًتیدِ افضایؾ سیؼه
تداسی هَاخِ ّؼتٌذ ،تِ هٌاتغ هالی تشٍى ػاصهاًی ،دػتشػی ووتشی داؿتِ ٍ ّضیٌِ ػشهایِ تاالتشی
سا هتحول هیؿًَذ .دس ایي ؿشایظ ،ؿشوتّا اص ًظش هالی تؼیاس تحت فـاس تَدُ ٍ هٌاتغ دسٍى
ػاصهاًی ،تٌْا هٌثغ تأهیي هالی آًْا خَاّذ تَد .چِی ٍ ػا ( 1)2009تیاى داؿتٌذ وِ هیضاى ػذم
اعویٌاى دس خشیاى ٍخَُ ًمذ آتی ،اص ػَاهل هؤثش تش ػیاػت تمؼین ػَد ؿشوتّا تِؿواس هیسٍد؛ تِ
ػثاست دیگش ،ؿشوتّای داسای ػذم اعویٌاى تاال دس خشیاىّای ًمذی خَد ،احتوال هَاخِْ تا ووثَد
ًمذیٌگی آتی سا دس ػغح تاالیی اسصیاتی ًوَدُ ٍ دس ًتیدِ تا ّذف حفظ هٌاتغ حاكل اص ػولیات (ػَد
ؿشوت) دس داخل ؿشوت ،توایل ووتشی تِ تَصیغ ػَد ًمذی داسًذ (چِی ٍ ػا .)2009 ،هیشص ٍ هاخلَف
( 2)1984دس پظٍّؾ خَد ًـاى دادًذ وِ ؿشوتّا دس كَست ووثَد ٍخَُ داخلی ،هوىي اػت اص فشكتّای
ػشهایِگزاسی ػَدآٍس چـنپَؿی وٌٌذ .تِعَس خاف دس دًیای ٍالؼی ،دس ؿشایظ ػذم ٍخَد تاصاس
واهل ٍ ٍخَد اكغىان تاصاسی ،ؿشوتّا لادس تِ اًتخاب توام پشٍطُّایی تا اسصؽ فؼلی خالق
( )NPVهثثت ًیؼتٌذ ٍ تِ ًاچاس تشای تأهیي ٍخَُ هَسد ًیاص خَد ،تِ تاصاس ػشهایِ خاسخی سخَع
خَاٌّذ ًوَدً .تیدِ حاكل اص پظٍّؾ لیٌتش ( 3)1956حاوی اص آى اػت وِ ؿشوتّا تشای تؼییي
ػغَح ػشهایِگزاسی خَد ،دس اتتذا دستاسُ هیضاى ػَد تمؼیوی ،تلوینگیشی خَاٌّذ ًوَدّ .وچٌیي
ؿشوتّا دس صهاى هَاخِْ تا وؼشی ٍخَُ ًمذ ،تشای حفظ یا افضایؾ ػَد تمؼیوی خَد ،هیضاى تَدخِ
ػشهایِای سا واّؾ خَاٌّذ داد .تشاٍ ،گشاّامّ ،اسٍی ٍ هایىلی (ً 4)2005یض دس پظٍّؾ خَد تِ ایي
ًتیدِ سػیذًذ وِ هذیشاى ،ػغح ػَد تمؼیوی سا اص عشیك تؼذیل دس هیضاى ػشهایِگزاسی حفظ
خَاٌّذ ًوَد .دیآًدلَ (ً 5)1990یض تش ایي تاٍس اػت وِ ػَد تمؼیوی ٍ فشكتّای ػشهایِگزاسی دس
استثاط تا یىذیگش تَدُ ٍ هذلّای پشداخت ػَد تمؼیوی واهل هٌدش تِ واّؾ ػشهایِگزاسی هیگشدد.
تشاػاع پظٍّؾ هیٌتَى ٍ ؿشاًذ ( 6)1999دس ػغَح تاالی ًَػاىپزیشی خشیاى ٍخَُ ًمذ،
احتوال تیـتشی ٍخَد داسد وِ ؿشوت ،تا ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ داخلی هَاخِ گشدد .دس ایي ؿشایظ،
ؿشوتّا هیتَاًٌذ ًَػاًات خشیاى ٍخِ ًمذ داخلی سا اص عشیك تاصاسّای ػشهایِ خاسخی خثشاى وٌٌذ.
ؿایاى روش اػت وِ استثاط هثثتی تیي ًَػاىپزیشی خشیاى ٍخِ ًمذ ٍ ّضیٌِ ػشهایِ خاسخی ٍخَد داسد.
1

)Chay and Suh (2009
)Myers & Majluf (1984
3
)Lintner (1956
4
)Brav, Graham, Harvey & Michaely (2005
5
)DeAngelo (1990
6
)Minton & Schrand (1999
2
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صیشا ؿشوتّایی وِ داسای ػغَح تاالیی اص ػذم اعویٌاى دس خشیاى ٍخِ ًمذ آتی داسًذ ،تا هحذٍدیت
هالی هَاخِ خَاٌّذ ؿذ .تٌاتشایي ّضیٌِ ػشهایِ خاسخی اص ػشهایِ داخلی دس ػغح تاالتشی اسصیاتی
هیگشدد .تذیيتشتیةّ ،ضیٌِ تاالی ػشهایِ خاسخی ،هٌدش تِ واّؾ هیضاى ػشهایِگزاسی دس هخاسج
ػشهایِگزاسی خَاّذ ؿذ .تِػالٍُ ،ؿَاّذ حاكل اص ایي پظٍّؾً ،ـاى داد ،ؿشوتّایی وِ دس یه
ػال هؼیي ًؼثت تِ ػالّای گزؿتِ یا ًؼثت تِ ؿشوتّای ّوتای خَد ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ سا
تدشتِ وشدُاًذ ،تِعَس هؼٌاداسی ػشهایِگزاسی ووتشی ًیض ًؼثت تِ آًْا داؿتِاًذ.
دًگ ،لی ،لیائَ ٍ ٍٍ ( 1)2013ساتغِ تیي تمؼین ػَد ٍ هخاسج ػشهایِگزاسی سا تحت ؿشایظ ػذم
اعویٌاى دس خشیاى ًمذ هَسد تشسػی لشاس دادًذً .تایح ایي پظٍّؾ ًـاى داد وِ تا تَخِ تِ ػغَح
هختلف ػذم اعویٌاى دس خشیاى ٍخِ ًمذ ،تیي تمؼین ػَد ٍ هخاسج ػشهایِگزاسی ساتغِ غیشخغی
ٍخَد داسد .ػالٍُ تشایي ،ؿشوتّا دس هَاخِْ تا ػذم اعویٌاى دس خشیاى ٍخِ ًمذ ،تِ خای واّؾ دس
ػَد تمؼیوی ٍ هخاسج ػشهایِگزاسی ،اص تأهیي هالی خاسخی اػتفادُ هیوٌٌذّ .وچٌیي دس ایي پظٍّؾ
ساتغِ تیي تمؼین ػَد ٍ هخاسج ػشهایِگزاسی دس ؿشایظ ػذم اعویٌاى دس خشیاى ٍخِ ًمذ دس ػِ
ػغح پاییي ،هتَػظ ٍ تاال هَسد تشسػی لشاس گشفتً .تایح حاكل اص ایي تشسػی ًـاى داد ،دس ؿشایغی
وِ تشای ؿشوتّا ،ػذم اعویٌاى دس خشیاى ٍخِ ًمذ پاییي اػت ،اًگیضُّایی لَی دس پشداخت ػَد
ػْام ٍ اًدام ػشهایِگزاسی تذٍى ّیچگًَِ واّـی ٍخَد داسد ٍ حؼاػیت ًؼثت تِ ػَد ػْام ٍ
ػشهایِگزاسی دس ػغح تاالیی اسصیاتی هیگشدد .حال دس ؿشایغی وِ ػذم اعویٌاى دس خشیاى ٍخِ ًمذ
دس ػغح هتَػظ اسصیاتی ؿَد ،ؿشوتّا تِسغن اػوال واّؾ اًذوی دس ػَد ػْام ،ػغح ػشهایِگزاسی
خَد سا حفظ هیوٌٌذ .تذیيتشتیة ،حؼاػیت ًؼثت تِ ػَد ػْام ٍ ػشهایِگزاسی واّؾ هییاتذ .دس
ؿشایغی وِ ػذم اعویٌاى دس خشیاى ٍخِ ًمذ تؼیاس تاال تاؿذ ،ؿشوتّا ّن ػشهایِگزاسی ٍ ّن ػَد
ػْام سا واّؾ خَاٌّذ داد وِ ایي تاػث هیؿَد حؼاػیت ًؼثت تِ ػَد ػْام ٍ ػشهایِگزاسی
دٍتاسُ افضایؾ یاتذ .ؿىشی ٍ پاوذل هغاًلَ ( )1394دس پظٍّؾ خَد ،تأثیش ػَد تمؼیوی سا تش ػشهایِگزاسی
ؿشوت ّا تا دس ًظش گشفتي هؼیاس ووثَد خشیاًات ًمذی هَسد تشسػی لشاس دادًذً .تایح حاوی اص آى تَد
وِ ػَد تمؼیوی ٍ هؼیاس ووثَد خشیاًات ٍخِ ًمذ تش ػشهایِگزاسی ؿشوتّا تأثیش هثثت ٍ هؼٌاداس داسد.
ٍاًگ ،وی ٍ لیَ ( 2)2011دس پظٍّؾ خَد ،ػیاػت پشداخت ػَد ػْام سا هَسد تشسػی لشاس دادًذ ًتایح
حاكل اص ایي پظٍّؾ حاوی اص آى تَد وِ استثاط تیي پشداخت ػَد ػْام ًمذی ،ػَد تمؼیوی تا
)Deng, Li, Liao, Wu (2013
)Wang, Ke and Liu (2011

1
2

تشسػی ساتغِ ػیاػت تمؼین ػَد ٍ ػشهایِگزاسی :تا تأویذ تش ...

71

ػَدآٍسی تاالً ،شخ سؿذ تیـتش داساییّاً ،ؼثت اسصؽ تاصاس تِ اسصؽ دفتشی تاالتشً ،ؼثت تِ صهاًی وِ
ػَد ػْام ًمذی ٍ ػَد تمؼیوی پشداخت ًویؿَد تیـتش اػت .ایي ًتایح تا فشضیِ چشخِ ػوش
پشداخت ػَد ػْام دس ؿشوتّای خَاىتش تا تَاى سؿذ تاالتش ػاصگاسی داسد ،اها ؿشوتّای تا
ػَدآٍسی ووتش گشایؾ تیـتشی تِ تَصیغ ػَد تمؼیوی ًؼثت تِ ػَد ًمذی داسًذ .تشادی ،چیشا ٍ
هادٍسا (ً 1)2014ـاى دادًذ وِ ػیاػتّای خاف تمؼین ػَد ،تِ فشكتّای ػشهایِگزاسی ٍ سؿذی
تؼتگی داسد وِ دس هحیظ التلادی ٍخَد داسد .دس صهاًی وِ فشكتّای ػشهایِگزاسی دس التلاد
ضؼیف هحذٍد ؿذُاًذ ،ؿشوتّا تِ احتوال صیاد ،اص ػیاػتّای خاف تمؼین ػَد اػتفادُ هیوٌٌذ .چای
ٍ ػَ ( 2)2009دس پظٍّـی تا ػٌَاى «ػیاػتّای پشداخت ػَد ػْام ٍ ػذم اعویٌاى ًؼثت تِ
ًمذیٌگی» ساتغِ ًؼثت پشداخت ػَد ػْام سا تا ػذم اعویٌاى ًؼثت تِ ًمذیٌگیً ،ؼثت ػَد اًثاؿتِ
تِ حمَق كاحثاى ػْام ،تضاد ًوایٌذگی ٍ فشكتّای سؿذ تشسػی وشدًذ .آًْا دسیافتٌذ ػذم اعویٌاى
ًؼثت تِ خشیاىّای ًمذی هیتَاًذ اص ػَاهل اثشگزاس تش ًؼثت تمؼین ػَد تاؿذ ٍ ایٌىِ تأثیش ًؼثت
ػَد اًثاؿتِ تِ حمَق كاحثاى ػْام تیـتش اص ػایش ػَاهل اػت .واهیاتیًَ ،ؽ آتادی ٍ حك ؿٌاع
( )1393دس پظٍّـی تِ تشسػی تأثیش خشیاىّای ًمذی ٍ ػَد ّش ػْن دس پیؾتیٌی ػَدّای تمؼیوی
پشداختٌذ .یافتِّای پظٍّؾ ًـاى داد وِ تیي ػَد ّش ػْن ٍ ػغح ػَد تمؼیوی ساتغِ هثثت ٍ
هؼٌاداسی ٍخَد داسد اها تیي خشیاىّای ًمذی ػولیاتی ٍ ػغح ػَد تمؼیویّ ،یچ ساتغِای ٍخَد
ًذاسد .لیي ،چي ٍ تؼای ( 3)2016دس پظٍّـی تِ استثاط تیي ػذم تماسى اعالػاتی ،ػیاػت تمؼین
ػَد ٍ ػاختاس هالىیت پشداختٌذً .تایح ًـاى داد ؿشوتّایی تا ػذم تماسى اعالػاتی تاالتش تا احتوال
ووتشی ػَد ػْام پشداخت هیوٌٌذّ .وچٌیي ،تفىیه اكالح ػاختاس ػْن ،ؿفافیت اعالػاتی سا
افضایؾ هیدّذ ٍ هٌدش تِ تؼذیل تأثیش هثثت استثاط تیي ػذم تماسى اعالػاتی ٍ ػیاػت تمؼین ػَد
هیؿَد .تاالًِ ٍ هشتضایی ( )1390دس پظٍّؾ خَد تِ تشسػی تدشتی تلوین تمؼین ػَد پشداختٌذ.
ًتایح حاكل اص ایي پظٍّؾ ًـاى داد وِ هتغیشّای ػَد تمؼیوی ػال لثل ،ػَد ػال خاسی ،ػَد
ػال لثل ٍ تغییش ػَد ػال خاسی تش تلوین تمؼین ػَد اثش هیگزاسًذ.
تا تَخِ تِ هثاًی ًظشی ٍ پیـیٌِ پظٍّؾ هغشح ؿذُ ،فشضیِّای پظٍّؾ تِكَست صیش اسائِ هیگشدد:
فزضیِ  :1تیي ػَد تمؼیوی ٍ هخاسج ػشهایِای ،ساتغِ هؼٌاداسی ٍخَد داسد.
فزضیِ  :2ػذم اعویٌاى دس خشیاى ٍخِ ًمذ تش ساتغِ تیي ػَد تمؼیوی ٍ هخاسج ػشهایِای ،هؤثش اػت.
1

)Brady, Chira and Madura (2014
)Chay and Suh (2009
3
)Lin, Chen and Tsai (2016
2
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رٍشضٌاسی پژٍّص
ایي پظٍّؾ ،تشاػاع ؿیَُ خوغآٍسی دادُّا دس حَصُ تحمیمات تَكیفی حؼاتذاسی لشاس داؿتِ ٍ
اص خٌثِ ّذف ،واستشدی ٍ اص ًظش سٍؽ اص ًَع ّوثؼتگی – تحلیل سگشػیَى هیتاؿذ .دس ایي پظٍّؾ
اص كَستّای هالی ؿشوتّای پزیشفتِ ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى ٍ ػاهاًِ اعالعسػاًی
ًاؿشاى وذال تشای اػتخشاج دادُّای پظٍّؾ ،اػتفادُ ؿذُ اػت.
جاهعِ آهاری پژٍّص
خاهؼِ آهاسی پظٍّؾ ،ؿاهل ولیِ ؿشوتّای پزیشفتِ ؿذُ دس تَسع اٍساق تْاداس تْشاى دس تاصُ
صهاًی  1388تا  1393اػت .تا تَخِ تِ تؼشیف ػولیاتی اسائِ ؿذُ اص هتغیشّای هؼتمل (وِ ًیاصهٌذ
اعالػات پٌح ػال لثل اص ػال هَسد تشسػی اػت) اعالػات هشتَط تِ آى اص ػال  1383تا 1393
گشدآٍسی ؿذُ اػت .دس اًتخاب ًوًَِ آهاسی ؿشایظ صیش اػوال ؿذُ اػت:
 -1ؿشوتّا دس عَل دٍسُ پظٍّؾ تغییش ػال هالی ًذادُ تاؿٌذ.
 -2ؿشوتّا ًثایذ خضء ؿشوتّای ٍاػغِگشی هالی ؿاهل ؿشوتّای ػشهایِگزاسی ،تاًهّا،
تیوِّا ٍ  ...تاؿٌذ.
 -3پایاى ػال هالی ؿشوتّای هَسد هغالؼِ هٌتْی تِ  29اػفٌذ هاُ تاؿذ.
ٍ -4لفِ هؼاهالتی تیؾ اص  6هاُ ًذاؿتِ تاؿٌذ.
ٍ -5خَد حذالل  4ؿشوت ػضَ دس ّش كٌؼت الضاهی اػت.
 -6تا اػوال ؿشایظ فَق ،تؼذاد ًوًَِ آهاسی تشاتش  122ؿشوت هؼادل  732ػال -ؿشوت گشدیذ.
تشای واّؾ اثش دادُّای پشت تش ول هتغیشّا ،هـاّذات هشتَط تِ كذن ( ٍ )1كذن ()99
حزف ؿذُ ٍ تؼذاد ول هـاّذات تِ  556ػال ؿشوت سػیذ.
هذل پژٍّص ٍ ًحَُ اًذاسُ گیزی هتغیزّا
هذل پظٍّؾ تِكَست صیش اسائِ هیگشدد (دًگ ،لی ،لیائَ ٍ ٍٍ؛ .)2013
)

()1

(
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دس ایي هذل هتغیشّا تِ ایي ؿشح تؼشیف ػولیاتی هیؿًَذ:
هخارج سزهایِای ) :(CEدس ایي پظٍّؾ هتغیش ٍاتؼتِ ،هخاسج ػشهایِای اػت وِ تِكَست ًؼثت
ٍخِ ًمذ پشداختی تاتت خشیذ داساییّای ثاتت تِ خوغ داساییّای اتتذای ػال ؿشوت دس هذل ٍاسد هیؿَد.
تقسین سَد ) :(Divهتغیش هؼتمل هیتاؿذ وِ تشای ػٌدؾ آى اص حاكل تمؼین ٍخِ ًمذ
پشداختی تاتت ػَد ػْام ًمذی پشداخت ؿذُ تِ ػْاهذاساى ؿشوت تِ خوغ داساییّای اتتذای ػال
ؿشوت اػتفادُ ؿذُ اػت.
1
عذم اطویٌاى جزیاى ٍجِ ًقذ ) :(UICتِكَست ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ ٍ ًَػاى خشیاى ٍخِ
ًمذ اًذاصُگیشی هیؿَد.
کوبَد جزیاى ٍجِ ًقذ :ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ اص عشیك حاكل خوغ هخاسج ػشهایِای هَسد
اًتظاس ٍ ػَد ػْام هَسد اًتظاس هٌْای خشیاى ٍخِ ًمذ دس دػتشع ًؼثت تِ داساییّای اتتذای ػال
ؿشوت هحاػثِ ؿذُ اػت ٍ دس ایي ساتغِ ،هخاسج ػشهایِای هَسد اًتظاس تِكَست هتَػظ هخاسج
ػشهایِای كٌؼت تمؼین تِ هتَػظ خوغ داساییّای اتتذای ػال كٌؼت ضشب دس خوغ داساییّای
اتتذای ػال ؿشوت اػتّ .وچٌیي ػَد ػْام هَسد اًتظاس ًیض تشاتش تا ػَد ػْام ًمذی پشداخت ؿذُ
تِ ػْاهذاساى ػادی ؿشوت دس ػال لثل تَدُ ٍ خشیاى ٍخِ ًمذ دس دػتشع ًیض هؼادل خالق خشیاى
ٍخِ ًمذ حاكل اص فؼالیتّای ػولیاتی تؼشیف هیگشدد .ؿایاى روش اػت وِ ّش چِ هؼیاس ووثَد
خشیاى ٍخِ ًمذ هثثتتش تاؿذ ؿشوت تا ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ تیـتشی سٍتِسٍ اػت.
ًَساى جزیاى ٍجِ ًقذ :هؼیاس ًَػاى خشیاى ٍخِ ًمذ تِكَست اًحشاف اػتاًذاسد ًؼثت خشیاى
ٍخِ ًمذ حاكل اص فؼالیتّای ػولیاتی تِ خوغ داساییّای اتتذای ػال ؿشوت عی  5ػال گزؿتِ
هحاػثِ هی ؿَد.
ٍجِ ًقذ حاصل اس تأهیي هالی ) :(ExtCashتِكَست خالق ٍخِ ًمذ حاكل اص تأهیي هالی تِ
خوغ داساییّای اتتذای ػال ؿشوت هحاػثِ ؿذُ اػت .تا تَخِ تِ ایيوِ تأهیي هالی دس اخشای پشٍطُّای
ػَدآٍسً ،مؾ هْوی سا ایفا هیوٌذ ،اًتظاس هیسٍد تا افضایؾ ٍخِ ًمذ حاكل اص تأهیي هالی ،هخاسج
ػشهایِای ًیض افضایؾ یاتذ (واپیشٍ ،آلي؛ .)1373
ٍجِ ًقذ حاصل اس فعالیتّای عولیاتی ) :(CFتِكَست خالق ٍخِ ًمذ حاكل اص تأهیي
هالی تِ خوغ داساییّای اتتذای ػال ؿشوت هحاػثِ ؿذُ اػت .تا افضایؾ ػغح تأهیي هالی ؿشوت
اًتظاس هیسٍد هخاسج ػشهایِ ًیض افضایؾ یاتذ (دًگ ،لی ،لیائَ ٍ ٍٍ؛ .)2013
)Uncertainty In Cash (UIC

1
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ًسبت ارسش باسار بِ ارسش دفتزی حقَق صاحباى سْام )ّ :(MBش چِ ایي ًؼثت دس
ػغح تاالتشی لشاس گیشدً ،ـاىدٌّذُ ٍضؼیت هغلَب ؿشوت تَدُ ٍ هیتَاًذ اص ػَاهل هؤثش دس
افضایؾ هیضاى هخاسج ػشهایِای تِؿواس سٍد (دًگ ،لی ،لیائَ ٍ ٍٍ؛ .)2013
اًذاسُ ضزکت ) :(Sizeتِكَست لگاسیتن عثیؼی خوغ داساییّا هحاػثِ هیگشدد( .دًگ ،لی،
لیائَ ٍ ٍٍ؛ .)2013
ًسبت باسدُ داراییّا ) :(ROAتِكَست ًؼثت ػَد خالق تِ خوغ داساییّا هَسد ػٌدؾ
لشاس هیگیشد .افضایؾ دس ًؼثت تاصدُ داساییّا ًیض ًـاىدٌّذُ ٍضؼیت هغلَب ؿشوت تَدُ وِ تِدًثال آى
هیضاى هخاسج ػشهایِای ؿشوت ًیض افضایؾ هییاتذ (دًگ ،لی ،لیائَ ٍ ٍٍ؛ .)2013
ًسبت اّزم هالی ) :(Levتِكَست ًؼثت خوغ تذّیّا تِ خوغ داساییّا هحاػثِ هیؿَد .تِ
ّش هیضاى اّشم هالی ؿشوت تاالتش تاؿذ ،ؿشوت تا تحشاى ٍسؿىؼتگی تیـتشی هَاخِ تَدُ ٍ دس
ًتیدِ تَاًایی افضایؾ دس هخاسج ػشهایِای سا ًخَاّذ داؿت (دًگ ،لی ،لیائَ ٍ ٍٍ؛ .)2013
تشای آصهَى فشضیِّا ،اص الگَی سگشػیًَی ( )1اػتفادُ ؿذ .اص آًدا وِ ػذم اعویٌاى خشیاى ٍخِ
ًمذ تٍِػیلِ ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ ٍ ًَػاى خشیاى ٍخِ ًمذ اًذاصُگیشی هیؿَد ،الگَی ( )1دس یه
حالت تا هتغیش ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ ٍ دس حالتی دیگش تا هتغیش ًَػاى خشیاى ٍخِ ًمذ تشآٍسد هیؿَد.
یافتِّای پژٍّص
خالكِ ٍضؼیت آهاس تَكیفی هتغیشّای پظٍّؾ تِؿشح ًگاسُ ؿواسُ ( ،)1اسائِ ؿذُ اػت.
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ًگارُ ضوارُ  :1آهاس تَكیفی ول هتغیشّای تحمیك
حذاک

ًواد هتغیز

هیاًگیي

هیاًِ

هخاسج ػشهایِای
ػَد تمؼیوی
ووثَد خشیاى
ٍخِ ًمذ
ًَػاى خشیاى
ٍخِ ًمذ
تأهیي هالی
هخاسج ػشهایِای
اتتذای ػال
ًؼثت اسصؽ تاصاس
تِ اسصؽ دفتشی
اًذاصُ ؿشوت
تاصدُ داساییّا
اّشم هالی

0/04
0/06

0/02
0/03

0/31
0/33

-0/03

-0/02

0/38

-0/44

0/10

0/09

0/36

0/02

0/06

0/38

0/29

1/61

0/01

0/32

1/23

0/04

0/03

0/33

0.0

0/05

2/39

9/86

2/01

1/78

7/28

-7/16

1/46

-0/28

9/09

556

13/73
0/10
0/64

13/61
0/09
0/64

18/11
0/45
1/62

11/04
-0/24
0/15

1/26
0/11
0/18

0/61
0/35
0/32

3/75
3/59
4/92

556
556
556

ثز

حذاقل

اًحزاف

چَلگی

کطیذگی

هطاّذات

0
0

0/05
0/06

2/37
1/55

9/82
5/54

556
556

0/12

-0/09

3/8

556

1/56

6/63

556

4/17

556
556

هعیار

ًتایح ًگاسُ ؿواسُ (ً ،)1ـاى هیدّذ وِ هتَػظ هخاسج ػشهایِگزاسی ٍ ػَد تمؼیوی ؿشوتّا
تِتشتیة  6 ٍ 4دسكذ هدوَع داساییّای اتتذای دٍسُ اػت .تِعَس هتَػظ  38دسكذ هدوَع داساییّای
اتتذای دٍسُ اص عشیك تأهیي هالی تشٍى ػاصهاًی پَؿؾ دادُ ؿذُ اػت ٍ  10دسكذ هدوَع داساییّا
ػَد وؼة ؿذُ اػت .ؿایاى روش اػت وِ ًؼثت هدوَع تذّی تِ هدوَع داسایی ًیض تشای ؿشوتّای
ًوًَِ  64دسكذ اسائِ ؿذُ اػت .تا تَخِ تِ ًتایح اسائِ ؿذُ دس ًگاسُ ؿواسُ ( ،)1هتغیش ًؼثت اسصؽ
تاصاس تِ اسصؽ دفتشی حمَق كاحثاى ػْام تا اًحشاف هؼیاس ً 1/46ؼثت تِ ػایش هتغیشّا اص پشاوٌذگی
تیـتشی تشخَسداس اػت .دس هماتل ،هخاسج ػشهایِای تا داؿتي ووتشیي اًحشاف هؼیاس ( )0/05پشاوٌذگی
ووتشی سا ًـاى هیدّذً .ضدیىی هیاًِ ٍ هیاًگیي دس تیـتش هتغیشّا ٍ ّوچٌیي آهاسُ تِدػت آهذُ اص
هتغیشّای هختلف ًـاىدٌّذُ ایي اػت وِ هتغیشّای هزوَس اص تَصیغ هٌاػثی تشخَسداس ّؼتٌذ.
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آسهَى فزضیِّای پژٍّص
هذل کوبَد جزیاى ٍجِ ًقذ

دس ایي هشحلِ ،اتتذا هفشٍضات سگشػیَى تشای هذل ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ هَسد تشسػی لشاس
گشفتِ ٍ ػپغ آصهَى ّای چاٍ ( Fلیوش) ٍ ّاػوي تشای هـخق وشدى ًَع هذل اًدام ؿذُ اػت ٍ دس
ًْایت ،فشضیِ پظٍّؾ دس حالت ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ هَسد آصهَى لشاس خَاّذ گشفت.
دس تشسػی هفشٍضات سگشػیَى والػیهً ،تایح آصهَى خاسن  -تشا گَیای آى اػت وِ تالیواًذُّای
حاكل اص تشآٍسد هذل دس ػغح اعویٌاى  95دسكذ اص تَصیغ ًشهال تشخَسداس ًویتاؿٌذ .دس ایي استثاط
دس دادُّای تشویثی صهاًی وِ حدن ًوًَة آهاسی تیـتش اص  30هـاّذُ تاؿذ ،تَصیغ خوالت اخالل تِ
تَصیغ ًشهال ًضدیه هیؿَد .دس ایي حالت حتی اگش خوالت اخالل داسای تَصیغ ًشهال ًثاؿٌذ ،ضشایة
ٍاسیاًغ ،حذالل تَدُ ٍ واسا ّؼتٌذ ٍ ّویي دٍ ٍیظگی تشای تلوینگیشی دسخلَف فشضیِّایی وِ
تا اػتفادُ اص ضشایة هذل آصهَى هیؿًَذ ،وافی اػت .لزا تا تَخِ تِ ایيوِ تؼذاد هـاّذات 556
ػال  -ؿشوت هیتاؿذ ًیاصی تِ تشسػی ًشهال تَدى خوالت اخالل ًویتاؿذ .تِهٌظَس آصهَى
ًاّوؼاًی ٍاسیاًغ اص آصهَى ٍایت اػتفادُ ؿذُ اػت .تشاػاع ًتایح ایي آصهَى ،همذاس احتوال آهاسُ
 Fاص  0.05ووتش اػت ( .)0تٌاتشایي ٍخَد ًاّوؼاًی ٍاسیاًغ سد ًویؿَد .تِهٌظَس تشعشف ػاختي
ًاّوؼاًی ٍاسیاًغ ایداد ؿذُ دس هذل هَسد تشسػی اص سٍؽ تخویي حذالل هشتؼات تؼوین یافتِ
اػتفادُ ؿذُ اػت .دس استثاط تا آصهَى خَد ّوثؼتگی ػشیالی (اػتمالل خغاّا) تا تَخِ تِ هیضاى
آهاسُ دٍستیي ٍاتؼَى ( )2.11فشضیِ ػذم ٍخَد خَد ّوثؼتگی ػشیالی تیي اخضای اخالل سد ًویؿَد.
ػالٍُ تش ایي تِهٌظَس تشسػی ّن خغی تیي هتغیشّای هؼتمل اص هؼیاس ػاهل تَسم ٍاسیاًغ ()VIF
اػتفادُ ؿذُ اػت .تا تَخِ تِ ایيوِ همادیش آهاسُ  VIFوَچىتش اص  10هیتاؿذ ،اص ایيسٍ ّن خغی
ؿذیذی تیي هتغیشّای هزوَس دس هذل ٍخَد ًذاسدً .تایح حاكل اص آصهَى  VIFدس ًگاسُ ؿواسُ ()2
دسج گشدیذُ اػت.
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ًگارُ ضوارُ  :2آصهَى ّنخغی تَػظ آهاسُ VIF

هتغیزّای هستقل

عاهل تَرم ٍاریاًس

ػَد تمؼیوی
ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ
ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ * ػَد تمؼیوی
هخاسج ػشهایِای اتتذای ػال
تأهیي هالی
اّشم هالی
ًؼثت اسصؽ تاصاس تِ اسصؽ دفتشی
تاصدُ داساییّا
اًذاصُ ؿشوت

1/98
2/03
2/22
1/06
1/25
2/34
1/29
3/38
1/08

دس اًتخاب سٍؽ هٌاػة تشای تشآٍسد هذل اص آصهَى  Fلیوش ٍ تشای تـخیق سٍیىشد هٌاػة
اثشات تِكَست ثاتت یا تلادفی اص آصهَى ّاػوي تْشُ گشفتِ ؿذُ اػتً .تایح حاكل اص ایي دٍ
آصهَى دس ًگاسُ ؿواسُ ( )3دسج گشدیذُ اػت.
ًگارُ ضوارُ ً :3تایح آصهَى  Fلیوش ٍ ّاػوي هذل
ًَع آسهَى

آهارُ آسهَى

هقذار آهارُ آسهَى

درجِ آسادی

سطح هعٌاداری

آصهَى  Fلیوش
آصهَى ّاػوي

F

1.709
115.934

()115.441
9

0.0001
0.0

2

X

تا تَخِ تِ ایي وِ ػغح هؼٌاداسی تِدػت آهذُ اص آصهَى  Fلیوش ،ووتش اص  5دسكذ هیتاؿذ سٍؽ
دادُّای تاتلَیی ٍ اص آًدا وِ ػغح هؼٌاداسی تِدػت آهذُ اص آصهَى ّاػوي ،ووتش اص  5دسكذ
هیتاؿذ سٍؽ اثشات ثاتت پزیشفتِ هیؿَد .تٌاتشایي ،تشای تخویي الگَ اص سٍؽ دادُّای تاتلَیی تا
سٍیىشد اثشات ثاتت اػتفادُ گشدیذً .تایح تشاصؽ الگَ تشای آصهَى فشضیِ پظٍّؾ دس حالت ووثَد
خشیاى ٍخِ ًمذ دس ًگاسُ ؿواسُ ( )4اسائِ ؿذُ اػت.
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ًگارُ ضوارُ ً :4تایح آصهَى فشضیِّای تحمیك
هتغیز

ضزایب

آهارُ t

سطح هعٌاداری

ضشیة ثاتت
ػَد تمؼیوی
ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ
ػَد تمؼیوی * ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ
تأهیي هالی
هخاسج ػشهایِای اتتذای ػال
ًؼثت اسصؽ تاصاس تِ اسصؽ دفتشی
اًذاصُ ؿشوت
تاصدُ داساییّا
اّشم هالی

-0/20
0/01
-0/10
0/81
0/03
0/18
-0/01
0/02
0/06
0/00
ضشیة تؼییي
تؼذیل ؿذُ
0/42

-2/66
0/27
-5/60
4/45
3/85
1/48
-1/56
3/45
1/46
0/00
آهاسُ دٍستیي
ٍاتؼَى
2/12

0/01
0/79
0.00
0.00
0.00
0/14
0/12
0/00
0/15
1/00
ػغح هؼٌاداسی
آهاسُ F
()0/00

تا تَخِ تِ ایي وِ ػغح هؼٌیداسی آهاسُ  Fدس ّش دٍ حالت ووتش اص  5دسكذ اػت ،لزا هؼٌاداسی
ول هذل دس ػغح اعویٌاى  95دسكذ تأییذ هیؿَد .ضشیة تؼییي تؼذیل ؿذُ هذل ًیض حاوی اص آى
اػت وِ  42دسكذ اص تغییشات هخاسج ػشهایِای تَػظ هتغیشّای تَضیحدٌّذُ دس هذل تثییي هیؿَد.
تشاػاع ًتایح اسائِ ؿذُ دس ًگاسُ ؿواسُ ( )4ػغح هؼٌاداسی آهاسُ  tهشتَط تِ هتغیش ػَد تمؼیوی
( ،)0/27تضسگتش اص  0.05هی تاؿذ .لزا هیتَاى ًتیدِ گشفت وِ دس ػغح هؼٌیداسی  95دسكذ تیي
ػَد تمؼیوی ٍ هخاسج ػشهایِای ساتغِ هؼٌاداسی ٍخَد ًذاسد .لیىي تا تَخِ تِ ایيوِ ػغح هؼٌیداسی
آهاسُ  tهشتَط تِ هتغیش ػَد تمؼیوی دس ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ ( )4/45وَچىتش اص  0.05هیتاؿذ ،هیتَاى
ًتیدِ گشفت وِ ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ دس ػغح هؼٌیداسی  95دسكذ تش ساتغِ تیي ػَد تمؼیوی ٍ
هخاسج ػشهایِای اثشگزاس اػت .تِػثاست دیگش ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ ،حؼاػیت هخاسج ػشهایِای تِ
ػَد تمؼیوی سا تحت تأثیش لشاس هیدّذّ .وچٌیي ساتغِ هثثت ٍ هؼٌیداسی تیي تأهیي هالی ٍ اًذاصُ
ؿشوت تا هخاسج ػشهایِای ٍخَد داسد .الصم تِروش اػت وِ ضشایة تشآٍسد ؿذُ تشای هتغیشّای
هزوَس دس ایي هذل ٍ ضشایة پیؾتیٌی ؿذُ دس هثاًی ًظشی ٍ پیـیٌِ پظٍّؾ یىؼاى هیتاؿذ.
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هذل ًَساى جزیاى ٍجِ ًقذ
دس اداهِ هفشٍضات سگشػیَى تشای هذل ًَػاى خشیاى ٍخِ ًمذ ًیض هَسد تشسػی لشاس گشفتِ ٍ
ػپغ آصهَىّای  Fلیوش ٍ ّاػوي تشای هـخق وشدى ًَع هذل كَست هیپزیشد ٍ دس ًْایت فشضیِ
پظٍّؾ دس حالت ًَػاى ٍخِ ًمذ هَسد آصهَى لشاس خَاّذ گشفت.
دس تشسػی هفشٍضات سگشػیَى والػیهً ،تایح آصهَى خاسن  -تشا گَیای آى اػت وِ تالیواًذُّای
حاكل اص تشآٍسد هذل دس ػغح اعویٌاى  95دسكذ اص تَصیغ ًشهال تشخَسداس ًویتاؿٌذ .دس ایي استثاط
دس دادُّای تشویثی صهاًی وِ حدن ًوًَة آهاسی تیـتش اص  30هـاّذُ تاؿذ ،تَصیغ خوالت اخالل تِ
تَصیغ ًشهال ًضدیه هیؿَد .لزا تا تَخِ تِ ایيوِ تؼذاد هـاّذات  556ػال  -ؿشوت هیتاؿذ ًیاصی
تِ تشسػی ًشهال تَدى خوالت اخالل ًویتاؿذ .تِهٌظَس آصهَى ًاّوؼاًی ٍاسیاًغ اص آصهَى ٍایت
اػتفادُ ؿذُ اػت .تشاػاع ًتایح ایي آصهَى ،همذاس احتوال آهاسُ  Fاص  0.05ووتش هیتاؿذ (،)0/04
تٌاتشایي ٍخَد ًاّوؼاًی ٍاسیاًغ سد ًویؿَد .تِهٌظَس تشعشف ػاختي ًاّوؼاًی ٍاسیاًغ ایداد ؿذُ
دس هذل هَسد تشسػی اص سٍؽ تخویي حذالل هشتؼات تؼوین یافتِ اػتفادُ ؿذُ اػت .دس استثاط تا
آصهَى خَد ّوثؼتگی ػشیالی (اػتمالل خغاّا) تا تَخِ تِ هیضاى آهاسُ دٍستیي ٍاتؼَى ()2.09
فشضیِ ػذم ٍخَد خَد ّوثؼتگی ػشیالی تیي اخضای اخالل سد ًویؿَد .ػالٍُ تش ایي تِهٌظَس تشسػی
ّنخغی تیي هتغیشّای هؼتمل اص هؼیاس ػاهل تَسم ٍاسیاًغ ( )VIFاػتفادُ ؿذُ اػت .تا تَخِ تِ
ایيوِ همادیش آهاسُ  VIFوَچىتش اص  10هیتاؿذ ،اص ایيسٍ ّنخغی ؿذیذی تیي هتغیشّای هزوَس دس
هذل ٍخَد ًذاسدً .تایح حاكل اص آصهَى  VIFدس ًگاسُ ؿواسُ ( )5دسج گشدیذُ اػت.
ًگارُ ضوارُ  :5آصهَى ّنخغی تَػظ VIF

هتغیزّای هستقل

ػَد تمؼیوی
ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ
ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ * ػَد تمؼیوی
هخاسج ػشهایِای اتتذای ػال
تأهیي هالی
اّشم هالی
ًؼثت اسصؽ تاصاس تِ اسصؽ دفتشی
تاصدُ داساییّا
اًذاصُ ؿشوت

عاهل تَرم ٍاریاًس

6/87
1/83
6/71
1/16
1/06
1/22
1/08
3/22
2/31

پظٍّؾّای ًَیي دس حؼاتذاسی ٍ حؼاتشػی ،ػال اٍل ،ؿواسُ دٍم

80

دس اًتخاب سٍؽ هٌاػة تشای تشآٍسد هذل اص آصهَى  Fلیوش اػتفادُ ؿذُ اػتّ .وچٌیي تشای
تـخیق سٍیىشد هٌاػة اثشات تِكَست ثاتت یا تلادفی اص آصهَى ّاػوي تْشُ گشفتِ ؿذُ اػت.
ًتایح حاكل اص ایي دٍ آصهَى دس ًگاسُ ؿواسُ ( )6دسج گشدیذُ اػت.
ًگارُ ضوارُ ً :6تایح آصهَى  Fلیوش ٍ ّاػوي هذل
ًَع آسهَى

آهارُ آسهَى

هقذار آهارُ آسهَى

درجِ آسادی

سطح هعٌاداری

آصهَى  Fلیوش
آصهَى ّاػوي

F

1.550
101/771

()115.438
9

0.0009
0/00

2

X

تا تَخِ تِ ایي وِ ػغح هؼٌاداسی تِدػت آهذُ اص آصهَى  Fلیوش ،ووتش اص  5دسكذ هیتاؿذ سٍؽ
دادُّای تاتلَیی پزیشفتِ هیؿَد ٍ اص آًدا وِ ػغح هؼٌاداسی تِدػت آهذُ اص آصهَى ّاػوي ،ووتش اص
 5دسكذ هیتاؿذ سٍؽ اثشات ثاتت پزیشفتِ هیؿَد .تٌاتشایي ،تشای تخویي الگَ اص سٍؽ دادُّای تاتلَیی
تا سٍیىشد اثشات تلادفی اػتفادُ گشدیذً .تایح تشاصؽ الگَ تشای آصهَى فشضیِ پظٍّؾ دس حالت
ًَػاى خشیاى ٍخِ ًمذ دس ًگاسُ ؿواسُ ( )7هـاّذُ هیؿَد.
ًگارُ ضوارُ ً :7تایح آصهَى فشضیِّای تحمیك
هتغیز

ضزایب

آهارُ t

سطح هعٌاداری

ضشیة ثاتت
ػَد تمؼیوی
ًَػاى خشیاى ٍخِ ًمذ
ػَد تمؼیوی * ًَػاى خشیاى ٍخِ ًمذ
تأهیي هالی
هخاسج ػشهایِای اتتذای ػال
ًؼثت اسصؽ تاصاس تِ اسصؽ دفتشی
اًذاصُ ؿشوت
تاصدُ داساییّا
اّشم هالی

-0/16
-0/11
-0/08
0/92
0/02
0/18
-0/01
0/01
0/05
0/00
ضشیة تؼییي
تؼذیل ؿذُ
0/39

-1/82
-1/13
-0/94
0/70
2/57
1/37
-1/02
2/77
1/14
0/05
آهاسُ دٍستیي
ٍاتؼَى
2/09

0/07
0/26
0/35
0/09
0/01
0/17
0/31
0/01
0/25
0/96
ػغح هؼٌاداسی
آهاسُ F
()0/00
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تا تَخِ تِ ایي وِ دس ؿشایظ ًَػاى ٍخِ ًمذ ،ػغح هؼٌیداسی آهاسُ  Fدس ّش دٍ حالت ،ووتش اص 5
دسكذ اػت ،لزا هؼٌاداسی ول هذل دس ػغح اعویٌاى  95دسكذ تأییذ هیؿَد .ضشیة تؼییي تؼذیل
ؿذُ هذل ًیض حاوی اص آى اػت وِ  39دسكذ اص تغییشات هخاسج ػشهایِای تَػظ هتغیشّای تَضیحدٌّذُ
دس هذل تثییي هیؿَد .تشاػاع ًتایح اسائِ ؿذُ دس ًگاسُ ؿواسُ ( )7ػغح هؼٌاداسی آهاسُ  tهشتَط تِ
هتغیش ػَد تمؼیوی ( ،)-1/13تضسگتش اص  0.05هیتاؿذ .لزا هیتَاى ًتیدِ گشفت وِ دس ػغح هؼٌیداسی
 95دسكذ تیي ػَد تمؼیوی ٍ هخاسج ػشهایِای ساتغِ هؼٌاداسی ٍخَد ًذاسدّ .وچٌیي تا تَخِ تِ
ایيوِ ػغح هؼٌیداسی آهاسُ  tهشتَط تِ هتغیش ػَد تمؼیوی دس ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ ()1/70
تضسگتش اص  0.05هیتاؿذ ،هیتَاى ًتیدِ گشفت وِ ًَػاى خشیاى ٍخِ ًمذ دس ػغح هؼٌیداسی 95
دسكذ تش ساتغِ تیي ػَد تمؼیوی ٍ هخاسج ػشهایِای تأثیش هؼٌاداسی ًذاسدّ .وچٌیي هـاتِ تا حالت
ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ ،ساتغِ هثثت ٍ هؼٌیداسی تیي تأهیي هالی ٍ اًذاصُ ؿشوت تا هخاسج ػشهایِای
ٍخَد داسد.
ًتیجِگیزی ٍ پیطٌْادّا
دس ایي پظٍّؾ ،ساتغِ تمؼین ػَد ٍ ػشهایِگزاسی دس ؿشایظ ػذم اعویٌاى دس خشیاى ٍخِ ًمذ تا
دٍ هؼیاس ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ ٍ ًَػاى خشیاى ٍخِ ًمذ دس ؿشوتّای پزیشفتِ ؿذُ دس تَسع اٍساق
تْاداس تْشاى تشسػی گشدیذ .ػیاػت تمؼین ػَد ّوَاسُ تا ػایش تلویوات هالی ؿشوت ًظیش فشكتّای
ػشهایِگزاسی دس تؼاهل اػت .تِػثاست دیگش تا اتخار ػیاػت افضایـی دس هیضاى تمؼین ػَد ؿشوت،
هیضاى هٌاتغ الصم تشای اخشای فشكتّای ػشهایِگزاسی هَخَد واّؾ هییاتذ .ایي ساتغِ تؼاهلی
تحت تأثیش ؿشایظ هختلف لشاس هیگیشد .اص هْوتشیي ػَاهل تأثیشگزاس تش ساتغِ تیي ػیاػت تمؼین
ػَد ٍ هخاسج ػشهایِایٍ ،خَد ػذم اعویٌاى ًؼثت تِ خشیاى ٍخِ ًمذ دس لالة ووثَد یا ًَػاى
اػت .ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ دس لالة ػذم وفایت ًمذیٌگی ؿشوت ،هٌدش تِ ایداد هحذٍدیتّایی دس
تَاًایی ؿشوت دس تغییش ػیاػت تمؼین ػَد ٍ اًدام فشكتّای ػشهایِگزاسی خَاّذ ؿذ .دس حالیوِ
ًَػاى خشیاى ٍخِ ًمذ هیتَاًذ اص عشیك ایداد ٍخِ ًمذ وافی دس اختیاس ؿشوت هٌدش تِ تغییش ساتغِ تیي
ػیاػت تمؼین ػَد ٍ ػشهایِگزاسی گشدد .لیىي ؿشوتّایی تا فشكت ػشهایِگزاسی تاال دس ؿشایظ
ًَػاى ٍخِ ًمذ هوىي اػت ػَد تمؼیوی ووتشی تَصیغ وٌٌذ تا تتَاًٌذ اص فشكتّای ػشهایِگزاسی
هَخَد ،تْشُهٌذ گشدًذ .دس حالتی وِ ػذم اعویٌاى دس خشیاى ٍخِ ًمذ اص عشیك ووثَد خشیاى ٍخِ ًمذ
اًذاصُگیشی هیؿَد ،ساتغِ هؼٌاداسی تیي تمؼین ػَد ٍ ػشهایِگزاسی هـاّذُ ًگشدیذ .ایي دس حالی
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اػت وِ ػذم اعویٌاى دس خشیاى ٍخِ ًمذ تش ساتغِ تیي ػَد تمؼیوی ٍ هخاسج ػشهایِای تِكَست
هؼٌاداسی اثشگزاس اػت .تِػثاست دیگش ،ػذم اعویٌاى دس خشیاى ٍخِ ًمذ ،حؼاػیت هخاسج ػشهایِای
سا ًؼثت تِ ػَد تمؼیوی افضایؾ خَاّذ داد .هیتَاى اػتذالل ًوَد دس ؿشایظ ػادی افضایؾ دس ػَد
تمؼیوی ًـاىدٌّذُ ٍضؼیت هغلَب ؿشوت تَدُ ،لزا هخاسج ػشهایِای ًیض تا حؼاػیت پاییي ًؼثت تِ
ػَد تمؼیوی تِ سًٍذ افضایـی خَد اداهِ هیدّذ .لیىي دس ؿشایغی وِ ؿشوت تا ػذم اعویٌاى دس خشیاى
ٍخِ ًمذ هَاخِ هیؿَد ،حؼاػیت هخاسج ػشهایِای ًؼثت تِ ػَد تمؼیوی افضایؾ یافتِ ٍ تِدًثال
افضایؾ ػَد تمؼیوی ،هخاسج ػشهایِای تا ؿذت ووتشی افضایؾ هییاتذ .تذیيتشتیة ًتایح حاكل،
هغاتك یافتِّای دیآًدلَ ( ،)1990هیٌتَى ٍ ؿشاًذ ( ،)1999تشاٍ ،گشاّامّ ،اسٍی ٍ هایىلی (،)2005
لیٌتش ( ،)1956هیشص ٍ هاخلَف ( ،)1984چِی ٍ ػا ( ،)2009اػویت ( ،)2007لیي ،چي ٍ تؼای
( ،)2016چای ٍ ػَ ( ،)2009تشادی ،چیشا ٍ هادٍسا ( ٍ )2014دًگ ،لی ،لیائَ ٍ ٍٍ ( )2013هیتاؿذ.
دس اًذاصُگیشی ػذم اعویٌاى دس خشیاى ٍخِ ًمذ اص عشیك ًَػاى خشیاى ٍخِ ًمذ ،ػالٍُ تش ایيوِ
ساتغِ هؼٌاداسی تیي تمؼین ػَد ٍ ػشهایِگزاسی هـاّذُ ًگشدیذًَ .ػاى خشیاى ٍخِ ًمذ ًیض تش ساتغِ
تیي ػَد تمؼیوی ٍ هخاسج ػشهایِای تِكَست هؼٌاداسی اثشگزاس ًیؼت .لیىي ًتایچ حاكل دس ایي
حالت ،هغاتك تا ّیچ یه اص پظٍّؾّای روش ؿذُ دس تخؾ هثاًی ًظشی ٍ پیـیٌِ پظٍّؾ ًویتاؿذ.
تا تَخِ تِ ایيوِ دس ؿشایظ ػذم اعویٌاى دس خشیاى ٍخِ ًمذ ،حؼاػیت هخاسج ػشهایِای تحت
تأثیش ػَد تمؼیوی خَاّذ تَد ،تِ اػتفادُوٌٌذگاى اص ًتایح واستشدی پظٍّؾ پیـٌْاد هیؿَد دس
اسصیاتی ػَد تمؼیوی ٍ هخاسج ػشهایِای ؿشوت تِ ػٌلش ػذم اعویٌاى دس خشیاى دس ٍخِ ًمذ ًیض
تَخِ داؿتِ تاؿٌذ .تِدلیل آىوِ ؿذت ٍ هیضاى ػذم اعویٌاى دس ٍخِ ًمذ دس ؿشوتّای هختلف،
هتفاٍت اػت تِ پظٍّـگشاى آتی پیـٌْاد هیؿَد ػذم اعویٌاى دس خشیاى ٍخِ ًمذ سا تِ ػِ گشٍُ
ػذم اعویٌاى تاال ،هتَػظ ٍ پاییي عثمِتٌذی ًوَدُ ٍ تأثیش ّش یه سا تِكَست خذاگاًِ هَسد تشسػی
لشاس دٌّذ.
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