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چشم انداد حسابداری و مدنرنت ( وره سدم)

سود

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت اقالم تعهدی و سیاستت تقستیم ستد متیپتر اد انتن
پژوهش اد لحاظ هدف ،کاربر ی بد ه و اد بعد روش شناسی همبستگی اد ندع علّی (پس روندا ی) متیباشتد جامعته ممتاری
پژوهش ،کلیه شرکتهای پذنرفته شده ر بدرس اوراق بها ار تهران بد ه و با استفا ه اد روش نمدنهگیری حذف سیستماتیک،
 121شرکت به عندان نمدنه پژوهش انتخاب شده ر ورهی دمانی  6ساله بین سالهای  1931تا  1931متدر تحقیتق قترار
گرفتند روش مدر استفا ه جهت جمع موری اطالعات ،کتابخانهای بد ه و ا ههای مربدط برای اندادهگیری متغیرها اد ستانت
کدال و صدرتهای مالی شرکتها جمع موری شده و ر اکسل محاسبات اولیه صدرت گرفته سپس برای مدمتدن فرضتیههتای
پژوهش اد نرم افزار اندندد و اد رگرسیدن چندگانه با الگدی ا ههای تابلدنی استفا ه شده است نتانج حاصل اد پژوهش نشان
می هد که بین کیفیت اقالم تعهدی و سیاست تقسیم سد رابطه معنا ار و معکدس وجد ار همچنین ،ارتباطات سیاسی بتر
رابطه بین کیفیت اقالم تعهدی و سیاست تقسیم سد تاثیر معنا ار و معکدس ار
واژگان کلیدی :سیاست تقسیم سد  ،کیفیت اقالم تعهدی ،ارتباطات سیاسی
بیان مسئله
بهطدر کلی رابطه بین سد تقسیمی و سد هر سهم ،نشان هنده سیاست تقسیم سد شترکت استت (ستتانش و کتا م نتژا ،
 )1933طبق نظر پال و همکاران )2112( 1سد تقسیمی عبارت است اد قسمتی اد عاندات شرکت که به ارندگان سهم عا ی
پر اخت میشد تقسیم سد نکی اد قدنمیترنن و معمدلترنن راههای انتقال باد ه اد طرف شرکتها بته ستهامداران استت
مدنرنت شرکت همداره باند ر خصدص نگهداری و نا تددنع تمام نا بخشی اد سد سهام تصمیمگیری کند تصمیمات مربدط
به سد تقسیمی ر اقتصا رقابتی امرود بسیار مهم است چنانچه انن تصمیمات کار باشتد متیتدانتد مدجتت تغییتر ر اردش
Pal et al
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شرکت شد (ستانش و غفاری )1933 ،تعدا ی اد پژوهشگران مثل لینتنر )1316( 1فاما و بابیتک )1363( 2جتدنز و فیلیتپس
( )1332اشاره میکنند که بسیاری اد شرکتها نک برنامه بلندمدت برای پر اخت سد سهام ارند ،رحالیکه تعدا کمتتری اد
شرکتها تمانل ارند که سد های سال جاری خد را بین سهامداران تقسیم کنند لذا مدنران برای ترس اد ست ا ن میزان
مناسبی اد نقدننگی سعی میکنند میزان سد کمتری را بهصدرت نقدی تقسیم کنند منها بیان میکنند که نکی اد مهمتترنن
تصمیمات ر مدنرنت مالی ،تصمیمات مربدط به تقسیم سد سهام است ادمنجاکته خت مشتی ستد ستهام ر برنامتهرنتزی
بلندمدت و پر اخت سد به سهامداران مؤثر است ،لذا شرکت ممکن است ر تصمیمگیری پر اخت سد سهام به و نکته مهم
تدجه کند :اول اننکه ،عدم پر اخت سد سهام باعث افزانش منابع ر سترس شرکت شده و امکان اجرای پروژههای ستد مور
بیشتر می شد و وم اننکه پر اخت سد سهام منجر به انن میشد که اردش سهام اد ندگاه ستهامداران افتزانش نابتد ،لتذا
شرکتها جهت حداکثر کر ن ثروت سهامداران میزان سد سهام را بهمنظدر برمور حداقل باد ه متدر انتظتار منهتا اعتالم و
تقسیم میکنند ( الوری و همکاران )1932 ،به نبال رخدا بحرانهای مالی ر کشدرهای تدسعه نافته و فروپاشی شترکتهای
بزرگی چدن انرون ،ورلدکام و پارماالت بر اثر تقلبهای مدجد ر گزارشگری مالی ،بحث کیفیت اطالعتات متالی بته نکتی اد
مدضدعات مدر تدجه پژوهشهای حرفهای و علمی تبدنل شده است (محمد مبا ی و رضانی )1931 ،گزارشهای مالی همداره
باند برای کمک به کاربران ر تصمیم گیری ،اطالعات قابل اعتما ی را ارائه نمانند گزارش مالی بانستی ر بر ارندة اطالعات
مربدط ،قابل اعتما  ،قابل مقانسه و قابل فهم باشد (کامارودمن و همکتاران )2113 ،قابتل اعتمتا بتد ن مربتدط بته کیفیتت
اطالعات است و انن اطمینان را انجا میکند که اطالعات منطقاً عاری اد خطا و تعصت است و صا قانه هر منچه را که انتظتار
میرو بیان کند بادگد مینماند اما جانسدن ( )2111استداللش انن است که نک گزارش ساالنه هرگز نمیتداند کتامالً عتاری اد
تعصت باشد دنرا وضعیت اقتصا ی ارائه شده ر گزارشهای ساالنه به صدرت مداوم تحت شرانطی که حاکی اد عدم اطمینتان
است ارائه میگر برمور ها و فرضیات دنا ی ر گزارش وار میگر ند اگرچه فقدان کامل تعصت قابل ستتیابی نیستت ،امتا
برای اننکه انن اطالعات بتداند ر تصمیم گیرنها مفید واقع گر  ،اشتن سطح معینی اد قت برای اطالعتات متالی گتزارش
شده ضروری است (هیأت استاندار های بین المللی حسابداری )2113 ،سد تقسیمی فراهم کنندهی اطالعتاتی ر رابطته بتا
کیفیت اقالم تعهدی است (اسکینر و همکاران )2111 ،سیاست تقسیم سد شرکت ،می تداند نشان هندهی واقعی بتد ن نتا
نبد ن سد گزارش شده و ارائه منصفانه عملکر واحد تجاری باشد با انن مفهدم ،سد های تقستیمی عالمتتی بترای کیفیتت
اقالم تعهدی میباشد (علدی طبری )1933 ،اد طرفی شاخص ارتباطات سیاسی متغیری میباشد که بتا استتفا ه اد ارتباطتات
سیاسی اندادهگیری میشد انن نسبت با تدجه به متغیرهانی که ر مطالعات اخیر مدر استفا ه قرار گرفتهاند برتریهانی ار
چراکه براساس اننکه منا شرکتهای ولتی و نا غیر ولتی اد انن امر پیروی میکنند اندادهگیری میشد (لین و ستد2113 ،4؛
پدنچت و همکاران2111 ،1؛ چن و همکاران )2112 ،6شرکتهای ارای حساسیت دنتا بتادار سترمانه ارای ستطح بتاالنی اد
ارتباطات سیاسی شخصی هستند (کاپالن و دننگالس )1332،2انن بدنن معنی است که ارتباطات سیاسی اثرات حساسیت بادار
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را تضعیف می کند ر ا بیات مدجد مستند شده است کته ارتبتاط سیاستی اد طرنتق سترستی مستان بته منتابع ختارجی و
قرار ا های مبتنی بر رواب  ،منابع اردشمندی برای شرکت فراهم میکند و بر تصتمیمهتای سترمانه گتذاری اثتر متی گتذار
(کالسنس و همکاران 2113 ،1؛ هدستن و همکاران :2114 ،2پیدتروسکی و ژانت  )2114 ،9ارتباطتات سیاستی ر تخصتیص
وامهای بانکی شرکتها نقش بسزانی ار  ،براساس شداهد بدست ممده شرکتهای ولتی ارتباطات سیاسی را ترجیح می هند
(فیرث و همکاران )2112 ،4ارتباط سیاسی ،سد های چشمگیری را به شرکت ها ارائه می کند ،اثبات شدهاستت کته شترکت
های سیاسی وقتی که با مشکالت مالی مداجه می شدند نسبت به شرکت های غیر مرتت مشتبه بیشتر احتمال ار به ضمانت
مدا شدند (فاکسید )2116 ،1ارتباطات سیاسی اد طرنق فراهم نمد ن امکان سترسی به منتابع متالی جدنتد ،تستهیل کننتده
سیاستهای شرکت ها ر دمینه تددنع سد نقدی بد ه و بر من اثرگذار است (رهنمای رو پشتی و محسنی )1936 ،بنابرانن بتا
تدجه به مطالت نا شده انن تحقیق به نبال پاسخ به انن پرسش است که؛ تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت اقتالم
تعهدی و سیاست تقسیم سد چگدنه است؟
اهمیت و ضرورت پژوهش
مباحث سیاست تقسیم سد اد معما بد ن من شروع شده و با ارائهی نظرنهی نامربدط بد ن من و همچنین مربدط بد ن من
ا امه مینابد (مد نگیلیانی و میلر )1361 ،تغییر رفتارها برای پر اخت سد سهام با تدجه به تأثیر اردش سهام ارای پیامدهای
مهمی برای سرمانهگذاران و سیاستگذاران شرکتهای بزرگ میباشد بررسی تأثیر نسبت پر اخت سد سهام به اردش سهام
با نظر بسیاری اد محققانی مانند گدر ون ( )1362و با تدجه به ثابت بد ن سد سهام رشد اشته است که ر مدلهای نگر
(مدل تنزنل سد تقسیمی) بهعندان چارچدبی کلیدی عمل میکند رفتار مدنران ر خصتدص سیاستت تقستیم ستد نکتی اد
مستائل بستیار مهتم ر پیشرفت شرکت ها و بادار سترمانه هتر کشتدری استت مستأله سیاستت تقستیم ستد شرکت ها اد
جمله مباحثی است که همچنان ر متدر من تدافتق نظری وجد ندار ؛ به عندان نمدنه ،برنکلی و میرد )2111( 6بیان کر ند
که سیاستت تقستیم ستد بته عنتدان نکی اد ه مساله مهم حل نشده ر دمینه اعتبار مالی شرکتها است اد طرفی ،رواب
بین شرکتها و ولت می تداند به چند روش اصلی انجا شد  :الف) مقامی ولتی که بادنشسته شده است می تداند ر نک
کست وکار وار شد و برای بهره گیری اد شبکه های سیاسی شرکت که قبل اد بادنشستگی او تاسیس شده است کمک کند
ب) مقامی ولتی می تداند مدنراجرانی شرکت شده کنترل شرکت را بر عهده گیر ج) مدنر نا مدنراجرانی اد شرکتی ولتی به
ا اره ای ولتی برای کار انتقال نابد ارتباطات سیاسی عالوه برانن می تداند به روشهای نگر باشد ،به عندان مثال،
مدنرعامل شرکت خصدصی می تداند انجمنی انجا کند که برای ملحق شدن به وضعیت خد و بهبد وضعیت شرکت به نظام
سیاسی روی اور (لی و همکاران )2116 ،2تنها ر بنگاههانی که با ارتباطات سیاسی ضعیف روبرو هستند حساسیت بادار
سرمانه به عندان اولدنتی برای تعیین محدو نت مالی میباشد (کبین ان و همکاران )2112 ،ارتباطات سیاسی ر تخصیص
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وامهای بانکی شرکتها نقش بسزانی ار  ،براساس شداهد بدست ممده شرکتهای ولتی ارتباطات سیاسی را ترجیح می هند
(فیرث و همکاران )2113 ،1ارتباط سیاسی ،سد های چشمگیری را به شرکت ها ارائه می کند ،اثبات شدهاست که شرکت
های سیاسی وقتی که با مشکالت مالی مداجه می شدند نسبت به شرکت های غیر مرتت مشتبه بیشتر احتمال ار به ضمانت
مدا شدند (فاسید )2116 ،2با تدجه به اننکه اهمیت سیاست تقسیم سد  ،کیفیت اقالم تعهدی و ارتباطات سیاسی برخی اد
شرکتها و همچنین ارتباط انن متغیرها باهم اهمیت انن مدضدع را بیش اد پیش کر ه است همچنین برای سهامداران ،مدنران
و استفا ه کنندگان ،تعیین تاثیر کیفیت اقالم تعهدی بر سیاست تقسیم سد و همچنین تاثیر گذاری ارتباطات سیاسی بر ارتباط
بین کیفیت اقالم تعهدی و سیاست تقسیم سد  ،می تداند ر تصمیم گیری مفید باشد لذا احساس می شد انجام پژوهش
تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت اقالم تعهدی و سیاست تقسیم سد ضرورت اشته باشد
پیشینۀ پژوهش
سعید و همکاران )2116( 9تأثیر ارتباطات سیاسی بر عملکر شرکت را بررسی کر ند نتانج منها نشان ا کته بتین ارتباطتات
سیاسی و عملکر شرکت ،رابطه منفی وجد ار  .منها رنافتند که عملکر شرکت های سیاسی بر اساس شاخص های بتاد ه
ارانی و باد ه حقدق صاحبان سهام به ترتیت حدو  12و  11رصد کمتر اد عملکر شرکت های غیرسیاسی است.
لین و همکاران )2116( 4ر پژوهشی نشان ا ند که ارتباطات سیاسی به طدر منفی با باد ه ارانی ها مرتب استت عتالوه
برانن ،شرکت هانی که ارتباطات سیاسی قدی ارند ،اد طرنق وام های بانکی بلند مدت تأمین مالی می شدند و به احتمال دنا
انن شرکت ها بیش سرمانه گذار هستند نتانج کلی نشان ا که رشد ارتباطات س ناس ی می تداند مدجت سترمانه گتذاری
پررنسک برای شرکت شد
تان و همکاران )2116( 1به بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی و اردش شرکتها پر اختند نتانج پتژوهش منتان نشتان ا
اردش شرکت هانی که مدنران من ها ارای وابستگی سیاسی هستند ر پی اعالن قاندن جدند و متعاقت من ،استعفای مدنران،
کاهش معنا اری اشته اند عالوه بر انن ،کاهش اردشیابی دمانی مشهد تر است که شرکت جزو صنانع تنظتیم شتده باشتد و
مدنر مستعفی نیز اد اهمیت حیاتی برای انجا و حفظ ارتباطات سیاسی برخدر ار باشد
چدوی مین تی )2112( 6ر پژوهشی به بررسی ارتباطات سیاستی و سترمانه گتذاران نهتا ی و همزمتانی قیمتت ستهام ر
شرکتهای مالزی پر اخت نتانج پژوهش انشان نشان ا که مشکالت نماننتدگی ر شترکتهای ارای ارتباطتات سیاستی بتا
نظارت مدثر مدسسات میتداند کاهش نابد ر نتیجه شناسانی سرمانه گذاران نها ی به عندان نکی اد عدامل تاثیرگذار بتر اثتر
بخشی نظارت شرکتهای ارای ارتباطات سیاسی میتداند مفید باشد
ندند اس کد و همکاران )2112( 2به بررسی میزان تأثیرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بر سیاست سد تقستیمشتده شترکت
پر اختند و نشان ا ه شد که باال بد ن کیفیت گزارشگری با بیشتر بد ن سد تقسیمشتده رابطته ار انتن رابطته مثبتت ر
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شرکت هانی که با مشکالت شدندتری مربدط به جرنان نقدننگی روبرو هستند و همچنین ،ر بین شرکتهتانی کته مالکیتت
منها تحت نظارت شدند سرمانهگذاران نها ی قرار ار  ،بیشتر احساس میشد بهطدر کلی ،انن نافتهها با انده ر نظر گرفتن
کیفیت گزارشگری مالی بهعندان مکانیسم شرکتی همسد است و به مدنران القا میکند که با حل مشکالت مربدط به جرنتان
نقدننگی مدا  ،سد تقسیمشده را بپر ادند نافتههای تحقیق حاضر تأنید کننده انن امر است که ستد تقستیمشتده ،ر نتیجته
نظارت دنا حاصل میشد
مالدل و همکاران )2113( 1تأثیر ارتباطات سیاسی بر عملکر و اردش شرکتهای تدنسی را بررسی کر ند بر اساس نتانج بته
ست ممده ،ارتباطات سیاسی مدجت بهبد عملکر و اردش شرکت می شد ر واقع سرمانه گذاران بته لیتل کستت منتافع
بیشتر ،به سرمانه گذاری ر شرکتهانی با ارتباطات سیاسی باال تمانل نشان می هند
احمدپدر و پیکرنگار قلعه رو خانی ( )1931ر مقالهای رابطته بتین اجتزای کیفیتت اقتالم تعهتدی بتا همزمتانی قیمتت را ر
شرکت های پذنرفته شده ر بدرس اوراق بها ار تهران مدر بررسی قرار ا ند که اجزای کیفیت اقالم تعهدی به عندان متغیتر
مستقل و همزمانی قیمت به عندان متغیر وابسته محاسبه گر ند برای بررسیهای مدر نظر تعدا  913شرکت طی وره دمانی
 1939الی  1933به عندان نمدنه مماری انتخاب شده است نتانج تحقیق منها نشان می هد کته بتین کیفیتت اقتالم تعهتدی
غیراختیاری با همزمانی قیمت رابطه ای وجد ندار ولی بین کیفیت اقالم تعهدی اختیاری با همزمانی قیمت برای شرکتهای
پذنرفته شده ر بدرس اوراق بها ار تهران ،رابطهای معنی ار و مستقیم وجد ار
ندرنژا وندش ( )1931ارتباط بین همزمانی قیمت سهام و کیفیت اقالم تعهدی را بررستی نمتد و ر انتن راستتا  23شترکت
مدجد ر بدرس اوراق بها ار تهران را طی سال های  1934تا  1933مدر مطالعه قرار ا نتانج تحقیق او نشان هنده ارتباط
منفی بین کیفیت اقالم تعهدی و همزمانی قیمت سهام بد  ،عالوه بر انن ارتباط منفی بین اقالم تعهدی غیر اختیاری (ذاتی) و
رابطه مثبت معنا ار بین اقالم تعهدی اختیاری و همزمانی سهام را نشان ا
محسنی ( )1932به بررسی ارتباطات سیاسی و هزننه سرمانه حقدق صاحبان سهام ر شرکتهتای پذنرفتته شتده ر بتدر س
اوراق بها ار تهران پر اخت نافتههای تحقیق انشان نشان می هد که بین ارتباطات سیاسی و هزننه سرمانه حقتدق صتاحبان
شرکتها ،رابطه منفی و معنی اری وجد ار بنابرانن با افزانش ارتباطات سیاسی شرکتها ،هزننه سترمانه حقتدق صتاحبان
سهام کاهش مینابد انن نتانج بیان میکند که ارتباطات سیاسی میتداند به عندان عاملی مهم ر ارتبتاط بتا هزننته سترمانه
حقدق صاحبان سهام ر نظر گرفته شد
با مور نهندی و تقی دا ه خانقاه ( )1932ر پژوهشی به بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمانهگذاری بیشتر اد حد و عملکر
شرکتهای بدرس اوراق بها ار تهران ر باده دمانی  1933الی  1931پر اختند و نمدنهی منها متشکل اد  111شرکت بد نتانج
پژوهش منها نشان می هد که ارتباطات سیاسی بر سرمانهگذاری بیشتر اد حد تأثیر مثبتی اشته و بتر عملکتر شترکت تتأثیر
منفی میگذار

Maaloul
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جامعه آماری
برای اجرای هر پژوهش الدم است جامعه مماری مشخص و معین شد برای انتخاب جامعه مماری به شرکتهای پذنرفته شده
ر بدرس اوراق بها ار تهران رجدع خداهد شد ،چراکه :اطالعات شرکتهای پذنرفته شده ر بدرس اوراق بها ار تهران تدست
حسابداران رسمی ،حسابرسی می شد  ،لذا نسبت به اطالعات سانر شرکتها اد قابلیت اتکاء باالتری برخدر ار است ،و سترسی
به انن اطالعات نسبت به سانر شرکتها راحتتر استت بته منظتدر انجتام تحقیتق ،اد ستالهای  1931تتا  ،1931اطالعتات
شرکتهای پذنرفته شده ر بدرس اوراق بها ار ،که ارای ونژگیهای دنر می باشند جمع موری خداهد گر ند:
 1برای رعانت قابلیت مقانسه پذنری منها ،سال مالی شرکتها منتهی به پانان اسفند ماه هر سال باشد
 2طی قلمرو دمانی پژوهش ،هیچگدنه تدقف فعالیت نداشته و وره مالی خد را تغییر ندا ه باشند
 9کلیه اطالعات مدر نیاد اد شرکتها برای پژوهش ر سترس باشد
 4صدرت جرنان وجده نقد من مطابق استاندار های حسابداری انران و ر سترس باشد
 1جزء بانک ها و مدسسات مالی (شرکتهای سرمانه گذاری ،واسطه گران مالی ،شرکت های هلدنن  ،لیزننت هتا و بیمته)
نباشند
 6شرکتها قبل اد سال  1931ر بدرس پذنرفته شده باشند
شرکتهانی که حائز شران فدق نباشند جزو نمدنه مماری بشمار نخداهند ممد ،همچنین ر انن تحقیق انداده نمدنته ممتاری بته
روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است
جدول ( :)2انتخاب نمونه بر اساس محدودیتهای پژوهش
491

جامعه آماری پژوهش

113

کسر میشد  :شرکتهای فرابدرسی

926

شرکتهای فعال ر بدرس طبق گزارش امتیاد افشای شرکتهای بدرسی ر سال 1936
کسر میشد  :شرکتهای ارای تدقف معامالتی سهام

13

کسر میشد  :شرکتهانی که سال مالی منها منتهی به  23اسفند نیست

29

کسر میشد  :عدم سترسی به ا هها

26

کسر میشد  :شرکتهای سرمانهگذاری ،بانکها و بیمهها

43

نمونه نهایی پژوهش

فرضیات پژوهش
فرضیه اول :بین کیفیت اقالم تعهدی و سیاست تقسیم سد رابطه وجد ار
فرضیه وم :ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت اقالم تعهدی و سیاست تقسیم سد تاثیر ار
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روش پژوهش
انن تحقیق اد لحاظ روش همبستگی و اد لحاظ هدف کاربر ی می باشد و اد انن جهت که اد اطالعتات تتارنخی بترای انتن
تحقیق استفا ه می شد لذا اد تحقیقات پس روندا ی به شمار می رو همچنین اد منجا که انن ندشتار به تدصتیف منچته کته
هست نا تدصیف شران مدجد بدون خل و تصرف (و نه به الزام و تدصیه خاص) و با تدجه به من که قضاوت های اردشی ر
انن تحقیق کم رن است ،پژوهش حاضر ر دمره تحقیقات تدصیفی حسابداری به شمار می رو
اد جهت ندع طرح تحقیق ،تحقیق حاضر اد ندع تحقیقات پس روندا ی است ر انن ندع تحقیقها ،هدف بررسی رواب مدجد
بین متغیرها است و ا ه ها اد محیطی که به گدنه ای طبیعی وجد اشته اند و نا اد وقانع گذشتته کته بتدون خالتت مستتقیم
پژوهش گر رخ ا ه است ،جمع موری و تجزنه و تحلیل می شد روش بررسی ا هها به صدرت مقطعی و سال بته ستال ( نتتا
پانل) است ر انن تحقیق برای مدمدن فرضیه ها اد روش رگرسیدن چند متغیره استفا ه شده است به منظدر تحلیل ا ه هتای
بدست ممده اد روشهای ممار تدصیفی و استنباطی استفا ه شده است بدنن ترتیت که بترای تدصتیف ا ه هتا اد جتدول تددنتع
فراوانی و ر سطح استنباطی برای مدمدن فرضیه های پژوهش اد مدمدن اف لیمر ،مدمدن هاسمن ،مدمدن ناهمستانی وارنتانس،
مدمدن خد همبستگی سرنالی ،مدمدن هم جمعی ،مدمدن نرمال بد ن و مدمدن رگرسیدن چند متغیره استفا ه میشد
آمار توصیفی
بهمنظدر بررسی مشخصات عمدمی متغیرها و تجزنه و تحلیل قیق منها ،مشنانی با ممار تدصیفی مربدط به متغیرها الدم
است جدول ( ،)2ممار تدصیفی ا ههای مربدط به متغیرهای مدر استفا ه ر تحقیق را نشان می هد ممار تدصیفی مربدط به
 121شرکت نمدنه طی وره دمانی  6ساله ( 1931تا  )1931میباشد
جدول ( :)1آمار توصیفی متغیرهای کمی پژوهش
نام متغیر
DIV
ACCQ
SIZE
LEV
MB
CFO
INVES

تعداد
226
226
226
226
226
226
226

میانگین
10114
10133
140121
10121
9041
10121
10249

میانه
10623
10163
190396
10131
20292
10112
10232

بیشترین
10334
10229
130143
10321
310999
10234
10334

کمترین
10111
2011e-11
110114
1013
-1140426
-10214
10126

انحراف معیار
10913
10119
10429
10131
20616
10142
10133

چولگی
-10996
10144
10334
-10231
-10436
10133
-10132

کشیدگی
10111
640424
40419
20464
123036
110241
90311

اصلیترنن شاخص مرکزی ،میانگین است که نشان هنده نقطه تعا ل و مرکز ثقل تددنع است و شاخص خدبی برای نشان
ا ن مرکزنت ا ههاست برای مثال مقدار میانگین برای متغیر کیفیت اقالم تعهدی برابر با ( )10133میباشد که نشان
می هد بیشتر ا هها حدل انن نقطه تمرکز نافتهاند بهطدرکلی پارامترهای پراکندگی ،معیاری برای تعیین میزان پراکندگی اد
نکدنگر نا میزان پراکندگی منها نسبت به میانگین است اد مهمترنن پارامترهای پراکندگی ،انحراف معیار است مقدار انن
پارامتر برای اردش بادار به اردش فتری برابر با  20616و برای کیفیت اقالم تعهدی برابر است با  10119میباشد که نشان
می هد انن و متغیر به ترتیت ارای بیشترنن و کمترنن انحراف معیار هستند کمینه و بیشینه نیز کمترنن و بیشترنن را ر هر
متغیر نشان می هد بهعندانمثال بزرگترنن مقدار اهرم مالی برابر با  10321است که مربدط به شرکت فنرسادی در ر سال
23
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 1931می باشد که کل بدهیهای من  9190149بد ه و کل ارانی های من  9210269می باشد که اد تقسیم کل بدهی ها بر
کل ارانیها عد  10321بدست می مند
جدول ( :)3توزیع فراوانی متغیر ارتباطات سیاسی
فراوانی
969
969
226

شرح
شرکتهای فاقد ارتباطات سیاسی
شرکتهای ارای ارتباطات سیاسی
جمع کل

درصد فراوانی
11
11
111

همانطدر که ر جدول ( )9قابل مشاهده است ،جمع کل شرکت -سالهای مدر بررسی برابر با  226میباشد که اد بین منها
تعدا  969شرکت -سال نعنی  11رصد شرکتهای ارای ارتباطات سیاسی و  969شرکت -سال معا ل  11رصد
شرکتهای فاقد ارتباطات سیاسی هستند
جدول ( :)4توزیع فراوانی متغیر زیانده بودن
فراوانی
643
22
226

شرح
1
1
جمع کل

درصد فراوانی
33093
11061
111

همانطدر که ر جدول ( )4قابل مشاهده است ،جمع کل شرکت -سالهای مدر بررسی برابر با  226میباشد که اد بین منها
تعدا  22شرکت -سال نعنی  11061رصد شرکتها دنانده بد هاند و  643شرکت -سال معا ل  33093رصد شرکتها
سد ه بد ه اند
آزمون نرمال بودن دادهها
نرمال بد ن متغیرها (به خصدص متغیر وابسته ر مدلهای رگرسیدنی) ،شرط اولیه انجام کلیه مدمدنهای پارامترنک میباشد
بهمنظدر بررسی نرمال بد ن متغیرهای پژوهش اد مدمدن جارک-برا استفا هشده است ر انن مدمدنها هرگاه سطح معنی اری
کمتر اد  %1باشد ( ،)Sig > %1فرض صفر ر سطح اطمینان  %31ر میشد
جدول ( :)5آزمون جارک-برا
متغیر
DIV
ACCQ
SIZE
LEV
MB
CFO
INVES

آماره آزمون
310413
11319304
1260314
130214
43122103
21110212
1690163

23

سطح معناداری
101111
101111
101111
101111
101111
101111
101111

نتیجه
تددنع نرمال ندار
تددنع نرمال ندار
تددنع نرمال ندار
تددنع نرمال ندار
تددنع نرمال ندار
تددنع نرمال ندار
تددنع نرمال ندار
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با تدجه به نتانج بدست ممده ر جدول ( )1سطح معنی اری طبق مدمدن تشخیص تددنع نرمال جارک-برا همه متغیرها کمتر
اد  1رصد میباشند لذا ا ه ها اد تددنع نرمال برخدر ار نیستند اد منجانی که نرمال بد ن خطاهای مدلها نشان هنده ی
نرمال بد ن ترکیت متغیرها می باشد مدمدن نرمال بد ن خطاهای مدلها بررسی گر ند و مشخص شد که خطاها اد تددنع
نرمال برخدر ارند
جدول ( :)6نتایج آزمون تبدیالت جانسون برای متغیر وابسته
نام متغیر
سد تقسیمی سهام

نرمال سازی قبل از تبدیالت
10111

نرمال سازی پس از تبدیالت
1021

نتیجه
تددنع نرمال ار

با تدجه به جدول ( )6مشاهده میشد که سطح معنی اری متغیر سد تقسیمی سهام قبل اد انجام مدمدن تبدنالت جانسدن
برابر با  10111می باشد که کمتر اد  1رصد بد ه و بیانگر نرمال نبد ن متغیرهای وابسته قبل اد عملیات نرمال سادی جانسدن
میباشد ر صدرتیکه سطح معنی اری متغیرها پس اد انجام مدمدن تبدنالت جانسدن به ترتیت برابر با  1021می باشد که
بیش اد  1رصد بد ه و بیانگر نرمال بد ن تددنع متغیرهای وابسته پس اد عملیات نرمال سادی جانسدن میباشد
آزمون جارکوبرا برای باقیماندهها
جدول ( :)7نتایج آزمون جارکوبرا برای باقیماندهها
فرضیه (مدل)
فرضیه (مدل) اول
فرضیه (مدل) وم

سطح معناداری
1031
10919

آماره آزمون
10924
20931

نتیجه
تددنع نرمال ار
تددنع نرمال ار

طبق نتانج حاصل اد مدمدن جارکدبرا برای جمالت اخالل مدلها ،چدن سطح معنا اری مدمدن برای مدلهای پژوهش بیشتر
اد  1رصد میباشد بنابرانن بیانگر نرمال بد ن جمالت اخالل میباشد
آزمون مانایی متغیرها
مطابق ا بیات اقتصا سنجی الدم است قبل اد برمور مدل ،مانانی متغیرها بررسی گر استفا ه اد مدمدنهانی نظیر نکی-
فدلر 1و فیلیپس -پرون 2برای ا ههای پانل تدصیه نمیشد دنرا قدرت اندکی ر تشخیص مانانی ارند برای حصدل اطمینان
به مدمدنهای مانانی قدیتر ر مدلهای پانل ،پیشنها میشد که ا هها را تجمیع 9نمد ه و سپس مانانی بررسی گر
(اندرس )1936 ،برای بررسی وجد رنشه واحد ر ا ههای پانل ،میتدان اد مدمدن لدنن ،لین و چد استفا ه کر که نتانج من
بهصدرت جدول  3عرضه میگر
1

Dicky Fuller
Philips Pron
3
Pool
2
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جدول ( :)8آزمون مانایی (لوین ،لین و چو) برای تمامی متغیرهای پژوهش
متغیر

آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه

DIV
ACCQ
SIZE
LEV
MB
CFO
INVES

-1301226
-9106922
-29092
-3031111
-9109213
-290213
-6049129

101111
101111
101111
101111
101111
101111
101111

مانا است
مانا است
مانا است
مانا است
مانا است
مانا است
مانا است

با تدجه به جدول  3مشاهده میشد که سطح معنی اری متغیرها ر مدمدن مانانی همه متغیرها کمتر اد  1رصد بد ه و بیانگر
مانا بد ن متغیرها است
آزمون همبستگی بین متغیرها
ماترنس همبستگی اسپیرمن بین متغیرها ر جدول ( )3ارائه شده است تحلیل همبستگی ،ابزاری برای تعیین ندع و رجه
رابطه نک متغیر کمی با متغیر کمی نگر است ضرنت همبستگی نکی اد معیارهای مدر استفا ه ر تعیین همبستگی و
متغیر میباشد ضرنت همبستگی شدت رابطه و همچنین ندع رابطه (مستقیم نا معکدس) را نشان می هد انن ضرنت بین  1تا
 -1است و ر صدرت عدم وجد رابطه بین و متغیر برابر صفر میباشد
با تدجه به جدول ( )3مالحظه میشد ر سطح معنی اری  %31بین کیفیت اقالم تعهدی و سد تقسیمی رابطه وجد ار
جدول ( :)1ماتریس همبستگی
متغیر
DIV
ACCQ
Pol
SIZE
LEV
MB
Loss
CFO

ضریب
sig
Coefficient
sig
Coefficient
sig
Coefficient
sig
Coefficient
sig
Coefficient
sig
Coefficient
sig
Coefficient
sig
Coefficient
sig

DIV

ACCQ

SIZE

Pol

LEV

MB

Loss

CFO

10111
--10193
10231
10113
10622
10122
101116
-10191
101119
10111
10111
-1044
10111
10944
10111

10111
---10131
10122
-10126
101116
-10113
10111
10139
10111
10116
10362
10114
10112

10111
--10662
10111
10116
10111
-10131
10121
-10119
10213
10123
10441

10111
--10119
10112
-10192
101114
-1013
10111
10119
10112

91

10111
--10161
10111
10122
10111
-10213
10111

10111
---10126
10193
10249
10111

10111
---10132
10111

10111
---
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INVES

Coefficient
sig

10121
10431

-10119
10216

-10119
10213

10119
1011

10122
10464

-10112
10294

10142
10216

-10196
10924

10111
---

آزمون اف لیمر (چاو) و هاسمن
به منظدر تخمین مدلهای پژوهش اد تکنیک ا ههای تلفیقی استفا ه شده است ضرورت استفا ه اد انن تکنیک که ا ههای
سری دمانی و مقطعی را با هم ترکیت میکند ،بیشتر به خاطر افزانش تعدا مشاهدات ،باال بر ن رجه مدا ی ،کاهش
ناهمسانی وارنانس و کاهش هم خطی بین متغیرها است هاسمن ( ،)1323مدمدنی را برای تشخیص روش برمور ارائه نمد ه
است؛ بر اساس انن مدمدن ،فرضیه صفر ال بر انن است که روش اثرات تصا فی کارا و سادگار است و فرضیه مقابل مبتنی بر
انن است که روش اثرات ثابت کارا و سادگاراست
جدول ( :)21نتایج آزمون اف لیمر (چاو) و هاسمن
مدل آزمون
فرضیه
فرضیه (مدل) اول
فرضیه (مدل) وم

آزمون اف لیمر
آماره آزمون
40139
40133

آزمون هاسمن

سطح معنیداری
101111
101111

آماره آزمون
320239
310119

سطح معنیداری
101111
101111

نتیجه آزمون
ا ههای تابلدنی
ا ههای تابلدنی

اثرات ثابت
اثرات ثابت

با تدجه به نتانج جدول  11سطح معنا اری مدمدن اف لیمر ر مدلهای پژوهش کمتر اد  1رصد است ،اد انن رو ندع ا هها
تابلدنی و مدمدن هاسمن تعیین کننده ندع رگرسیدن خداهد بد با تدجه به نتانج مدمدن هاسمن ر مدل های پژوهش سطح
معنا اری کمتر اد  1رصد است لذا باند اد روش پانل نتا -ثابت استفا ه کر
آزمون ناهمسانی واریانس
وقتی خطاها ناهمسان باشند ،انحراف معیار عرض اد مبدأ بسیار بزرگ میشد انحراف معیار ضرانت شیت نیز به شکل
ناهمسانی بستگی ار برای مثال اگر وارنانس خطاها به شکل مثبتی با مجذور نک متغیر تدضیحی ر ارتباط باشد ،انحراف
معیار ضرنت من متغیر ،بسیار بزرگ خداهد بد (افالطدنی)1931 ،
جدول ( :)22نتایج آزمون ناهمسانی واریانس
مدل آزمون

آماره آزمون

سطح معنیداری

نتیجه آزمون

فرضیه (مدل) اول

30494

101111

وجد ناهمسانی وارنانس

فرضیه (مدل) وم

30223

101111

وجد ناهمسانی وارنانس

نتانج حاصل ر جدول  11نشان می هد که سطح معنی اری مدمدن والد تعدنل شده ر تمامی مدلهای پژوهش کمتر اد 1
رصد میباشد و بیانگر وجد ناهمسانی وارنانس ر جمالت اخالل میباشد که انن مشکل ر تخمین نهانی مدل ها با اجرای
ستدر  glsرفع شده است
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آزمون خود همبستگی
نکی اد فرضهای اساسی ر تخمین مدل رگرسیدن به روش  OLSعدم خد همبستگی بین جمالت خطا نا همبستگی
سرنالی است چدن مقا نری که متغیرهای تدضیحی ر مدل به خد میگیرند تصا فی هستند ،بنابرانن مقا نر خطا نیز باند ر
کل تصا فی باشند نعنی ،بین مقا نر جمالت خطا همبستگی و ترتیت خاصی وجد نداشته باشد و ر طدل دمان بهطدر منظم
تغییر نکند ،دنرا اگر چنین باشد ،تغییرات جمالت خطا تصا فی نبد ه و به مقا نر متغیرهای تدضیحی وابسته خداهد بد
همبستگی بین مقا نر خطا ممکن است ر بین سالهای مختلف و نا ر بین مقاطع مختلف وجد اشته باشد (بنی مهد و
همکاران)1931 ،
جدول ( :)21نتایج آزمون خود همبستگی سریالی
مدل آزمون

آماره آزمون

سطح معنیداری

نتیجه آزمون

فرضیه (مدل) اول

410924

101111

وجد خد همبستگی

فرضیه (مدل) وم

410232

101111

وجد خد همبستگی

با تدجه به نتانج جدول  ،12مشاهده میشد که سطح معنا اری مدمدن والدرنج برای مدلها کمتر اد  1رصد بد ه و بیانگر
وجد خد همبستگی سرنالی ر مدلها میباشد که انن مشکل ر تخمین نهانی مدل ها با اجرای ستدر Auto
 Correlationرفع شده است
جدول ( :)23نتیجه آزمون فرضیه اول
متغیر وابسته :سود تقسیمی سهام
متغیرها
کیفیت اقالم تعهدی
انداده شرکت
اهرم مالی
اردش بادار به اردش فتری
دنانده بد ن
جرنان نقد عملیاتی
مالکان نها ی
C
)AR (1
ضرنت تعیین
ضرنت تعیین تعدنل شده
مماره F
سطح معنا اری
وربین واتسدن

نماد
ACCQ
SIZE
LEV
MB
Loss
CFO
INVES

ضرایب
10216
-10132
-10111
-2021E-11
-102
10199
-10449
20111
10149

خطای استاندارد
10149
10123
10114
101111
10112
10194
10142
10939
10132

99

آماره t
10322
-9011
-2034
-10423
-110222
9032
-110492
10613
10463
 69رصد
 62رصد
220296
101111
20114

سطح معناداری
101111
101122
101142
106921
101111
101111
101111
101111
106933

هم خطی
10144
10122
10123
10192
10133
10131
10113
-----
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نتانج جدول ( )19نشان می هد که متغیر کیفیت اقالم تعهدی با ضرنت ( )10216و سطح معنا اری ( )101111است اد منجانی
که خطاهای مدل کیفیت اقالم تعهدی بیانگر کیفیت من است و انن خطا هر چقدر بیشتر باشد نعنی کیفیت اقالم تعهدی کمتر
است بنابرانن می تدان گفت که کیفیت اقالم تعهدی رابطه معکدس و معنا اری با سیاست تقسیم سد ار و فرضیه اول
پذنرفته میشد متغیر کنترلی جرنان نقد عملیاتی ارای ضرنت مثبت و سطح معنا اری کمتر اد  1رصد میباشد اداننرو
رابطه معکدس و معنا اری با متغیر وابسته ار ولی متغیرهای کنترلی انداده شرکت ،اهرم مالی ،دنانده بد ن و مالکان نها ی
ارای ضرنت منفی و سطح معنا اری کمتر اد  1رصد میباشند اداننرو رابطه معکدس و معنا اری با متغیر وابسته ارند متغیر
کنترلی اردش بادار به اردش فتری ارای سطح معنا اری بیشتر اد  1رصد میباشد اداننرو رابطه معنا اری با متغیر وابسته
ندار ضرنت تعیین تعدنل شده برابر با  62رصد میباشد که نشان می هد متغیرهای مستقل و کنترلی مدجد ر مدل
تدانستهاند  62رصد اد تغییرات متغیر وابسته را تدضیح هند مماره فیشر برابر با  220296و سطح معنا اری من کمتر اد 1
رصد میباشد اداننرو میتدان گفت که مدل برادش شده اد اعتبار کافی برخدر ار است مماره وربین -واتسدن برابر با 20114
میباشد و با قرار گرفتن ر باده  101الی  201ناشی اد عدم خد همبستگی بین متغیرهای پژوهش میباشد همچنین باتدجه به
نتانج بدست ممده مشاهده میشد که مقا نر  VIFکمتر اد  11میباشند بطدر کلی نتانج حاصله بیانگر عدم وجد همخطی
میباشد
جدول ( :)24نتیجه آزمون فرضیه دوم
متغیر وابسته :سود تقسیمی سهام
متغیرها
کیفیت اقالم تعهدی
ارتباطات سیاسی
کیفیت اقالم تعهدی
*ارتباطات سیاسی
انداده شرکت
اهرم مالی
اردش بادار به اردش فتری
دنانده بد ن
جرنان نقد عملیاتی
مالکان نها ی
C
)AR (1
ضرنت تعیین
ضرنت تعیین تعدنل شده
مماره F
سطح معنا اری
وربین واتسدن

ACCQ
Pol

ضرایب
10222
-1012

خطای استاندارد
10141
10121

آماره t
40331
-10393

سطح معناداری
101111
109434

هم خطی
10262
10361

*ACCQ
Pol

-1061

10134

-60444

101111

90329

-10122
-10131
-101111
-10133
10191
-10419
20111
10193

10194
10119
101112
10113
10123
10192
1046
10134

-20213
-10234
-636 1
-110113
40932
-190231
40949
10413
 64رصد
 69رصد
260642
101111
20111

101263
10121
104369
101111
101111
101111
101111
106391

90462
90441
10213
10199
10239
20919
-----

نماد

SIZE
LEV
MB
Loss
CFO
INVES
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نتانج جدول ( )14نشان می هد که متغیر کیفیت اقالم تعهدی*ارتباطات سیاسی با ضرنت ( )-1061و سطح معنا اری
( )101111تاثیر معکدس و معنا اری بر سد تقسیمی سهام ار و فرضیه وم پذنرفته میشد متغیر کنترلی جرنان نقد
عملیاتی ارای ضرنت مثبت و سطح معنا اری کمتر اد  1رصد میباشد اداننرو رابطه مستقیم و معنا اری با متغیر وابسته ار
ولی متغیرهای کنترلی انداده شرکت ،دنانده بد ن و مالکان نها ی ارای ضرنت منفی و سطح معنا اری کمتر اد  1رصد می-
باشند اداننرو رابطه معکدس و معنا اری با متغیر وابسته ارند متغیر کنترلی اهرم مالی ارای سطح معنا اری بیشتر اد  1رصد
میباشد اداننرو رابطه معنا اری با متغیر وابسته ندار ضرنت تعیین تعدنل شده برابر با  69رصد میباشد که نشان می هد
متغیرهای مستقل و کنترلی مدجد ر مدل تدانستهاند  69رصد اد تغییرات متغیر وابسته را تدضیح هند مماره فیشر برابر با
 260642و سطح معنا اری من کمتر اد  1رصد میباشد اداننرو میتدان گفت که مدل برادش شده اد اعتبار کافی برخدر ار
است مماره وربین -واتسدن برابر با  20111میباشد و با قرار گرفتن ر باده  101الی  201ناشی اد عدم خد همبستگی بین
متغیرهای پژوهش میباشد
جدول ( :)25خالصه یافتهها
عنوان فرضیه
فرضیه  :1بین کیفیت اقالم تعهدی و سیاست تقسیم سد رابطه وجد ار
فرضیه  :2ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت اقالم تعهدی و سیاست تقسیم سد تاثیر ار

نوع تأثیر
معکدس
معکدس

نتیجه
پذنرش
پذنرش

نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش
ر انن پژوهش به بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت اقالم تعهدی و سیاست تقسیم سد پر اخته شد سیاست
تقسیم سد به عندان متغیر وابسته ،کیفیت اقالم تعهدی به عندان متغیر مستقل و ارتباطات سیاسی به عندان متغیر تعدنلگر
پژوهش بد ند جامعه مماری پژوهش کلیه شرکتهای پذنرفته شده ر بدرس اوراق بها ار تهران بد که تعدا  121شرکت به
عندان نمدنه پژوهش انتخاب و ر وره دمانی  6ساله بین سالهای  1931تا  1931مدر تحقیق قرار گرفتند و تعدا و فرضیه
مطرح گر ند که با تدجه به نتانج مدمدن های فرضیه اول می تدان گفت که کیفیت اقالم تعهدی با سد تقسیمی رابطه
معکدس ار نعنی هر چقدر کیفیت اقالم تعهدی بیشتر باشد میزان سد تقسیمی کاهش می نابد نتانج حاصل اد انن فرضیه
مخالف با مبانی نظری و تحقیقات ندند اس کد و همکاران ( )2112است انشان نشان ا که باال بد ن کیفیت گزارشگری با
بیشتر بد ن سد تقسیمشده رابطه ار طبق نتانج حاصل اد فرضیه وم پژوهش نیز می تدان گفت که ارتباطات سیاسی بر
رابطه بین کیفیت اقالم تعهدی و سیاست تقسیم سد تاثیر معکدس ار نعنی با افزانش ارتباطات سیاسی و کاهش کیفیت
اقالم تعهدی ،سد تقسیمی کاهش مینابد ر انن راستا پیشنها ات کاربر ی دنر بیان می شد :
 -1به متصدنان بادار سرمانه پیشنها میشد تا با اتخاذ سیاستهای مناست ،ر جهت شفافسادی فضای اطالعاتی بادار
قدمهای جدی بر ارند و بسترهای الدم را برای افزانش سرعت انعکاس اطالعات ر قیمتهای سهام فراهم کنند ،چراکه
انن اقدام ،باعث کاهش ستکاری سد تدس مدنرنت خداهد شد و منجر به افزانش کیفیت اقالم تعهدی می گر
 -2به تحلیلگران پیشنها می شد به نتانج حاصل اد انن پژوهش تدجه ونژه نمانند شناخت انن خصدصیات عاملی مهم ر
اردش شرکتها باشد
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منابع
 تبیین رابطه بین کیفیت اقالم تعهدی و همزمانی قیمت ر،)1931( ، صدنقه، پیکرنگار قلعه رو خانی، احمد، احمدپدر
111-31  صص،16  شماره،4  وره، فصلنامه بدرس اوراق بها ار،بدرس اوراق بها ار
 تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمانهگذاری بیشتر اد حد و عملکر،)1932( ، وحید، تقی دا ه خانقاه، ندنس، با مور نهندی
133-131  صفحه،2  شماره،21  وره،1  مقاله، فصلنامه بررسی حسابداری و حسابرسی،شرکت
 شناسانی و تبیین عدامل تعیینکنندهی سیاست سد شرکتهای پذنرفته ر،)1934( ، سعید، قربانی، علی، جهانخانی
22-43  صص،21  شماره، فصلنامه تحقیقات مالی،بدرس اوراق بها ار تهران
 ارتباطات سیاسی و هزننه سرمانه حقدق صاحبان سهام ر شرکتهای پذنرفته شده ر،)1932( ، عبدالرضا، محسنی
231-229  صص،94  شماره،3  وره، فصلنامه مهندسی مالی و مدنرنت اوراق بها ار،بدرس اوراق بها ار تهران
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