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تأثير ارتباطات سياسی بر انعطاف پذیری مالی شرکت

چکيده
اقتصاد سیاسی حوزه مهمی در مطالعه علمی پدیدههای اجتماعی است .این روش ،شکلگیری پدیدههای اجتماعی را ناشی از
مولفههای سیاسی و اقتصادی میداند .بر اساس نظریه اقتصاد سیاسی ،در اکثر جوامع اقتصادی بازار محور ،واحدهای تجاری
کانون کنشهای متقابل اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی میان گروههای مختلف هستند .بنابراین هدف این پژوهش بررسی تأثیر
ارتباطات سیاسی بر انعطاف پذیری مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران میباشد .جامعه مورد مطالعه شرکتهای
عضو بورس اوراق بهادار تهران با در نظر محدودیتهای خاص ،که از این میان نمونهای شامل  611شرکت فعال در بورس
اوراق بهادار تهران انتخاب گردید .قلمرو زمانی تحقیق شامل یك دوره هفت ساله بر اساس صورتهای مالی شرکتهای مورد
مطالعه طی سالهای  6931الی  6931است و برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرمافزار
 EVIEWSنسخه  ،3استفاده شده است .نتایج حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی بر انعطافپذیری مالی شرکتها تاثیر
ندارند.
واژه های کليدی :ارتباطات سیاسی ،انعطاف پذیری مالی ،شرکتهای بورسی.
مقدمه
تصمیمات حوزه ساختار سرمایه ،تعیین ،انتخاب و ترکیب بهترین شیوه تأمین مالی از تصمیمات اساسی شرکتها هستند (فاما و
فرنچ .)1161 ،6به طور خالصه ،دودسته تئوری جهت پیشبینی و تبیین ساختار سرمایه شامل تئوری توازن 6برگرفته از تهاتر و
تبادل مزایای مالیاتی و هزینه های ورشکستگی و تئوری سلسله مراتب تأمین مالی بر مبنای تقارن اطالعاتی وجود دارند .لیری
و رابرتس ( ،)1161دریافتند که هردو تئوری قادرند باالی  11درصد رفتار تأمین مالی شرکتها را تبیین نمایند؛ اما پژوهش-
های متعددی نشان دادهاند که شرکتها کمتر از پیشبینی تئوریهای ساختار سرمایه از بدهیها و استقراض استفاده مینمایند.
پژوهشهای گامبا و تریانتیس ( )1111و لیری و رابرتس ( )1161طی شواهدی نشان دادند که استفاده کمتر از استقراض در
تأمین مالی ناشی از انعطافپذی ری مالی است و به نظر آنان مهمترین عامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه و تصمیمات تأمین
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مالی مدیران شرکتها ،انعطافپذیری مالی است .انعطافپذیری مالی ،توان شرکتها در تأمین مالی جهت عکسالعمل مناسب در
برابر رویدادها و موارد پیشبینی نشده برای حداکثر کردن ارزش شرکت را در برمیگیرد (بایون .)1166 ،6انعطافپذیری مالی
به دو بعد انعطافپذیری مالی درونی و انعطافپذیری مالی بیرونی تقسیم میشود .انعطافپذیری مالی درونی از طریق دو مولفه
ظرفیت بدهی و نگهداشت وجه نقد قابل اندازهگیری بوده و انعطافپذیری مالی بیرونی نیز از طریق قابلیت نقد شوندگی سهام
قابلاندازه گیری است .مطالعه و بررسی استفاده از نگهداشت وجه نقد ،ظرفیت بدهی و نقد شوندگی بازار سرمایه در شرکتهای
آمریکایی حاکی از افزایش مداوم وجه نقد ،کاهش اهرم مالی فارغ از اندازه شرکتها و افزایش نقد شوندگی بازار سرمایه (دوره
 14ساله تا سال  )1113بوده است (خالقی مقدم و همکاران .)6931 ،انعطاف پذیری نقش مهمی درتوانمندساختن مدیران
درخصوص سرمایه گذاری درآینده ایفا می کند .مشکالت بازارسرمایه ،حفظ انعطافپذیری را برای شرکتها جهت استفاده از
فرصتهای سودآور الزامی کرده است (نجفیمقدم.)6931 ،
نظریه اقتصاد سیاسی ،از نیمه دوم قرن بیستم با گسترش و نفوذ مکتب لیبرالیسم ،وارد متون اقتصادی جهان شد .این نظریه نه
تنها مورد توجه و سیاست مداران و اقتصاددانان واقع شده است ،بلکه جامعه شناسان نیز آثاری در بسط و توضیح این نظریه
ارائه داده اند .بر اساس این نظریه اقتصاد و سیاست تاثیر متقابل بر یکدیگر دارند .این به این معنا است که فعالیت و تصمیم
گیری ها سیاسی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم برفعالیت های اقتصادی و بر عکس دارند (مهدیفرد و رویایی .)6935 ،به اعتقاد
فیسمن )1116( 6روابط سیاسی در مقایسه با پایه های اقتصادی شرکت ،عامل اصلی تعیین کننده سودآوری شرکت در
کشورهای آسیای شرقی و در حال توسعه است ،او معتقد است که عایدات شرکت های دارای روابط سیاسی به طور گسترده
تحت تأثیر تصمیمات دولتی قرار دارد ،که عالیق آن ها را مورد توجه قرار می دهد .در شرکت های دارای روابط سیاسی
دسترسی به منابع سرمایه بستگی زیادی به سود گزارش شده ندارد ،زیرا روابط سیاسی منجر به دسترسی آسان به اعتبار و
منابع سرمایه از بانك های تحت تملك دولت می گردد (بوباکری و همکاران .)1161 ،1نشانه های مدیریت سیاسی شرکتی ها
عبارت اند از وجود اعضای هیئت مدیره وابسته به دولت ،مجلس و مانند این نوع نهادهای سیاسی و یا وجود سهامدار عمده
(دارای حداقل ده درصد سهام دارای حق رأی) دولتی و شبه دولتی .این متغیّر با بررسی دقیق یادداشت های همراه صورت
های مالی و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی از طریق شناسایی مدیرعامل ،اعضای هیئت مدیره ،سهامداران عمده،
اشخاص وابسته و اشخاص در تعامل با شرکت های نمونه به انحای گوناگون صورت می پذیرد (لی و وانگ .)1161 ،9یکی
دیگر از معیارهایی که در تحقیقات اخیر برای اندازهگیری ارتباط سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است ،معیار بدهی بلندمدت
می باشد ،مطالعات متعدد (مانند فان و همکاران ،1111 ،5فان و وانگ .)1111 ،4نشان داده است که ارتباط سیاسی بیشتر در
شرکت ها ،باعث می شود که فرصت دسترسی شرکت ها به منابع بلندمدت و کم هزینه تر فراهم شده و در نتیجه در شرکت-
های با ارتباط سیاسی باالتر ،نسبت بدهی های بلندمدت بیشتر می گردد (لین و همکاران.)1164 ،1
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در رابطه با تاثیر ارتباطات سیاسی بر انعطافپذیری مالی شرکت ،دو دسته ادبیات وجود دارد .دسته اول ،کسب انعطاف پذیری
مالی را بررسی میکند .مدیران مالی ادعا می کنند که انعطاف پذیری مالی به عنوان اولین تعیینکننده سیاستهای مالی
شرکت در نظر گرفته شده است .در همین حال ،پژوهشگران به سختی میتوانند واقعیت تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه
شرکت را با استفاده از نظریه های کالسیك مانند نظریه توازن و نظریه سلسله مراتبی (ترجیحی) توضیح دهند .به نظر دی-
آنجلو و همکاران )1161( 6و دنیس و مکئون )1166( 1بسیاری از مشکالتی که در نظریههای ساختار سرمایه کالسیك نقض
میشود ،ناشی از نادیده گرفتن عملکرد انعطافپذیری مالی در تصمیمات مالی است و تنها زمانی که ارزیابی انعطافپذیری
مالی در تصمیمات مالی آینده کامالً سنجیده شود ،میتوان پدیدههای ذکر شده را ،که به نظر میرسد مغایر با نظریههای
کالسیك هستند ،توضیح داد .اگرچه تحقیقات در مورد انعطافپذیری مالی برای مدت طوالنی ادامه دارد ،اما هنوز هیچ تعریف
یکسان و معتبری از آن وجود ندارد .امروزه ادبیات اصلی بر عملکرد انعطافپذیری مالی احتیاط و استفاده در برابر شرایط عدم
اطمینان تأکید دارد .دیآنجلو و دیآنجلو ( )1112و گامبا و ترینتیس )1111( 9استدالل میکنند که انعطافپذیری مالی به
توانایی یك شرکت در به دست آوردن و به کارگیری به موقع منابع مالی به منظور جلوگیری و استفاده از وقایع نامشخص
اشاره دارد و سپس فرصت های ارزشمند سرمایه گذاری را درک میکند تا حداکثرسازی ارزش تحقق یابد.
با توجه به مطالب فوق محقق در این مطالعه به دنبال پاسخگویی به سوال ذیل میباشد :که ارتباطات سیاسی بر انعطاف
پذیری مالی شرکت چه تاثیری دارد؟
تعریف نظری متغيرها
انعطافپذیری مالی :انعطافپذیری مالی به عنوان پلی بین تئوری و عمل تعیین ساختار سرمایه (مهمترین عامل تعیین
کننده) شرکتهاست و توان تأمین مالی جهت عکسالعمل مناسب در برابر رویدادها و موارد پیشبینی نشده برای حداکثر
کردن ارزش شرکتها را فراهم مینماید (خالقی مقدم و همکاران.)6931 ،
ارتباطات سياسی :در پژوهش نیکومرام و همکاران ( ،)6931نشانههای مدیریت سیاسی شرکت عبارتند از وجود اعضای
هیأت مدیره وابسته به دولت ،مجلس و مانند این نوع نهادهای سیاسی ،و یا وجود سهامدار عمده (دارای حداقل ده درصد
سهام دارای حق رای) دولتی و شبه دولتی بیان شده است .مطابق با پژوهشهای بوشمن و همکاران ( ،)1115خواجوی و
حسینی ( ،)6913محمود آبادی و نجفی ( )6931و نلیساری و نوگراه ( ،)1166درصد مالکیت مستقیم یا نهادی دولت به
عنوان نماینده متغیر ارتباطات سیاسی از طریق دولت در نظر گرفته شده است .جهت تعیین حداقل درصد مالکیت ممکن ،که
بتواند بر تصمیم گیریهای مرتبط با سیاستهای مالی و عملیاتی یك واحد تجاری ،اثرگذار باشد ،تعریف استاندارد حسابداری
شماره  ،11از نفوذ قابل مالحظه مد نظر قرار گرفته شده است .بر اساس استاندارد مذکور ،اگر واحد سرمایه گذار به طور
مستقیم یا غیر مستقیم (برای مثال ،از طریق واحد تجاری فرعی) حداقل  11درصد از حق رای واحد سرمایه پذیر را در اختیار
داشته باشد ،فرض می شود که از نفوذ قابل مالحظه ای برخوردار است ،مگر این که نبود چنین نفوذی را بتوان به روشنی
اثبات کرد (کمیته تدوین استاندارد های حسابداری.)6913 ،
1

Deangelo et al
Denis D J, Mckeon
3
Gamba,A. Triantis, A
2

19

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

دوره  ،4شماره  ،44تابستان ( 0411جلد چهارم)

پيشينه پژوهش
رشیدی باغی ( ،)6933در پژوهشی به بررسی تاثیر هموارسازی سودهای تقسیمی بر مبنای انعطافپذیری مالی و اصالح
ساختار سرمایه پرداخت .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از روش رگرسیون چندمتغیره با رویکرد پانل دیتا استفاده شد .قلمرو
زمانی تحقیق طی سالهای  6911تا  6934و تعداد  611شرکت -سال از شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج تحقیق حاکی از آن است که انعطافپذیری مالی منجر به
هموارسازی سودهای تقسیمی میشود .همچنین ،نتایج حاکی از ارتباط معنادار بین اصالح ساختار سرمایه و هموارسازی
سودهای تقسیمی است .در نهایت ،نتایج نشان دادند که اصالح ساختار سرمایه ،اثر معناداری بر تعامل مشترک انعطاف پذیری
مالی و هموارسازی سودهای تقسیمی ندارد.
صالحی نیا و تامرادی ( ،)6931در پژوهشی به بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر سیاست های تأمین مالی پرداختند .برای این
منظور نمونه ای متشکل از  641شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی سال های 6931تا  6931مورد بررسی
قرار گرفت .یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که ارتباطات سیاسی بر نسبت بدهی های کوتاه
مدت ،نسبت بدهی های بلند مدت ،نسبت مجموع بدهی ها و هزینه بدهی تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین یافته ها
بیانگر آن است که ارتباطات سیاسی بر رتبه اعتباری شرکت ها تأثیر منفی معناداری دارد.
نجفیمقدم ( ،)6931در پژوهشی به بررسی تاثیر انعطافپذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه با استفاده از دو مدل برایان
کالرک و فولك اندرووانگ پرداخت .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها ،از روش رگرسیون چندمتغیره (با در نظر گرفتن
متغیرهای کنترلی) با رویکرد پانل دیتا استفاده شد .قلمرو زمانی تحقیق طی سالهای  6931تا  6935و تعداد  691شرکت-
سال از شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج تحقیق
نشان دهنده این موضوع است که ارزش میتوان نتیجه گرفت که این فرضیه بر اساس مدل برایانکالرک تائید نمیشود .اما
مدل فولك اندر و وانگ نشان میدهد که بین انعطافپذیری مالی شرکتها در سال های گذشته و اهرم مالی سال جاری
رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و این موضوع بر اساس یافته های کالرک  1166مطابقت دارد.
لین و همکاران )1163( 6در پژوهشی ،تأثیر ارتباطات سیاسی بر نگهداشت وجه نقد شرکتها را بررسی کردند .برای آزمون
فرضیهها ،از نمونهای متشکل از  6945شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چین طی دورۀ زمانی سالهای  1111تا
 1164استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهند ارتباطات سیاسی بر نگهداشت وجه نقد تأثیر
مثبت و معناداری دارد.
نیال و فیروز )1162( 1در پژوهشی ،تأثیر ارتباطات سیاسی بر دسترسی به بدهی را بررسی کردند .در این پژوهش از اطالعات
 51شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تونس طی سالهای  1113تا  1165استفاده شد .نتایج حاصل از آزمون
فرضیههای پژوهش نشان میدهد ارتباطات سیاسی بر سطح بدهیهای کوتاه مدت و بلندمدت و مجموع بدهیهای شرکت
تأثیر مثبت معناداری دارد.

Lin, T., Chang, H., Yu, Hui, F., & Kao, C
Neila, B., & Fayrouz, B
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فراندو و همکاران ،)1162(6تأثیر انعطافپذیری مالی بر توانایی سرمایهگذاری شرکتهای اروپایی در بحران سال  1112را
مورد بررسی قرار داده و نشان دادند شرکتهای با انعطافپذیری مالی باالتر ،تأثیرات منفی شوکهای نقدینگی بر توانایی
سرمایهگذاری را کاهش دادهاند.
لیو ،) 1162(1در پژوهشی در پاسخ به این سوال که آیا ارتباطات سیاسی ذخایر انعطاف پذیری مالی را کاهش می دهد؟ به تأثیر
روابط سیاسی بر انعطاف پذیری مالی شرکتهای خصوصی در چین بررسی پرداختند .و با استفاده از یك نظرسنجی سراسری
از شرکت های خصوصی چینی ،به این نتیجه رسیدند که وقتی محدودیتهای مالی ،عدم اطمینان محیطی و سایر متغیرها
کنترل میشوند ،ارتباطات سیاسی میتوانند ذخایر انعطاف پذیری مالی را کاهش دهند .بعالوه،استحکام باالی ارتباطات
سیاسی ،ذخایر انعطاف پذیری مالی بیشتری را نسبت به قدرت کم ارتباطات سیاسی کاهش میدهد.
روش تحقيق
این پژوهش از لحاظ رویکرد ،طبیعت گرایانه و از لحاظ هدف پژوهش ،از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت ،اصیل (دست اول) و
از نظر ماهیت دادهها ،پژوهش کمّی و از لحاظ روش شناخت ،توصیفی از نوع همبستگی است و در زمره پژوهشهای شبه
تجربی و پسرویدادی قرار دارد .همچنین ،این پژوهش از نظر نوع استدالل ،قیاسی-استقرایی و از لحاظ بعد زمان ،گذشتهنگر
و از نظر طول زمانی دادهها ،روش ترکیبی (طولی-مقطعی) و به لحاظ روش جمعآوری اطالعات ،اسنادکاوی و کتابخانهای
میباشد .برای جمعآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،از روش کتابخانهای و برای جمعآوری دادههای
مورد نیاز از بانك اطالعاتی رهآورد نوین ،سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران و البته صورتهای مالی و یادداشتهای
همراه صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد و پس از پردازش توسط نرم افزار
اکسل ،برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیههای پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند .برای آزمون فرضیههای پژوهش از الگوی
رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نسخه نهم نرمافزار ایویوز استفاده گردید.
فرضيه تحقيق
با توجه به متغیرهای تحقیق ،فرضیه تحقیق بصورت زیر ارایه می شود:
ارتباطات سیاسی بر انعطافپذیری مالی شرکتها تاثیر دارد.
تعاریف مفهومی و عملياتی متغيرها
متغیر وابسته -انعطاف پذیری مالی (:)Flexibility
به منظور محاسبة انعطاف پذیری مالی مطابق پژوهش شعری آناقیز و قربانی ( ،)6935رشیدی باغی ( ،)6933از بازده جریان
آزاد استفاده خواهد شد .که برابر با نسبت جریان نقد آزاد (جریان نقد آزاد برابر با مجموع هزینه استهالک و سود خالص پس
از کسر مالیات ،هزینه بهره و سود تقسیمی است) به ارزش بازار سهام شرکت است (رشیدی باغی)6933 ،
Ferrando et al
Liu
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متغیر مستقل -ارتباطات سیاسی (:)POL
در این تحقیق ارتباطات سیاسی بعنوان متغیر مستقل بوده و به شرکتهایی که توسط دارای ارتباطات سیاسی تشخصیص داده
شوند عدد یك و در غیر اینصورت عدد صفرداده خواهد شد .جهت سنجش متغیر ارتباطات سیاسی از مطالعات انجام شده
توسط لین و همکاران ( )1164فان و همکاران ( ،)1111فان و وانگ ( )1111از دو معیار بدهی بلند مدت و نیز وجود اعضای
هیات مدیره وابسته به دولت به صورت زیر استفاده خواهد شد:
نسبت بدهی های بلند مدت به کل بدهی ها در هر سال برای هر شرکت محاسبه خواهد شد.
نسبت اعضای هیات مدیره وابسته به دولت به کل اعضا هیت مدیره در هر سال برای هر شرکت محاسبه خواهد شد.
شرکتهایی که نسبت بدهی های بلندمدت به کل بدهی های آنها و نیز نسبت اعضای هیت مدیره وابسته به دولت به
کل اعضا هیت مدیره آنها بیشتر از میانه سایر شرکتها می باشد به عنوان شرکتهای دارای روابط سیاسی می باشند و
به آنها عدد یك اختصاص خواهد یافت و ما بقی شرکتها عدد صفر اختصاص خواهد یافت (ابراهیمی و همکاران،
.)6931
در این پژوهش از نسبت بدهی های بلند مدت به کل بدهی ها در هر سال برای هر شرکت به عنوان ارتباطات سیاسی استفاده
خواهد شد.
متغیرهای کنترلی
اندازه شرکت ( :)SIZEاستدالل شده است که شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچك دارای مشکالت عدم تقارن
اطالعاتی و نمایندگی بیشتری هستند (ارسالن و دیگران و ازدین و سالما) ،استدالل نمودهاند که شرکتهای کوچك نسبت
به شرکتهای بزرگ دارای شفافیت اطالعاتی پایینتری هستند .و همچنین شرکتهای بزرگتر دارای سهامداران سازمانی
(حقوقی) بزرگی بوده و این سهامداران نظارت دقیق تر و با کیفیتتری بر مدیران داشته و بدین ترتیب مشکالت نمایندگی را
به حداقل ممکن میرسانند .در نتیجه شرکتهای کوچك نسبت به شرکتهای بزرگ دارای هزینههای باالتر مالی خارجی و
دسترسی محدودتر به بازارهای سرمایه می باشند .در تحقیق پیش رو برای مقدار معادل اندازه شرکتها از لگاریتم میزان فروش
شرکتهای نمونه آماری استفاده خواهد شد (رشیدی.)6931 ،
عمر شرکت ( :)AGEشرکتهای با عمر باال از شهرت باالیی در بازار برخوردار بوده و همین امر موجب تسهیل دسترسی
شرکتها به تامین مالی خارجی میشود؛ زیرا ارتباط چنین شرکتهایی در یك دوره طوالنیتری از زمان با اعتبار دهندگان
تصویه میشود .همچین اندازه شرکت با عمر شرکت رابطهای مثبت دارد .این متغیر از لگاریتم طبیعی سال تاسیس شرکت تا
سال شروع بازهی زمانی پژوهش قایل اندازهگیری خواهد بود( .لین.)1162 ،
نسبت سود تقسیمی ( :)divشرکتهایی که سود سهام تقسیم مینمایند نسبت به شرکتهایی که سود سهام تقسیم نمیکنند
احتمال پایینی دارند که با محدودیتهای مالی مواجه شود .زیرا زمانی که توانایی آنها در دسترسی به تامین مالی خارجی
کاهش یابد ،میتوانند پرداخت سود سهام را متوقف نمایند و لیکن این معیار باید با احتیاط استفاده شود .زیرا قطع پرداخت
سود سهام به منظور حفظ نقدینگی بر ارزش سهام شرکت در بازار می تواند اثر منفی داشته باشد قطع سود تقسیمی موجب
کاهش شهرت شرکت در بین سرمایه گذاران برون سازمانی گردیده و همین امر به نوبه خود موجب مشکلتر شدن تامین
مالی خارجی میگردد .ابستربروگ استدالل نمودند که سود تقسیمی ،جریان نقدی آزاد را کاهش داده و شرکت را مجبور به
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تامین مالی خارجی میکند .کاهش جریان نقدی آزاد به نوبه خود موجب کاهش مشکالت نمایندگی میگردد .این متغیر از
نسبت سود تقسیمی هر سهم بر قیمت بازار هر سهم قایل اندازهگیری خواهد بود (لین.)1162 ،
نرخ بازده داراییها ( :)ROAبازده داراییها نشان دهنده توانایی مدیریت در استفاده کارا از داراییها میباشد و بیشتر بر
بروی بازدهی بخش عملیات متمرکز است .این معیار در کنار معیار نسبت بدهیها (میزان استفاده بنگاه از اهرم های مالی
نظام دوپانت را تشکیل میدهند .و از نسبت سود قبل از مالیات شرکت به کل دارایی های شرکت قابل دستیابی است (لین،
.)1162
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  6931تا 6931
میباشد .همچنین ،از حذف سیستماتیك (غربالگری) برای تعیین نمونه پژوهش استفاده شده است؛ بدین صورت که شرکت-
های فاقد ویژگیهای زیر از جامعه آماری حذف و شرکتهای باقیمانده به عنوان نمونه آماری و مبنای آزمون فرضیههای
پژوهش قرار گرفتند .نحوه حذف شرکتهای فاقد ویژگیهای مدنظر و انتخاب نمونه آماری در جدول  6نشان داده شده است.
این ویژگیها عبارتند از:
جدول ( :)0انتخاب نمونه آماری با اعمال محدودیت ها و شرایط جامعه
محدودیت ها و شرایط
کل شرکتهای موجود بورسی و فرا بورسی در پایان سال 6931
حذف شرکتهای شرکت های غیر فعال
برای رعایت قابلیت مقایسهپذیری آنها حذف شرکتهای غیر از دوره منتهی به تاریخ  13اسفند ماه
حذف شرکتهای هلدینگ ،بانکها و سرمایهگذاری
عدم دسترسی به داده (کنتورسازی ایران) و شرکتهای غیر تولیدی
تعداد شرکت های موجود در جامعه آماری بعد از اعمال محدودیت ها و شرایط

شرکت
491
()694
()611
()15
()29
611

سال – شرکت
9211
()354
()211
()551
()466
6611

لذا شرکتهایی که حائز شرایط فوق نباشند از نمونه آماری بشمار نیامدندکه با توجه به شرایط باال از بین  491شرکت عضو
بورس اوراق بهادار تهران (بورسی و فرا بورسی) ،تعداد اعضای نمونه آماری تعریف میشود .با توجه به رعایت شرایط یاد شده
باال ،و با استفاده از روش حذف سیستماتیك از بین شرکتهای واجد شرایط تعداد  611شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب
شدند.
آمار توصيفی دادهها
قبل از تحلیل آماری داده های پژوهش ،الزم است دادههای متغیرهای مورد استفاده در پژوهش توصیف شوند .این کار اقدامی
در جهت الگوی حاکم و پایه و اساس روابط بین متغیرهاست .لذا قبل از تحلیل فرضیات ،متغیرهای پژوهش موردی مورد
بررسی قرار میگیرد که نتایج آن در جدول شماره  1بشرح زیر ارائه شده است.
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جدول ( :)2توصيف متغيرهای کمی پژوهش
انعطافپذیری مالی

ارتباطات سیاسی

اندازه شرکت

عمر شرکت

شرکت
تعداد
سال -شرکت
میانگین
میانه
ماکزیمم
مینیمم
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی

611
6611
15641
15611
65952
-15166
15111
-55115
435159

611
6611
15611
15116
15166
15111
15611
65116
15144

611
6611
15191
15611
15392
55119
15291
15215
55641

611
6611
15191
15131
95346
15139
15522
-15121
55145

نسبت سود تقسیمی

شرح

نرخ بازده داراییها

متغیر

611
6611
15199
15166
15114

611
6611
15691
15665
15125
-15133
15611
15191
55511

E-1545
15145
95136
125112

جدول شماره  1نشان دهنده پارامترهای توصیفی هر متغیر بصورت جداگانه میباشد .این جدول نشان دهنده آمار توصیفی
تمامی داده های متغیرهای کمی پژوهش مورد استفاده در سطح شرکتهای نمونه آماری است .آمار توصیفی متغیرها شامل
شاخصهای مرکزی (مانند میانگین ،میانه و مد) و شاخصهای پراکندگی (مانند ماکزیمم ،مینیمم ،انحراف معیار ،کشیدگی،
چولگی و واریانس) برای دوره زمانی بین سالهای  6931الی  6931میباشد .مهمترین شاخص مرکزی معموالً میانگین بوده
که شاخص اصلی برای مرکزیت داده ها محسوب میشود .برای نمونه این مقدار برای متغیر نرخ ترم برابر  15161بوده که
نشان میدهد که شرکتهای نمونه آماری  1651درصد از قدرت خرید خود را از دست دادهاند .در بخش شاخصهای پراکندگی
هم معموالً انحراف معیار متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد .این شاخص نشان دهنده میزان پراکندگی از میانگین
نمونه مورد آزمون میباشد .برای نمونه این شاخص برای متغیر نرخ بازده داراییها برابر با ( )15611میباشد .که نشان دهنده
فاصله کم این متغیر از مرکزیت داده مورد نظر است .همچنین بیشترین مقدار برای نرخ تورم در سال  6931به مقدار 5651
درصد و کمترین آن برای سال  6934به مقدار  3درصد می باشد .در نهایت با توجه به ماهیت دادههای مورد استفاده در این
پژوهش (دادههای تلفیقی-دیتا پانل) تعداد مشاهدات بر اساس دوره و تعداد شرکت 6611سال -شرکت میباشد.
آمار استنباطی
بخش دوم تحلیل دادهها و آزمون فرضیات آمار استنباطی است .در این بخش تجزیه و تحلیل با استفاده از روش داداههای
تلفیقی یا ترکیبی انجام می پذیرد .در گام نخست متغیرهای پژوهش از نرمال بودن با استفاده از آزمون جاک -برا مورد آزمون
قرار میگیرند .سپس مانایی یا استایی متغیرها با استفاده از آزمون لوین ،لین و چو ،آزمون هریس و . . .بررسی میشود .در
ادامه آزمون اف لیمر و هاسمن برای تعیین نوع رگرسیون شامل روش پول یا پانل ،اثرات مقید ،ثابت یا تصادفی مورد استفاده
قرار میگیرد و در نهایت پس از برآورد مدل رگرسیونی ناهمسانی واریانس و آزمون هم خطی انجام میشود .که در صورت
وجود در تخمین نهایی رفع میشود.
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آزمون نرمال بودن
با اینکه نرمال بودن بودن متغیرهای پژوهش یکی از پیش شرطهای رگرسیون میباشد ولی از نظر گجراتی میتوان این شرط
را در قالب متغیر وابسته مطرح نموده و یا حتی در نظر گرفته نشود .در آزمون جاک برا اگر سطح معنی داری متغیرهای
پژوهش بیشتر از  %4باشد متغیر مورد نظر نرمال بوده و در غیر اینصورت نرمال نمیباشد .روشهای مختلفی برای نرمال
کردن وجود دارد که عبارتند از :توابع نمایی یا لگاریتمی ،مثلثاتی ،معکوس و  .....که در این میان آزمونی تحت عنوان جانسون
در نرمافزار مینی تب وجود دارد که روش های ذکر شده را انجام داده و بهترین آنها را انتخاب کرده و تحت عنوان متغیر نرمال
خروجی ارائه می دهد .در صورت عدم نرمال سازی متغیر وابسته که منجر به نرمال شدن مدل میشود .با استفاده از قضیه حد
مرکزی با توجه با تعداد مشاهدات بیشتر فرض نرمال بودن متغیرهای پژوهش را میپذیریم .در جدول  ،9با توجه به نتایج
آزمون جاک برا سطح معنی داری تمام متغیرها کمتر از پنج درصد بوده فلذا از توزیع نرمال بهره نمیبرند بنابراین با استفاده از
آزمون تبدیالت جانسون نسبت به نرمال سازی متغیر وابسته (انعطافپذیری مالی) اقدام مینمائیم.
جدول ( :)3آزمون تشخيص توزیع نرمال جارکو برا
سطح معناداری جارکو برا
نام متغیر
15111
انعطاف پذیری مالی
15111
ارتباطات سیاسی
15111
اندازه شرکت
15111
عمر شرکت
15111
نسبت سود تقسیمی
15111
نرخ بازده دارایی ها

تفسیر
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد
توزیع نرمال ندارد

تحليل و آزمون فرضيه پژوهش
فرضيه تحقيق :ارتباطات سیاسی بر انعطافپذیری مالی شرکتها تاثیر دارد.
با توجه به نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره در جدول  ،5متغیر ارتباطات سیاسی دارای سطح معناداری بیشتر از  4درصد
( )15124و ضریب  15111است ،از اینرو ارتباطات سیاسی بر انعطافپذیری مالی شرکتها تاثیر معنیدارای به لحاظ آماری
ندارد .همچنین از بین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت ،عمر شرکت ،نسبت سود تقسیمی و نرخ بازده دارایی ها با انعطافپذیری
مالی شرکتها رابطه معناداری وجود دارد .نتایج آزمون اف لیمر حاکی از آن است که سطح معنیداری این آزمون کمتر از
 1514بوده بنابراین داده های پژوهش پانل بوده و اثراث مقید حذف و آزمون هاسمن را برای تشخیص اثرات تصادفی یا ثابت
انجام میدهیم با توجه به نتایج بدست آمده سطح معنیداری این آزمون هاسمن کمتر از  1514بوده لذا نوع رگرسیون فرضیه
پانل -اثرات ثابت میباشد .آزمون عدم خود همبستگی بین متغیرهای پژوهش با استفاده از آماره دوربین -واتسون با مقدار
 65411ناشی از عدم خود همبستگی متغیرها است .و مدل برازش شده با توجه به سطح معناداری آماره فیشر که کمتر از 4
درصد است از اعتبار کافی برخوردار میباشد .ضریب تعیین تعدیل شده نیز با مقدار  1459درصد نشان دهنده تغیرات متغیر
وابسته در نتیجه متغیرهای موجود در مدل است .همچنین باتوجه به نتایج بدست آمده مشاهده میشود که مقادیر  VIFکمتر
13
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از  61میباشند .بطور کلی نتایج حاصله بیانگر عدم وجود همخطی میباشد و در پایان با توجه به وجود ناهمسانی واریانس در
تخمین نهایی مدل نسبت به رفع آن اقدام گردیده است.
جدول ( :)4تخمين نهایی تاثيرارتباطات سياسی بر انعطافپذیری مالی شرکتها
متغیرها
ارتباطات سیاسی
اندازه شرکت
عمر شرکت
نسبت سود تقسیمی
نرخ بازده دارایی ها
( Cعرض از مبدا)
ناهمسانی واریانس (آزمون بارتلت)
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
آماره فیشر

خطا
ضرایب
آماره t
65136
15163
15111
-45146
15161
-15111
625214
15111
15916
515411
15159
65149
-695513
15161
-15161
635112
15149
65199
دوربین واتسون
)15111(11125911
نوع آزمون
15124
آماره ( سطح معنی داری)
15149
نوع رگرسیون
)15111(515111

آزمون هم خطی
سطح معناداری
65111
15124
15121
15111
65513
15111
65156
15111
15921
15111
---15111
65411
هاسمن
اف لیمر
)15111( 6115164
)15111( 45121
پانل – اثرات ثابت

بحث و نتيجه گيری
فرضیه تحقیق :ارتباطات سیاسی بر انعطافپذیری مالی شرکتها تاثیر دارد .با توجه به نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره و
نتایج آزمون فرضیه ،متغیر ارتباطات سیاسی دارای سطح معناداری بیشتر از  4درصد ( )15124و ضریب  15111است ،از اینرو
ارتباطات سیاسی بر انعطافپذیری مالی شرکتها تاثیر معنیدارای به لحاظ آماری ندارد .نتایج این فرضیه بر خالف میانی
نظری پژوهش و پژوهش لیو )1162(6میباشد.
پيشنهادها برای تحقيقات آتی
پژوهشگر پس از انجام پژوهش و اتمام مراحل پژوهش با توجه به شناختی که از پژوهش خود بدست میآورد دورنمایی بر
تحقیقات سایر پژوهشگران در ذهن خود ترسیم نموده و آن را جهت استفاده سایرین در بخش انتهایی پژوهش خود ارائه می-
کند که عبارتند از:
 پیشنهاد میشود که پژوهشی با همین عنوان و برای شرکتهای فرابورس تهران را در دوره زمانی طوالنیتر و به
تفکیك صنایع و اندازه شرکتها انجام پذیرد.
 پیشنهاد میشود که در تحقیقات آتی تاثیر متغیرهای مانند افشای اطالعات آیندهنگر ،قابلیت مقایسه صورتهای مالی،
کیفیت گزارشگری مالی ،ارتباطات سیاسی ،سهامداران نهادی و  .....بر انعطافپذیری مالی مورد مطالعه قرار گیرد.

Liu
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