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 1کارشناسی ارشد حسابداری ،موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان ،ایران (نویسنده مسئول)
 2استادیار گروه حسابداری ،موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان ،ایران

چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بررسی تاثیر اعتبار تجاری بر خطر ریزش قیمت سهام بر اساس شواهد بازار سرمایه می
باشد .این پژوهش با رویکرد عوامل موثر بر تامین مالی از طریق اعتبار تجاری در شرکت ها گام بر میدارد .برای توسعه ادبیات
موضوع و جنبه علمی بحث این پژوهش انتظار می رود در راستای تحقیقات پیشین بر اساس مستندات بازار سرمایه نشان داده
شود که آیا اعتبار تجاری قابل پرداخت و دریافتی در تامین مالی شرکت ها میتواند بر خطر ریزش قیمت سهام تاثیرگذار
باشد؟ پژوهش حاضر با رویکرد کاربردی و با روش توصیفی -همبستگی از نوع پس رویدادی با استفاده از اطالعات  143شرکت
از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است .در این پژوهش آزمون فرضیههای تدوین شده با استفاده از رگرسیون
پانل لجستیک از سال-شرکت های گردآوری شده طی دورهی زمانی  1388الی  1397به کمک نرم افزار آماری استاتا 1انجام
شده است .در آزمون فرضیه ها در سطح خطای مورد انتظار (پنج درصد) نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن بود که بین اعتبار
تجاری قابل پرداخت و خطر ریزش قیمت سهام رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد .بین اعتبار تجاری دریافتی و خطر
ریزش قیمت سهام رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد .به طور خالصه نتایج این پژوهش در راستای پژوهش های پیشین
قرار گرفت.
واژههای كلیدی :اعتبار تجاری دریافتی ،اعتبار تجاری قابل پرداخت ،خطر ریزش قیمت سهام.
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مقدمه
مشکالت عدم تقارن اطالعاتی بین مدیریت و موسسات مالی ،مسئله نمایندگی بین سهامداران و سرمایه گذاران اقلیت و همچنین بین
مدیریت و سهامداران به طور قابل توجهی در تصمیمات سرمایه گذاری شرکت تاثیر می گذارد (جیانگ و 1همکاران .)2010،این مشکالت به
خصوص در بازارهای در حال توسعه تشدید می شود (آلن و 2همکاران .)2005،با توجه به ناکارابودن بازار سرمایه و مکانیزم های حاکمیت
شرکتی ضعیف در آن ،محیط بازار سرمایه یک محل مناسب و ایده آل را برای مطالعه تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها در حضور
محدودیتهای مالی و مسئله نمایندگی فراهم می آورد .محققان (لوین )20053،نشان دادند یک رابطه مثبت بین توسعه مالی و رشد
اقتصادی در بازارهای در حال توسعه وجود دارد .جایگاه امور مالی ،اعتبار تجاری و دیگر وجوه ممکن است نسبت به بانک ها یا حقوق
صاحبان سهام در توضیح معجزه رشد در بازارهای در حال توسعه نقش داشته باشند(گاریگلیا و 4همکاران .)2011،با توجه به مقررات ضعیف
و این واقعیت که تعداد قابل توجهی از شرکتهای فهرست شده توسط دولت (مالکیت دولتی) کنترل می شود ،بازار سهام بطور کارآمدی
کنترل نشده و قیمت سهام با توجه به ارزش های واقعی منعکس نمی شود (وانگ و 5همکاران .)2009،بنابراین ،بازارهای مالی نقش
کارآمدی را در تخصیص منابع و از بین بردن محدودیت های مالی ایفاء نمی کنند ،که یک موضوع مهم برای شرکت های فعال در بازار
سرمایه بوده و ممکن است به سرمایه گذاری نامطلوب آن ها منجر شود .در فصل حاضر به تشریح موضوع اصلی پژوهش ،اهمیت موضوع،
بیان فرضیهها ،روش اجرا و به طور مختصر نحوهی آزمون فرضیهها پرداخته میشود.

اهداف پژوهش
هدف اصلی:
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اعتبار تجاری بر خطر ریزش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
میباشد .با توجه به هدف اصلی پیش رو اهداف فرعی به شرح زیر می باشند:
اهداف فرعی:
 .1بررسی رابطه بین اعتبار تجاری قابل پرداخت و خطر ریزش قیمت سهام.
 .2بررسی رابطه بین اعتبار تجاری دریافتی و خطر ریزش قیمت سهام.
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فرضیهها
فرضیه  :1بین اعتبار تجاری قابل پرداخت و خطر ریزش قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه  :2بین اعتبار تجاری دریافتی و خطر ریزش قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر:
 از آن جهت که با استفاده از مدل ها ،روش ها و نظریه های موجود به دنبال بهبود وضعیت تصمیم گیری در شرکت های قلمرو
پژوهش می باشد ،از لحاظ هدف پژوهش ،کاربردی است.
 با توجه به اینکه در این پژوهش از نمونه شرکت های بورسی استفاده شده است ،در بیان نتایج در ارتباط با نمونه از روش توصیفی
و در تعمیم نتایج به جامعه آماری از روش استنتاج استقرایی استفاده شده است .بنابراین روش پژوهش به لحاظ استنتاج،
توصیفی تحلیلی(استقرایی) است.
 از آن جهت که در گردآوری دادهها از اطالعات عملکردی شرکت ها بر مبنای صورتهای مالی تاریخی استفاده می شود ،از لحاظ
طرح پژوهش ،پس رویدادی است.

روش گردآوری دادهها و اطالعات
محتوای نظری و دادهها آماری در این تحقیق از دو منبع گردآوری می شوند .در جمع آوری ادبیات نظری و مفاهیم تئوریک ،از شیوه
کتابخانهای استفاده می شود .در این روش بر اساس محتوای مقاالت ،پایان نامهها ،گزارش های علمی ،محتوای وب سایت هایی علمی که به
نمایه مقاالت ،مجالت علمی و پژوهشی و مقاالت کنفرانس های ملی و بین المللی می پردازند ،در بررسی و تدوین ادبیات موضوع بهره گرفته
خواهد شد .در جمعآوری دادههای مربوط به آزمون فرضیهها ،به منظور تحقق اهداف و در نهایت پاسخگویی به سوال های مطرح شده و
پیش روی این تحقیق ،با توجه به مدل های تدوین شده و متغیرهای مورد مطالعه از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای بورس
اوراق بهادار تهران و در مواردی نیز با استفاده از نرم افزارهای اطالعاتی رهآوردنوین و وب سایت های مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران که
حاوی داده های بازار سرمایه ایران میباشند ،گردآوری میشود.
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دارای تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی در دوره پژوهش نباشند.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی دنبال خواهد شد .در بخش آمار توصیفی از شاخصهای مرکزی
میانگین ،میانه ،کمترین ،بیشترین و شاخصهای پراکندگی انحراف معیار استفاده میشود .در بخش آمار استنباطی از رگرسیون چندمتغیره
با استفاده از دادههای ترکیبی استفاده میشود .برای طبقه بندی داده ها از نرمافزار اکسل و استخراج نتایج برازش مدلها از نرمافزار
Rاستفاده خواهد شد .به منظور تحلیل آماری در ابتدا از آزمونهای تشخیصی در آمار استنباطی جهت تعیین نوع دادههای گردآوری شده
استفاده میشود .سپس با تعیین نوع دادهها (پانل دیتا یا حداقل مربعات معمولی) به بررسی صحت فرضیههای زیربنایی مدلهای رگرسیونی
چندگانهی پژوهش از جمله عدم خود همبستگی ،نرمال بودن و همسانی واریانس باقی ماندهها پرداخته میشود .پس از تأیید فرضیههای
زیربنایی ،مدلهای رگرسیونی چندگانه پیشبینی شده (در صورت عدم تأیید از روش رگرسیونهای تعمیم یافته) ارائه میگردد.

پیشینهی پژوهش
بشکوه و کشاورز ( )1397به بررسی رابطه بین بیش اعتمادی مدیریت و ریسک سقوط قیمت سهام پرداختند .برای این منظور دادههای
مربوط به  71شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1382الی  1394با بهکارگیری رگرسیون لجستیک و چند
متغیره با دادههای تابلویی موردبررسی قرار گرفت .در این پژوهش از سه معیار مخارج سرمایهای مازاد ،رشد غیرعادی داراییها و پیشبینی
خوشبینانه سود جهت اندازهگیری بیش اعتمادی مدیران و چهار معیار شامل دوره سقوط قیمت سهام ،چولگی منفی بازده سهام ،سیگمای
حداکثری و نوسان باال به پایین برای سنجش ریسک سقوط قیمت سهام استفاده گردید .نتایج این پژوهش نشان داد بیش اعتمادی مدیران
با معیار پیشبینی سود و رشد غیرعادی داراییها بر ریسک سقوط قیمت سهام بر اساس نوسان باال به پایین و سیگمای حداکثری تأثیر
مستقیم و معناداری دارد .بهعبارتدیگر با افزایش بیش اعتمادی مدیران ،شرکتها در معرض ریسک سقوط قیمت سهام بیشتری قرار
میگیرند .لذا به نهادهای تصمیمگیر پیشنهاد میگردد با تقویت مکانیسمهای نظارتی ،موجب محدود شدن فرا اطمینانی در رفتار مدیران
گردیده و بهتبع آن ریسک سقوط قیمت سهام شرکتها را کاهش دهند.
ستایش و همکاران ( )1396به تحقیق با عنوان بررسی تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت واقعی سود بر خطر ریزش
قیمت سهام پرداختند .در راستای تحقق هدفهای پژوهش شش فرضیه تدوین شده است که تاثیر مدیریت سود بر خطر ریزش قیمت
سهام شرکتها را مورد آزمون قرار میدهد .روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیههای مطرح شده در این پژوهش ،روش «دادههای
ترکیبی» است و برای آزمون هر یک از فرضیهها یک مدل تخمین زده شده است .نمونه آماری پژوهش شامل  103شرکت طی بازه زمانی
 1384الی  1393است .در این پژوهش برای سنجش مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی از مدل کوتری و همکاران ( )2005استفاده شده
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است .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش نشان میدهد که مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت واقعی سود بر
خطر ریزش قیمت سهام شرکتها (با استفاده از چولگی منفی بازده سهام و سیگمای حداکثری) تاثیر ندارد .افزون بر این ،یافتههای پژوهش
بیانگر تاثیر مثبت مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی و مدیریت واقعی سود بر خطر ریزش قیمت سهام شرکتها (با استفاده از نوسان پایین
به باال) است.
حیدرپور و همکاران ( )1395به بررسی ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر ریزش قیمت سهام پرداختند .برای سنجش چرخه عمر از
مدل عالمت جریانهای نقدی دیکنسون ( )2011و برای بررسی خطر ریزش قیمت سهام از چهار عامل چولگی منفی بازده سهام ،سیگمای
حداکثری ،نوسان پایین به باال و دورهی خطر ریزش قیمت سهام استفاده شد .دورهی زمانی مورد مطالعه سالهای  1384الی  1393و نمونه
انتخابی شامل  71شرکت است .برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد .یافته ها نشان داد
که پس از کنترل اهرم مالی ،اندازه شرکت ،نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بازده حقوق صاحبان سهام بین مراحل
رشد و افول و خطر ریزش قیمت سهام رابطه مثبت و معنادار و بین مرحله بلوغ و خطر ریزش قیمت سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد،
لذا با توجه به اهمیت استراتژی های مختلف در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها ،الزم است که مدیران برای وصول نتیجه بهتر ،برنامه
ریزی های متناسب با مرحله ای از چرخه عمر که در آن قرار دارند را به اجرا در آورند.
مرادزاده فرد ( )1395به تحقیق با عنوان توانایی مدیریتی ،کارآیی سرمایه گذاری و خطر ریزش آتی قیمت سهام پرداختند .در این راستا
برای اندازه گیری توانایی مدیران از مدل دمرجیان و همکاران ( )2013استفاده شد و اثرات آن بر کارآیی سرمایه گذاری (در قالب سه مدل) و
تعامل آن با عنصر کیفیت گزارشگری بر خطر ریزش آتی قیمت سهام (در قالب دو مدل) مورد بررسی قرار گرفت .یافته های پژوهش نشان
داد که توانایی مدیریتی ،سرمایه گذاری کمتر از حد را کاهش ،سرمایه گذاری بیش از حد را تقویت و در مجموع سبب افزایش انحراف در
سطح سرمایه گذاری مورد انتظار می شود .همچنین نتایج مبین این امر است که توانایی مدیریتی ،خطر ریزش قیمت آتی سهام را بطور
معناداری افزایش می دهد .از سوی دیگر نتایج نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی مطلوب ،خطر ریزش قیمت آتی سهام را کاهش می
دهد اما در این رابطه شواهدی مبنی بر رابطه تعاملی مدیران توانمند و کیفیت گزارشگری باال با خطر ریزش قیمت آتی سهام مشاهده نشد.
امینی و همکاران ( )1394به پژوهشی با عنوان « بررسی تأثیر استقالل اعضای هیئت مدیره بر رابطهی بین اجتناب مالیاتی و خطر
ریزش قیمت سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران» پرداختند .به منظور آزمون فرضیهها 80 ،شرکت در یک دورهی
 6ساله  1386الی  1391انتخاب شدهاست .جهت آزمون فرضیهها نیز از مدل دادههای ترکیبی استفاده شدهاست .نتایج نشان میدهد بین
نرخ مؤثر مالیات نقدی و مالیات نقدی بلندمدت با خطر ریزش قیمت سهام رابطهی معناداری وجود ندارد ،اما بین نرخ مؤثر مالیات تعهدی و
مالیات تعهدی بلندمدت با خطر ریزش قیمت سهام رابطهی معکوس و معناداری وجود دارد .همچنین نتایج حاکی از آناست که حضور
اعضای غیرمؤظف در هیئت مدیره تأثیر معناداری بر رابطهی بین نرخ مؤثر مالیات نقدی ،مالیات نقدی بلند مدت ،مالیات تعهدی و نرخ مؤثر
مالیات تعهدی بلندمدت با خطر ریزش قیمت سهام ندارد.
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چن و همکاران ( )20191این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که آیا حضور مشتریان شرکتی اصلی ،بعنوان برخی از مهم ترین
ذینفعان ،بر خطر ریزش قیمت سهام تاثیر می گذارد؟ با استفاده از داده نمونه شرکت های بزرگ ایالت متحده از سال  1979تا ،2011
دریافتند که شرکت های دارای پایگاه مشتریان متمرکزتر ،خطر ریزش قیمت سهام باالتری دارند .تاثیر تمرکز مشتری بر خطر ریزش ناشی
از افزایش عدم افشا اخبار بد مدیریتی می باشد ،نه افزایش خطر کسب و کار .عالوه بر این تاثیر تقویت شده تمرکز مشتری بر خطر ریزش را
برای شرکت هایی نشان دادند که اهمیت بیشتری به روابط مشتری داده و تاثیر ضعیف شده ای را برای شرکت های دارای نظارت قدرتمندتر
اشخاص ثالث ،نشان دادند .بطور کلی دریافتند که پایگاه مشتری متمرکز باعث تحمیل فشار عملکرد بروی مدیران می شود .این فشار آنها را
برای عدم افشا اخبار بد برانگیخته می نماید که نهایتاً منجر به ریزش قیمت سهام آینده خواهد شد.
کائو و همکاران ( )2018به بررسی رابطه بین اعتبار تجاری و خطر ریزش قیمت سهام در بستر بازار سرمایه چین پرداختند .این محققین
دریافتند که شرکتهایی که از اعتبار تجاری بیشتری استفاده میکنند ،خطر ریزش قیمت سهام کمتری برای آینده دارند .این رابطه منطقی
برای شرکتهایی برجسته تر است که عدم تقارن اطالعاتی باالتری داشته و شرکتهایی که در بازارهای مالی کمتر توسعه قرار دارند .این
یافته نسبت به نگرانی درونزایی ،معیارهای دیگر خطر ریزش قیمت سهام ،و مشمولیت سایر عوامل شناسایی شده در مطالعات پیشین که
ممکن است بر خطر ریزش قیمت سهام تاثیر بگذارند ،استوای میباشد .یافتههای بیشتر نشان میدهند که مکانیزیم نظارتی و مکانیزم
افشاگری محرک رابطه ثابت شده ،میباشد .مطالعه حاضر نشان میدهد که دسترسی به اعتبار تجاری میتواند باعث کاهش معنی داری
احتمال خطر ریزش در کشوری مثل چین شود که دارای تامین مالی بانک رسمی کمتر توسعه یافته است .مطالعه حاضر نیز نشان میدهد
که سرمایه گذاران میتوانند با استفاده از اطالعات اعتبار تجاری افشاء شده در صورتهای مالی ،بطور کارآمد مانع خطر ریزش قیمت سهام
شوند.
کیم و همکاران ( )2016به پژوهشی با عنوان « بررسی تأثیر مقایسهپذیری صورتهای مالی بر خطر ریزش آتی» پرداختند .در این
پژوهش کاربردی که با رویکرد توصیفی-همبستگی انجام گردید ،اطالعات  947شرکت آمریکایی شامل  17046مشاهده برای دورهی زمانی
 1996الی  2013از پایگاه دادههای  Compustatگردآوری شد .تحلیل دادهها با استفاده از روش پانل دیتا به کمک نرم افزار ایویوز انجام
پذیرفت .با استفاده از اقدامات قابلیت مقایسهای پیشنهاد شده توسط دفرانکو و همکاران ( ،)2011نتایج نشان داد که خطر ریزش با مقایسهی
صورتهای مالی کاهش مییابد و این رابطهی منفی در یک محیط که در آن مدیران بیشتر در معرض خودداری کردن از خبر بد هستند
برجستهتر میشود .همچنین شواهد نشان داد که مقایسهپذیری میتواند واکنش بازار نامتقارن را افشای خبر خوب در مقابل خبر بد کاهش
دهد .نتایج نشان میدهد که مقایسهپذیری صورتهای مالی سبب بیمیل شدن مدیران برای افشاء نکردن خبر بد میشود که نگرش
سرمایهگذاران را از خطر ریزش آتی یک شرکت کاهش میدهد.

1
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مدل آزمون فرضیهها و متغیرهای مورد مطالعه
مدل آزمون فرضیهها
مدل آزمون فرضیه  1تحقیق:
مدل شماره (:)1
= β0 + β1 TCP it + β 2 OTurnover it+β 3 Re it + β 4 Size it +β5 BM it + β6 Lev it + β7

it

CRASH

ROA it + β 8 LnBoardsize it + β 09 Independence it +β10 Duality it + β11 FE it+ β12 Sigma it + β13
Industryit + ɛ it
جهت آزمون فرضیه اول از ضریب  β1در سطح خطای پنج درصد استفاده می شود .اگر مقدار احتمال حاصل از این ضریب کمتر از 0/05
باشد می توان نتیجه گرفت بین اعتبار تجاری قابل پرداخت با نماد ( )TCPبا متغیر وابسته رابطه معنی داری وجود دارد.
مدل آزمون فرضیه  2تحقیق:
مدل شماره (:)2

= β0 + β1 TCR it + β 2 OTurnover it+β 3 Re it + β 4 Size it +β5 BM it + β6 Lev it + β7

it

CRASH

ROA it + β 8 LnBoardsize it + β 09 Independence it +β10 Duality it + β11 FE it+ β12 Sigma it + β13
Industryit + ɛ it

جهت آزمون فرضیه دوم از ضریب  β1در سطح خطای پنج درصد استفاده می شود .اگر مقدار احتمال حاصل از این ضریب کمتر از
 0/05باشد می توان نتیجه گرفت بین اعتبار تجاری دریافتی با نماد ( )TCRبا متغیر وابسته رابطه معنی داری وجود
متغیرهای وابسته
 : CRASHریزش قیمت سهام پدیدهای است که در آن قیمت سهام دچار تعدیل شدید منفی و ناگهانی می گردد .در تعریف
دیگری از ریزش قیمت سهام به عنوان پدیدهای که در آن تجدید نظری ناگهانی و منفی در انتظارات سرمایه گذاران در مورد سهام یک
شرکت رخ می دهد ،یاد میشود (دیانتی و همکاران .)1391 ،چنانچه بازده سهام شرکت در یک دوره مالی خاص پایین تر از بازده کل
صنعت باشد؛ احتمال ریزش قیمت سهام در آن دوره باال می رود(هاتن و همکاران .)2009 ،جهت اندازه گیری ریسک کاهش قیمت سهام از
معیار هاتن و همکاران ( )2009استفاده شده است .مطابق تحقیق هاتن و همکاران ( )2009ریزش قیمتی ماهانه را در یک سال مالی برای
یک شرکت زمانی در نظر می گیریم که آن شرکت بازدهی ماهانه  3/2برابر انحراف معیار زیر میانگین بازده ماهانه خاص شرکت برای کل
سال مالی را تجربه کند  3/2انحراف معیار به این دلیل انتخاب شده است که در تحقیقات قبلی ،هاتن و همکاران ( ،)2009کیم و
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ژانگ )2011(،از این مقدار استفاده شده است) .مدل ریزش قیمت سهام هاتن و همکاران ( )2009میباشد ،که به اندازه گیری تعداد دفعات
ریزش قیمت سهام در یک سال مالی میپردازد.
بازده ماهانه خاص یک شرکت که با  wنشان می دهیم برابر است با لگاریتم طبیعی عدد یک به عالوه عدد باقیمانده ای که از رابطه
شماره ( )1زیر محاسبه می گردد:
مدل شماره ()4
رابطه ()1
که در مدل ( )3فوق:
 rjtبازده سهام شرکت  jدر ماه  tمی باشد
 rmtبازده صنعت شرکت  jدر ماه  tمی باشد
در این فرمول به این دلیل محاسبه ی بازده چند ماه قبل و بعد استفاده شده است تا نشان دهیم که بازده یک سهم در یک دوره ی
خاص چگونه تغییر می کند و روند بازده آن چگونه است .بنابراین چنانچه ( wبازده سهام) کمتر از  3/2برابر انحراف معیار بازار باشد ،درآن
صورت خواهیم گفت که آن شرکت دچار ریزش قیمت شده است .در این پژوهش ،خطر ریزش قیمت سهام ،متغیری مجازی است که اگر
شرکت تا پایان سال مالی حداقل یک دوره ریزش را تجربه کرده باشد ،مقدار آن یک و در غیر این صورت صفر خواهد بود .در این تحقیق
برای اندازهگیری ریزش قیمت سهام از مدل ریزش قیمت سهام هاتن و همکاران ( )2009که به اندازه گیری تعداد دفعات ریزش قیمت
سهام در یک سال مالی میپردازد ،استفاده خواهد شد .در رگرسیون لجستیک متغیر وابسته دو حالته است و می تواند فقط یکی از دو ارزش
صفر یا یک را بپذیرد که ارزش یک به معنای وقوع حادثه وارزش صفر به معنای عدم وقوع آن ( یا بالعکس

متغیر مستقل
 1:TCPاعتبار تجاری قابل پرداخت عبارت است از نسبت حساب های قابل پرداخت به ارزش دفتری کل دارایی های شرکت  iدر سال

.t
2: TCRاعتبار تجاری دریافتی عبارت است از نسبت حسابهای دریافتنی به کل فروش شرکت  iدر سال .t
متغیرهای كنترلی
 :OTurnoverمیانگین بازده سهام طی  12ماه در سال .t
 :Sigmaانحراف استاندارد بازده سهام طی  12ماه در سال .t
 :Reبازده واقعی به صورت ساالنه از رابطه زیر محاسبه گردید:

1

)Trade Credit Payable (TCP

2

)Trade Credit Receivable (TCR
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که در آن  :D:سود تقسیمی هر سهم طی سال :α ،درصد افزایش سرمایه از محل اندوخته :β ،درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و
آورده نقدی :Pt ،قیمت سهم در پایان دوره  :Pt-1 ،tقیمت سهم در پایان دوره  :C ،t-1ارزش اسمی سهام که معادل  1000میباشد.
 : Sizeاندازه شرکت عبارت است از لگاریتم ارزش دفتری کل دارایی های شرکت  iدر سال t
 :BMعبارت است نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به شرکت  iدر سال .t
 :Levاهرم مالی که از مجموع ارزش دفتری بدهی ها تقسیم بر مجموع ارزش دفتری دارایی های شرکت  iدر سال  tبدست می آید.
 :ROAسود آوری شرکت که از نسبت سود قبل از بهره و مالیات به ارزش دفتری کل دارایی های شرکت  iدر سال  tبدست می آید.
 :LnBoardsizeلگاریتم طبیعی تعداد اعضای هیات مدیره شرکت  iدر سال t
 :Independenceاستقالل هیات مدیره شرکت  iدر سال  tعبارت است نسبت اعضای غیر موظف به کل اعضای هیات مدیره.
 :Dualityدوگانگی مدیر عامل یک متغیر مجازی است اگر مدیرعامل هم رئیس (نائب رئیس) هیات مدیره هم مدیرعامل باشد مقدار
آن یک و در غیر این صورت مقدار آن صفر در نظر گرفته می شود.
 :FEخطای پیش سود که عبارت از تفاوت بین سود هر سهم و سود پیش بینی هر سهم تقسیم بر قیمت هر سهم شرکت  iدر سال .t
 :Industryمطابق با رویکرد شعری و حمیدی ( )1391جهت کنترل صنایع مورد مطالعه در مدل های مورد بررسی و در راستای
همگن نمودن صنایع انتخابی از بورس اوراق بهادار تهران گروه های صنعت موجود در بورس در هفت زیرگروه داده شدند.

آزمونهای تشخیصی در دادههای تركیبی
به منظور تخمین مناسبترین مدل در برازش دادههای ترکیبی بایستی مراحل مختلفی را بر اساس نمودار شمارهی
 1-3انجام داد .به طور خالصه ابتدا باید در دادههای ترکیبی این موضوع را بررسی کنیم که آیا استفاده از مدل تلفیق کل دادهها بهتر است
یا اثرات ثابت ،که این امر با انجام آزمون  Fلیمر صورت میگیرد .از سوی دیگر ضروری است استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در
مقابل روش اثر تصادفی نیز مورد بررسی قرار گیرد .این امر از طریق انجام آزمون ضریب الگرانژ ( )LMصورت میگیرد .چنانچه به این
نتیجه برسیم که استفاده از رگرسیون ساده که شامل یک جمله ثابت میباشد (مدل تجمیعی) نامناسب است ،بایستی از مدل اثرات تصادفی
استفاده نمود .اما در اینباره باید محتاطانهتر عمل نمود ،زیرا در مقابل مدل اثرات تصادفی ،رقیب دیگری به نام مدل اثرات ثابت وجود دارد که
این آزمون نمیتواند آنها را از هم متمایز کند .انتخاب میان اثرات ثابت و تصادفی از طریق آزمون تصریح هاسمن انجام میشود .نحوهی
انجام هریک از این آزمونهای تشخیصی در ادامه تبیین شده است.
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نمودار آزمونهای تشخیصی در دادههای ترکیبی
آیا مشاهدات به عنوان نمونههای تصادفی از جامعه ای معین شرح داده
میشوند؟آیا پانلها به تصادف انتخاب شده اند؟
خیر

بلی

استفاده از روش اثرات ثابت

انجام رگرسیون با هر دو روش اثرات
ثابت و تصادفی

موقتاً مدل اثرات تصادفی
انتخاب میشود .آیا آزمون

انجام آزمون هاسمن

مدل اثرات تصادفی را LM

آیا فرض صفر رد میشود؟

رد میکند؟
بلی
بلی

خیر

استفاده از مدل

استفاده از مدل

رگرسیون تجمیعی

اثرات تصادفی

استفاده از روش اثرات ثابت
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فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری
سال سوم ،شماره  ،9تابستان1400

تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
معموالً اولین گام در بررسی و تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از اجرای یک آزمون ،آن است که اطالعات به دست آمده به گونهای تنظیم
گردد که بتوان تعبیر و تفسیر معنادار و جامعی از آن به عمل آورد .دادههای جمعآوری شده ،ابتداییترین آگاهی و شناخت محقق پیرامون
پاسخهای احتمالی هستند که در رابطه با مسایل و فرضیههای تحقیق مطرح شدهاند .به عبارت دیگر ،دادههای تحقیق احتماالً واقعیت و یا
انعکاسی از واقعیت مورد بررسی هستند .از اینرو ،محقق پس از جمعآوری دادههای تحقیق ،باید با توجه به ماهیت و ساختار آنها و همچنین
قالب فرضیهها دادهها را تجزیه و تحلیل نماید تا پاسخ فرضیهها و سوالهای تحقیق را بدهد .برای تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج یک تحقیق،
محققان از روشهای آماری متفاوتی استفاده میکنند .برای انتخاب شیوههای آماری مناسب و تجزیه و تحلیل و تفسیر دادهها محقق باید
دادههای تحقیق را بشناسد و از روشهای آماری آگاهی داشته باشد .این تجزیه و تحلیلها به دو صورت توصیفی و استنباطی انجام میشود.
به عبارت دیگر ،در تجزیه و تحلیل دادهها دو بعد اساسی وجود دارد .بعد کمی که همان محاسبات آماری ویژه است و بر اساس دادههای
آماری صورت میگیرد .توصیف دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی صورت میگیرد .بعد کمی که شامل انواع تحلیلهای تحقیقی،
استداللها ،استنتاجها و کاربرد عقل و منطق است و در مورد دادههای گردآوری شده انجام میشود .این تحلیلها سبب تعمیم نتایج به
جامعه آماری میشود.

آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
از آنجا که آمار ابزار مناسبی برای تبدیل دادهها به اطالعات است ،استفاده از آن در دانش حسابداری به نحو وسیعی رایج گردیده است .به
کارگیری فنون آماری در بررسی صحت و سقم فرضیهها یکی دیگر از جنبههای کاربردی این علم گسترده در علم حسابداری است.
پژوهشگران  ،امروزه بسیاری از فرضیههای پژوهش خود را با فنون آماری محک میزنند و صحت روابط بین متغیرهای آن را با رویکردهای
آماری بررسی میکنند .بهطور کلی در استفاده از آمار ،اعداد و توضیحهای ریاضی جانشین کلمات مبهم و نامشخص میشوند .از طرف دیگر،
برای تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده ،آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح میگردد .آمار توصیفی شامل
مجموعهی روشهایی است که برای جمعآوری ،تلخیص ،طبقهبندی و توصیف حقایق عددی به کار میرود .در واقع این نوع تحلیل ،دادهها و
اطالعات پژوهش را توصیف کرده و طرح یا الگوی کلی از دادهها را برای استفادهی سریع و بهتر از آنها فراهم می کند .در یک جمعبندی ،با
استفادهی مناسب از آمار توصیفی میتوان ویژگیهای یک دسته از اطالعات را بیان نمود که عالوه بر فهم بهتر نتایج یک آزمون ،مقایسهی
نتایج آن آزمونها و مشاهدههای دیگر را تسهیل نمود .از این رو ،با استفاده از آمار توصیفی ،شناختی از وضعیت دادههای جمعآوری شده از
نمونهی آماری برای هر متغیر حاصل میشود (دالور .)1386 ،لذا در این بخش آمار توصیفی متغیرهای پژوهش ارائه میشود .همچنین الزم
به ذکر است که با توجه به نمونهگیری انجام شده تعداد  143شرکت به عنوان شرکتهاینمونهی آماری انتخاب شدند که دادههای آنها
طی دورهی نه ساله ( 1388الی  )1397که بازه زمانی تخمین مدل های پژوهش است ،مورد بررسی قرار گرفت .آمار توصیفی متغیرهای
پژوهش در جدول ارائه گردیده است.
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جدول آمار توصیفی متغیرهای کمی مورد مطالعه
نام

نماد

مقیاس

میانگین

میانه

کمترین

بیشترین

انحراف

چولگی

کشیدگی

اعتبار تجاری
قابل پرداخت

TCP

نسبت

0/120

0/083

0/000

0/776

0/115

1/492

2/609

اعتبار تجاری
دریافتی

TCR

نسبت

0/241

0/213

0/000

0/821

0/173

0/735

0/094

میانگین بازده
سهام

OTurnover

میانگین

3/335

2/369

-7/682

32/210

5/189

1/268

2/509

بازده سهام

Re

درصد

99/802 859/498 -65/805 20/242 49/267

3/171

14/801

اندازه شرکت

Size

لگاریتمطبیعی

13/907 14/049

10/103

19/374

1/478

0/812

1/321

ارزش دفتری
به ارزش بازار

BM

نسبت

0/546

0/482

-5/688

3/351

0/522

-2/692

35/859

اهرم مالی

Lev

نسبت

0/607

0/610

0/090

4/002

0/239

3/335

36/687

سودآوری

ROA

نسبت

0/131

0/117

-1/063

0/746

0/156

-0/119

4/652

اعضای هیات
مدیره

LnBoardsize

لگاریتمطبیعی

1/619

1/60

1/609

1/945

0/058

5/410

27/317

استقالل هیات
مدیره

Independence

لگاریتمطبیعی

1/271

1/386

0

1/945

0/352

-1/042

1/525

خطای پیش
سود

FE

نسبت

-1/656

4/454

0/225

5/507

127/353

انحراف
استاندارد بازده
سهام

Sigma

0/0005 -0/009

انحرافاستاندارد 11/465 13/274

0/596

95/325

8/237

2/202

10/874

منبع :محاسبات پژوهشگر
میزان حداقل و حداکثر متغیرها نشاندهندهی بیشترین و کمترین دادهی موجود در اطالعات گردآوری شده از سطح شرکتها میباشد.
در آمارههای توصیفی شاخص اندازهگیری پارامترهای تعیین انحراف از قرینگی ضریب چولگی است .منفی بودن چولگی در متغیر ارزش
دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام با نماد ( )BMبه میزان  ،-2/692متغیر سودآوری با نماد ( )ROAبه میزان  ،-0/119متغیر
استقالل هیات مدیره با نماد ( )Independenceبه میزان  -1/042نشان دهندهی آن است که توزیع نامتقارن با کشیدگی به سمت مقادیر
کوچکتر (چولگی منفی) دارد .مثبت بودن چولگی در سایر متغیرهای پژوهش نشان دهندهی آن است که توزیع نامتقارن با کشیدگی به
سمت مقادیر بزرگتر (چولگی مثبت) دارد .شاخص سنجش پراکندگی جامعه نسبت به توزیع نرمال ،ضریب کشیدگی نام دارد .منفی بودن
ضریب کشیدگی حاکی از آن است که متغیرهای پژوهش توزیع جامعه از توزیع نرمال کوتاهتر است در نتیجه پراکندگی آن از توزیع نرمال
بیشتر میباشد .مثبت بودن ضریب کشیدگی در متغیرهای پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای پژوهش توزیع جامعه از توزیع نرمال
بلندتر است در نتیجه پراکندگی آن از توزیع نرمال کمتر میباشد.
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آمار توصیفی متغیرهای دو ارزشی  /مجازی
مشاهده میشود که در متغیر مجازی (دو ارزشی) ریزش قیمت سهام با نماد ( )CRASHحدود  52درصد از شرکتها در دوره مورد
مطالعه دارای ریزش قیمت سهام بوده اند و حدود  48درصد هیچ گونه ریزشی را تجربه نکرده اند .در متغیر مجازی (دو ارزشی) دوگانگی
مدیر عامل با نماد ( )Dualityحدود  20درصد مدیر عامل شرکت ها در سمت های هیات مدیره خود داری منسب رئیس یا نائب رئیس
هیات مدیره می باشند و حدود  80درصد مدیر عامل شرکت ها فقط دارای منسب مدیرعاملی هستند.
جدول آمار توصیفی متغیرهای کیفی (دو ارزشی/مجازی) مورد مطالعه
نوع
متغیر

نام متغیر

نماد متغیر

مقیاس

تعداد
مشاهدات
یک

درصد فراوانی
مشاهدات یک

تعداد
مشاهدات
صفر

درصد فراوانی
مشاهدات صفر

وابسته

ریزش قیمت سهام

CRASH

مجازی

674

52/36

613

47/64

کنترل
ی

دوگانگی مدیر عامل

Duality

مجازی

260

20/20

1027

79/8

منبع :محاسبات پژوهشگر

آمار استنباطی پژوهش
در ادامه به تشریح آزمونهای تشخیصی در تعیین نوع دادهها در مدلهای پژوهش پرداخته خواهد ش
آزمونهای تشخیصی در تعیین نوع دادهها در مدلهای پژوهش
 10به یک مجموعه از دادههایی گفته میشود که بر اساس آن مشاهدهها به وسیلهی تعداد زیادی از متغیرهای مقطعی
دادههای ترکیبی
) (Nکه اغلب به صورت تصادفی انتخاب میشوند ،در طول یک دورهی زمانی مشخص ) (Tمورد بررسی قرار گرفته باشند .در این صورت
N ×Tداده آماری را دادههای ترکیبی یا دادههای مقطعی  -سری زمانی مینامند .به این دلیل که دادههای ترکیبی در برگیرندهی هر دو
جنبهی دادههای سری زمانی و دادههای مقطعی است ،به کارگیری مدلهای توضیح دهندهی آماری مناسبی که ویژگیهای آن متغیرها را
توصیف کند ،پیچیدهتر از مدلهای استفاده شده در دادههای مقطعی و سری زمانی است .در سالهای اخیر از روش ترکیب دادههای
مقطعی و سری زمانی در پژوهشهای کاربردی زیادی استفاده شده است .شناخت ویژگیهای این روش آماری و شرح انواع مدل و
آزمونهای به کار رفته در آن ،در ادامه تشریح میگردد.

Data
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بررسی مدل اول پژوهش

به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی ( )1استفاده میشود .پس از تایید مدل لجستیک با آثار تصادفی با توجه به
آزمونهای انجام شده ،مدل رگرسیونی مورد نظر برآورد میشود .برآورد رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده است.
فرضیهی اول پژوهش بیان میکند که :بین اعتبار تجاری قابل پرداخت و خطر ریزش قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
جهت آزمون فرضیه اول از ضریب  β1در سطح خطای پنج درصد استفاده می شود .اگر مقدار احتمال حاصل از این ضریب کمتر از 0/05
باشد می توان نتیجه گرفت بین اعتبار تجاری قابل پرداخت با نماد ( )TCPبا متغیر وابسته رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول برآورد مدل رگرسیونی اول با استفاده از روش پانل لجستیک آثار تصادفی
CRASH it = β0 + β1 TCP it + β 2 OTurnover it+β 3 Re it + β 4 Size it +β5 BM it + β6 Lev it + β7
ROA it + β 8 LnBoardsize it + β 09 Independence it +β10 Duality it + β11 FE it+ β12 Sigma it + β13
Industryit + ɛ it
احتمال
آمارهی Z
انحراف معیار
ضریب (بتا)
نماد متغیر
( Cمقدار ثابت معادله)

-7/991

2/442

-3/27

0/001

TCP

-1/867

0/674

-2/77

0/006

OTurnover

0/032

0/066

0/49

0/625

Re

0/0005

0/004

0/12

0/904

Size

-0/045

0/054

-0/84

0/403

BM

0/191

0/181

1/06

0/290

Lev

1/198

0/536

2/23

0/025

ROA

0/891

0/733

1/22

0/224

LnBoardsize

1/319

1/346

0/98

0/327

Independence

0/060

0/377

0/16

0/873

Duality

-0/152

0/207

-0/73

0/463

FE

0/269

0/448

0/60

0/548

Sigma

0/485

0/030

15/90

0/000

INDUSTRY2

0/538

0/353

1/52

0/128

INDUSTRY3

-0/077

0/337

-0/23

0/817

INDUSTRY4

0/018

0/305

-0/06

0/952

INDUSTRY5

0/133

0/312

0/43

0/670

INDUSTRY6

0/158

0/322

0/49

0/623

INDUSTRY7
منبع :محاسبات پژوهشگر

-0/090

0/354

-0/26

0/798
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آزمون فرضیهی اول پژوهش
فرضیه اول :بین اعتبار تجاری قابل پرداخت و خطر ریزش قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
پس از تأیید مدل پانل لجستیک با اثرات تصادفی با توجه به آزمونهای انجام شده ،مدل ( )1رگرسیونی مورد نظر برآورد شد .برآورد
رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده است .نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد بین اعتبار تجاری قابل پرداخت با نماد ( )TCPدر مدل
و با ضریب بتا به میزان ( )β1: -1/867با توجه به سطح معنی داری کمتر از :0/006( 0/05احتمال ضریب) رابطهی معکوس و معنیداری با
خطر ریزش قیمت سهام وجود دارد .با توجه به معنیداری لذا فرضیهی صفر با اطمینان  95درصد مورد تأیید واقع میگردد و فرضیهی اول
پژوهش مورد پذیرش واقع می شود.

بررسی مدل دوم پژوهش
همان گونه که در فصل سوم تشریح شد به منظور آزمون فرضیه دوم پژوهش از مدل رگرسیونی ( )2استفاده میشود .پس از تایید مدل
آثار تصادفی با توجه به آزمونهای انجام شده ،مدل رگرسیونی مورد نظر برآورد میشود .برآورد رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده است.
فرضیهی دوم پژوهش بیان میکند که :بین اعتبار تجاری دریافتی و خطر ریزش قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
جهت آزمون فرضیه دوم از ضریب  β1در سطح خطای پنج درصد استفاده می شود .اگر مقدار احتمال حاصل از این ضریب کمتر از
 0/05باشد می توان نتیجه گرفت بین اعتبار تجاری دریافتی با نماد ( )TCRبا متغیر وابسته رابطه معنی داری وجود دارد.

برآورد مدل رگرسیونی دوم با استفاده از روش پانل لجستکی آثار تصادفی
CRASH it = β0 + β1 TCR it + β 2 OTurnover it+β 3 Re it + β 4 Size it +β5 BM it + β6 Lev it + β7 ROA it
+ β 8 LnBoardsize it + β 09 Independence it +β10 Duality it + β11 FE it+ β12 Sigma it + β13 Industryit + ɛ
it

نماد متغیر

ضریب

انحراف معیار

آمارهی Z

مقدار احتمال

( Cمقدار ثابت معادله)

-0/391

2/234

-0/18

0/861

TCR

-3/162

0/796

-3/97

0/000

OTurnover

-0/011

0/033

-0/34

0/730

Re

-0/0008

0/001

-0/55

0/581

Size

0/117

0/053

2/19

0/029

BM

-0/004

0/153

-0/03

0/976

Lev

-1/745

0/480

-3/64

0/000

ROA

-2/922

0/646

-4/52

0/000

LnBoardsize

0/052

1/237

0/04

0/966

Independence

0/454

0/307

1/48

0/139

Duality

0/066

0/169

0/39

0/694
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FE

0/385

0/352

1/09

0/276

Sigma

0/020

0/011

1/82

0/069

INDUSTRY2

-0/966

0/347

-2/79

0/005

INDUSTRY3

-0/629

0/326

-1/93

0/054

INDUSTRY4

-0/329

0/286

-1/15

0/249

INDUSTRY5

-0/684

/302

-2/26

0/024

INDUSTRY6

-0/382

0/314

-1/22

0/224

INDUSTRY7

-0/498

0/342

-1/45

0/146

تخمین مدل رگرسیونی دوم تحقیق می باشد .همان گونه که در فصل سوم تشریح شد به منظور آزمون فرضیه دوم پژوهش از مدل
رگرسیونی ( )2استفاده میشود .این مدل رگرسیونی در باالی جدول ارائه شده است .پس از تایید مدل لجستیک پانل با آثار تصادفی با توجه
به آزمونهای انجام شده ،مدل رگرسیونی مورد نظر برآورد میشود .با توجه به تخمین مدل دوم تحقیق بر اساس شواهد گردآور ی شده از
سطح بازار سرمایه در نمونه مورد مطالعه جهت آزمون فرضیه دوم تحقیق از معنی داری ضریب  β1در سطح خطای پنج درصد استفاده می
شود .در این جدول از سمت راست ستون اول نماد متغیرها ،ستون دوم ضرایب یا همان بتاهای ( )βتخمین زده شده هستند .ستون سوم
انحراف معیار ،ستون چهارم آماری ( )Zو در نهای ستون آخر مقدار احتمال یا به عبارتی مقدار احتمال هر ضریب می باشد .با توجه به سطح
معنی داری (سطح خطای پنج درصد) می توان در خصوص معنی دار بودن هر یک از ضرایب تخمین زده شده اظهارنظر نمود .در صورت
معنی دار بودن هر یک از ضرایب با توجه به عالمت ضریب می توان به نوع رابطه متغیر مربوطه با متغیر وابسته دست یافت عالمت مثبت در
ضرایب نشان دهنده رابطه مستقیم و عالمت منفی در ضرایب نشان دهنده رابطه معکوس می باشد .نماد  Cدر ابتدای جدول در حقیقت
مقدار ثابت معادله می باشد .بر اساس تخمین مدل فوق نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق در ادامه تشریح شده است.

آزمون فرضیهی دوم پژوهش
فرضیه دوم :بین اعتبار تجاری دریافتی و خطر ریزش قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
پس از تأیید مدل پانل لجستیک با اثرات تصادفی با توجه به آزمونهای انجام شده ،مدل ( )2رگرسیونی مورد نظر برآورد شد .جدول
شمارهی برآورد رگرسیون مدل فوق را ارائه نموده است .نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد بین اعتبار تجاری دریافتی با نماد
( )TCRدر مدل و با ضریب بتا به میزان ( )β1: -3/162با توجه به سطح معنی داری کمتر از : 0/000( 0/05احتمال ضریب) رابطهی
معکوس و معنیداری با خطر ریزش قیمت سهام وجود دارد .با توجه به معنیداری لذا فرضیهی صفر با اطمینان  95درصد مورد تأیید واقع
میگردد و فرضیهی دوم پژوهش مورد پذیرش واقع می شود.
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نتیجهگیری و ارائهی پیشنهادها
کوشش های پژوهشی پژوهشگر با پایان یافتن تجزیه وتحلیل اطالعات جمع آوری شده خاتمه نمی پذیرد .پژوهشگر مسئولیت نهایی دیگری
به عهده دارد وآن عبارت است از مطلع کردن اعضای جامعه از یافتههای پژوهشی .به عبارت دیگر تالشهای پژوهشگر با تهیه گزارش
پژوهشی خاتمه میپذیرد .در واقع نگارش نتیجهگیری به تحلیل دادههای آماری معنی میبخشد ،راهنمایی عمل مجریان و برنامهریزان
تحقیق است و بدون آن ،ارقام محض به کار نمیآیند .به هنگام نگارش گزارش نهایی تحقیق ،اطالعات پراکنده و به ظاهر بیمعنی و مبهم،
پیوند مییابند ،معنا میپذیرند و از بی شکلی بیرون میآیند .بنابراین در عالیترین سطوح تخصص در کار تحقیق بدان پرداخته میشود و
اثری جاودان پدید میآید .در فصلهای پیشین به بررسی مبانی نظری ،روش تحقیق و برآورد و آزمون مدل با استفاده از دادههای واقعی
پرداخته شد .این فصل از چهار بخش تشکیل شده است که در بخش نخست به ارائه خالصهای از پژوهش و در بخشهای بعدی به ترتیب به
نتیجهگیری ،تحلیل و مقایسه دادههای تحلیل شده در فصل چهارم و همچنین محدودیتهای پژوهش و در ادامه به ارائه پیشنهادهای
کاربردی و برای محققین آینده که عالقمند به کار در این زمینه هستند ،پرداخته میشود.
این تحقیق به بررسی رابطه بررسی تاثیر اعتبار تجاری بر خطر ریزش قیمت سهام بر اساس شواهد بازار سرمایه شرکت های بورس اوراق
بهادار تهران پرداخته است .تحقیق حاضر در زمینه تحقیقات کاربردی است و روش مورد نظر برای آن توصیفی و از نوع پس رویدادی (با
استفاده از اطالعات گذشته) است .در مدل های تحقیق از اطالعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی
 1388تا  1397استفاده شد .اطالعات متغیرهای مستقل ،وابسته و کنترلی تحقیق از صورتهای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران توسط سایت رسمی بورس و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری گردید .اطالعات مورد استفاده در این تحقیق به دو دسته طبقه
بندی میگردند .دسته نخست؛ اطالعات مرتبط با مبانی و ادبیات تحقیق که از مقالهها ،پایان نامهها و نشریههای معتبر علمی داخل و خارج
از کشور فراهم میشود .دسته دوم؛ اطالعات مالی بورس که از سامانه بورس و اوراق بهادار تهران و بانک اطالعاتی نرم افزار ره آورد نوین و به
کمک صورتهای مالی حسابرسی منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار استخراج میگردد .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشند .اطالعات پس از جمع آوری ،پردازش شده و توسط روشهای آمار توصیفی مناسب و
همچنین روشهای آماری استنباطی جهت تشخیص نوع دادههای ترکیبی و با استفاده از نرمافزار آماری  Stataمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .به منظور بررسی فرضیههای پژوهش با استفاده از مدلهای رگرسیونی که در فصل سوم به طور مفصل توضیح داده شد ،فرضیههای
پژوهش تخمین زده شدند .سپس با استفاده از آزمونهای آماری و معناداری آن رگرسیونها بررسی گردید .روش بررسی فرضیههای
پژوهش ،به طور مفصل در فصل سوم مورد بحث قرار گرفت .ذکر این نکته خالی از لطف نیست که قبل از آزمون فرضیههای پژوهش و
برازش مدل نهایی به بررسی آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش ،بررسی مناسبت مدل به لحاظ نرمال بودن و عدم همبستگی باقیماندهها
پرداخته شد .در نهایت به کمک مقدار احتمال حاصل به آزمون فرضیههای پژوهش در حالت معناداری و در صورت معناداربودن همبستگی
بین دو متغیر ،به منظور تخمین مقدار متغیر وابسته از روی متغیر مستقل ،مدل رگرسیون برازش داده شده ،ارائه گردید .در ادامه خالصه
نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش و تفسیر حاصل از این نتایج ارائه میگردد .در راستا نتایج حاصل از این تحقیق ،پیشنهادهایی
جهت کاربردیتر شدن بحث در مباحث علمی پیش روی محققین ارائه خواهد شد.
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خالصهی نتایج آزمون فرضیهها
همان گونه که در فصل سوم تشریح شد به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیونی چند متغیره بهره گرفته شد .پس
از تایید مدل آثار تصادفی با توجه به آزمونهای انجام شده ،مدل های رگرسیونی مورد نظر با تکنیک (پانل لجستیک) برآورد شد .به طور
خالصه بر اساس شواهد گردآوری شده از بازار سرمایه در نمونه مورد مطالعه نتایج این پژوهش به شرح بخش بعد نشان داده شده است.

تفسیر نتایج
اعتبار تجاری بزرگ نشان میدهد که تامین کنندگان شرکت سطح باالیی از سهام شرکت را در نظر دارند .در نتیجه ،این تامین
کنندگان انگیزه پیدا میکنند تا نظارت فعالی بر عملیاتهای شرکت داشته باشند تا از منافع خود محافظت نمایند .آنها نگران فرصت طلبی
مدیریتی در خرید هستند ،زیرا باعث اختالل در توانایی خریداران برای پرداخت اعتبار تجاری میشود .بنابراین تامین کنندگان بر خریداران
فشار میآورند تا رفتار فرصت طلبانه را متوقف سازند که از طریق تهدید به جمع آوری اعتبار تجاری بگونه ای سریع تر یا خاتمه روابط کسب
و کار این فشار تحمیل میشود.
عالوه بر این تامین کنندگان در تحصیل اطالعات راجع به عملیاتهای خریداران از طریق ارتباط روتین میان خریدار و تامین کننده،
مزیت دارند .بعنوان مثال ،تامین کننده ممکن است وعدههای خریدار را بصورت منظم بررسی کرده و اطالعاتی از عملکرد خریدار از طریق
سفارشات خریدار ،بدست آورد .در نتیجه خریداران به سختی میتوانند اطالعات را از چشم تامین کنندگان مخفی نمایند .روی هم رفته،
تامین کنندگانی که اعتبار تجاری به خریدار وام میدهند ،انگیزه و مزیت اطالعاتی برای محدود کردن رفتار فرصت طلبانه خریدار دارند (مثالً
سرمایه گذاری بروی پروژههای تخریب کننده ارزش) .مطالعات پیشین نشان میدهند که ریسک ریزش قیمت سهام رابطه مثبتی با فرصت
طلبی مدیریتی دارد .بدین ترتیب ،گمان می شود که شرکتهای دارای حسابهای اعتبار تجاری باالتر ،با ریسک ریزش قیمت سهام کمتر
به سبب تاثیر نظارتی تامین کننده ،رابطه دارد .شرکتهایی که به تامین مالی اعتباری تجاری متکی هستند ،به لحاظ مالی محدودترند.
بنابراین شرکتهایی انگیزه بهبود افشای اطالعات را بدست میآورند تا دسترسی بهتری به تامین مالی خارجی داشته باشند .کاهش عدم
تقارن اطالعاتی ممکن است به احتمال کمتر ریزش قیمت سهام تبدیل شود .روی هم رفته ،تاثیر نظارت و تاثیر افشاگری نشان میدهد که
شرکتهایی که اعتبار تجاری بیشتری از تامین کنندگان دریافت میکنند ،باید احتمال کمتری از ریزش قیمت سهام در دورههای بعدی
تجربه کنند .محققین دریافتند که شرکتهایی که از تامین مالی اعتباری تجاری بیشتری استفاده میکنند ،ریسک ریزش قیمت سهام
کمتری برای آینده دارند .بررسی رابطه بین سیاست تامین مالی شرکتها و خطر ریزش قیمت سهام می تواند به درک کامل تر دالیل خطر
ریزش کمک کند .در این مطالعه ،تالش شد تا با پذیرش چشم انداز تامین مالی و بررسی اینکه چگونه سیاست تامین مالی شرکتها بر خطر
ریزش قیمت سهام تاثیر میگذارد ،این شکاف از بین برود.
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Investigating the effect of Trade Credit on the Risk of Falling
Stock Prices

Abstract
The main purpose of this study is to investigate the relationship between the impact of
commercial credit on the risk of falling stock prices based on capital market evidence. This
study takes a step with the approach of factors affecting financing through commercial credit
in companies. In order to develop the literature on the subject and the scientific aspect of this
research, it is expected that in line with previous research, based on capital market documents,
it will be shown whether the trade credit payable and received in financing companies can
affect the risk of stock price fall? The present study was conducted with an applied approach
and descriptive-correlation method of post-event type using the information of 143 companies
from Tehran Stock Exchange companies. In this study, the hypotheses were tested using
multiple regression from year-companies collected during the period 2009 to 2018 using Stata
statistical software. In testing the hypotheses at the expected error level (five percent), the
results of testing the hypotheses indicated that there was an inverse and significant
relationship between tradable credit and the risk of falling stock prices. There is a significant
inverse relationship between the received credit and the risk of falling stock prices. In
summary, the results of this study were in line with previous studies.
Keywords: Trade Credit Receivable, Trade Credit Payable, Risk of Falling Stock Prices.
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