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Abstract
Objective: Establishing a strong capital market system in a variety of situations, such
as economic growth and recession, requires attention to a number of factors. The ability
of shareholders in complaints against the mismanagement and management of managers
and executives, or in other words, the ease of shareholders' petition, are among the factors
that have prompted investors to maintain their interests against the assumptions of
stewardship and representation theory in the era of recession is immune. Accordingly, the
purpose of this study is to respond to investors' protection against conflicts of interest
during the recession.
Methods: Target sample consists of 176 of the listed companies in Tehran Stock
Exchange during 2011-2017. The research method was based on multiple regression and
panel data model using ordinary least squares method.
Results: The research findings suggest that the conflict of interests between the
manager and the owner is negatively affected by the reaction of the investors, and
investor protection has a direct effect on the investors' reaction. The other results of the
research are that the positive effect of supporting the investor and the negative effect of
the conflict of interests between the manager and the owner is reinforced by the reaction
of investors in the period of the recession. Ultimately, the interaction effect of supporting
the investor and the conflict of interests between the manager and the owner during the
recession with the reaction of investors has a reverse effect.
Conclusion: Investors intuitively behave badly by inferring that the interests of the
manager and the owner are not aligned, but as soon as they feel supported, they behave
positively. This conclusion is repeated in the period of economic prosperity, but is
intensified in the period of economic record.
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چکیده
هدف :استقرار یک سیستم راهبری قوی در بازار سرمایه طی موقعیتهای مختلف نظیر رونق و رکود اقتصادی ،نیازمند توجه بهه اهار ای از
عوامل است .شاخص شفافیت معامالت ،شاخص مسئولیت مدیران و شاخص توانایی سهامداران در شکایت علیه سوء رفتار و تهدبیر مهدیران و
مسؤلین یا به عبارتی سهولت دادخواست سهام داران ،از جمله عواملی هستند که واکنش سرمایهگذاران را نسبت به حفظ منافع در برابهر فریهیه
مباشرت و تئوری نمایندگی در دوران رکود اقتصادی مصون میدارد .بر این اساس هدف از مطالعه حایر واکنش سرمایهگذاران به حمایهت در
برابر تضاد منافع طی دوران رکود اقتصادی است.
روش :جامعه آماری اژوهش شامل کلیه شرکتهای اذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران طی سالههای  6931-6931اسهت .حجهم
نمونه بر اساس روش نظاممند بالغ بر  671شرکت است .روش اجرای اژوهش بر اساس رگرسیون چندگانه و الگوی داد های ترکیبی با اسهتفاد
از روش حداقل مربعات معمولی اجراء شد.
یافتهها :یافتهها ی اژوهش حاکی از آن است که تضاد منافع میان مدیر و مالک بر واکنش سهرمایهگهذاران تهثییر منفهی دارد و حمایهت از
سرمایهگذار بر واکنش سرمایهگذاران تثییر مستقیم دارد .همچنین از دیگر نتایج اژوهش این است که ایر مثبت حمایت از سرمایهگذار و ایر منفی
تضاد منافع میان مدیر و مالک بر واکنش سرمایهگذاران در دور رکود اقتصادی تقویت میشود .در نهایت ایر همکنشی حمایت از سرمایهگهذار
و تضاد منافع میان مدیر و مالک در دور رکود اقتصادی با واکنش سرمایهگذاران تثییر معکوس دارد.
نتیجهگیری :سرمایه گذران با استنباط شهودی از همسو نبودن منافع مدیر و مالک ،رفتار سوء از خود نشان میدهد ولهی بهه م هی اینکهه
احساس حمایت نماید ،رفتار مثبت از خود نشان میدهد .این نتیجه گیری در دور رونق اقتصادی به همین منوال تکرار میگهردد ولهی در دور
رکورد اقتصادی تشدید میگردد.

واژههایکلیدی :واکنش سرمایهگذار ،حمایت از سرمایهگذار ،تضاد منافع ،رکود اقتصادی.
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استناد :بخردینسب ،وحید؛ ژوالنژاد ،فاطمه؛ رحمانی ،حسام .)6933( .واکنش سرمایهگذاران به حمایت در برابر تضاد منافع طی
دور رکود اقتصادی .توسعه و سرمایه.266-291 ،)2(5 ،

مقدمه

سرمایهگذاران در موقعیتهاای مختلاف اقتصاادی (رونا یاا رکاود) ،چشامانادازهای متفااوتی دارناد و بار اساا

ایان

چشماندازها ،به جمعآوری و وزندادن به اطالعات اقدام میکنند .به عنوان مثال هنگامی که عدم اطمیناان کال اقتصااد را
در برگرفته است ،سرمایهگذاران در شرایط رکود اقتصادی تالش میکنند تا ریسک خود را به حاداقل برساانند؛ بناابراین
در پی اطالعاتی هستند که باالترین قابلیت اتکا را داشته و همچنین از عینیت باالیی برخوردار باشد .درنتیجه از میان مناابع
اطالعاتی مختلف ،به منابعی اهمیت بیشتری میدهند که عینیت بیشتری داشته باشد .سود حسابداری یک منبع اطالعاتی با
عینیت باال شناخته میشود .از این رو ،آنها به سود حساابداری کاه یاک منباع اطالعااتی مناسا

اسات ،اهمیات بیشاتری

میدهند .در نقطة مقابل ،سرمایهگذاران در شرایط رون اقتصادی ،از آنجا که وضعیت اقتصادی روبهرشاد اسات ،در پای
اطالعاتی هستند که فرصتهای سرمایهگذاری و رشد را به آنها نشان دهد .پس آنها جویای اطالعاتی هستند که بیشتر بار
اسا

پیشبینی است و مسئله مربوطبودن بارای آنهاا بسایار مهام و ویژگای عینیات از اهمیات کمتاری برخاوردار اسات

(پرساکیس و ایتارادیس.)2022 ،2
وضعیت کلی اقتصاد هر کشور روی شرکتها تأثیر و درنتیجه ،ایان وضاعیت بار ساود شارکت نیاز اثرگاذار اسات.
انتظار میرود که در دورۀ رون اقتصادی ،چون وضعیت کلی اقتصاد روبه رشد و تقاضا برای کاال و خدمات ثباات دارد،
شرکتها به راحتی به اهداف خود دست یابند و سود شرکت نیز از ثباات برخاوردار باشاد .اماا در نقطاة مقابال ،در دورۀ
رکود که وضعیت کلی اقتصاد نوسان دارد ،بنابراین سود حسابداری نیز تحت تأثیر آن قرار گرفته و نوساان بیشاتری دارد.
در چنین حالتی انتظار میرود که سود حسابداری در دورۀ رون نسبت به دورۀ رکود ،از نوسان کمتاری برخاوردار باشاد
(الهادی و همکاران.)2022 ،2
یکی از اقالم صورتهای مالی که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی ساودآوری واحاد انتفااعی ماورد توجاه
قرار میگیرد ،سود خالص است .سود حسابداری و مشت های آن از جمله معیارهایی است که برای پیشبینی باازده ،اراهاه
و مورد استفاده قرار گرفتهاند (لشکری و همکاران .)2311 ،سود باه عناوان مهمتارین شااخص حساابداری هماواره بارای
مقاصد مختلف نظیر ارزیابی سهام و عملکرد مدیریت شرکتها مورد توجه بوده است .گرچاه رقام ساود گازارش شاده
شرکتها جزء اصلیترین مباانی تصامیمگیری در باازار سارمایه باه حساام مایآیاد ،وجاود ماواردی چاون برآوردهاا،
روشهای گوناگون حسابداری و در نهایت هموارسازی و مادیریت ساود ،نقاش اطالعااتی آن را باه عناوان مبناای مهام
تصمیمگیری در بازار سرمایه تهدید میکند (ایزدینیا و نظرزاده .)2311 ،در این میان میزان اخاتالف جریانهاای نقاد باا
سود خالص نشان از وجود تضاد منافع بین مدیر شرکت با مالکان است .هر چه این اختالف بیشتر ،دستکاری سود توساط
مدیران هم بیشتر و در نتیجه تضاد منافع بین مدیران و مالکان هم بیشتر است .به بیان دیگر اختیار عمل مادیران در اساتفاده
از اصول تحق و تطاب  ،بارآورد و پایشبینای و همچناین اعماال روشهاایی نظیار تغییار روش ارزیاابی موجاودی کااال،
اسااتهالک ساارقفلی ،هزینااه جاااری ی اا ساارمایهای تلق ایک اردن هزینااههااای تحقی ا و توسااعه و تعیااین هزینااه مطالبااات
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مشکوکالوصول از جمله مواردی هستند که مدیران میتوانند از طری اعمال آنها ،سود را تغییار دهناد .پاس دساتکاری
سود از جنبههای با اهمیت ارزیابی سالمت مالی شرکتها اسات و ماورد توجاه سارمایهگاذاران ،اعتباردهنادگان و ساایر
استفادهکنندگان صورتهای مالی شرکت است.
از یک طرف به دلیل آگاهی بیشتر مدیران از وضعیت شرکت ،انتظار میرود بهگونهای اطالعات تهیاه و اراهاه شاود
که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند .از طرف دیگر بنا به دالیلی نظیر ابقااء در شارکت ،دریافات پااداش و
 ،...مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری ساود ،وضاعیت شارکت را مطلاوم جلاوه دهاد.
تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورتهای مالی مغایرت داشته و رویدادی تحات عناوان تضااد
منافع بین کارگزار و کارگمار رخ میدهد .پرساکیس و ایتارادیس ( )2026معتقد است که تضاد منافع میان مدیر و مالک
بر واکنش سرمایهگذاران تأثیر منفی دارد .ولی با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشاور ایاران کاه هام اکناون باا بحاران
رکود روبهرو است و عدم اطمینان کل اقتصاد را در برگرفته است ،انتظار میرود کاه میازان حمایات از سارمایهگذاران و
سهامداران شرکتهای سهامی افزایش یابد و به نحو بهتری انجام گیرد .پس میتوان گفت که حمایت از سرمایهگذار بار
واکنش سرمایهگذاران تأثیر مستقیم دارد و اثر مثبت حمایات از سارمایهگذار بار واکانش سارمایهگذاران در دوره رکاود
تقویت میشود .ولی اثر منفی تضاد منافع میان مدیر و مالک بر واکانش سارمایهگذاران در دوره رکاود تقویات میشاود.
شاخص حمایت از سرمایهگذاران به بررسی میزان حمایت از سهامداران جزء یاک شارکت ساهامی عاام میپاردازد و باا
استفاده از سه مولفة (شاخص شفافیت معامالت ،شاخص مسؤلیت مدیران ،شاخص تواناایی ساهامداران در شاکایت علیاه
سوء رفتار و تدبیر مدیران) مورد ارزیابی قرار میگیرد .بررسی تضاد منافع با توجه به تفاوت در میزان شاخص حمایات از
سرمایهگذار در پژوهشها به طور محدود بررسی شده است .در شاخص حمایت از سرمایهگذاران ،حمایت از سهامداران
خرد در مقابل استفادۀ مدیران از داراییهای شرکت برای نیل به اهداف شخصی اندازهگیری میشود.
این شاخص میتواند به عنوان یک عامل مهم در تضاد منافع در نظر گرفته شود .بر اسا

3

نظریات لیاوز و همکااران

( )2003و کارولئی )2022( 4در کشورهایی که شاخص حمایات از سارمایهگذاران در دامناهای بااالتر قارار دارد و باازار
سهام از گستردگی بیشتری برخوردار است ،سطوح دستکاری سود در مقایسه با کشورهایی که ایان شااخص ضاعیفتر و
بازار سهام محدود و کوچک است ،کاهش مییابد .با توجه به مطال

بیان شاده پاژوهش حاضار درصادد پاساخ باه ایان

سؤال است که واکنش سرمایهگذاران به حمایت در برابر تضاد منافع مالی طی دوران رکاود اقتصاادی چگوناه اسات .در
بام اهمیت و ضرورت انجام پژوهش میتوان گفت کیفیت اطالعاتمالی شرکتها و به طورخاص سود گازارش شاده،
میتواند در گزارشگری مالی اطمینان سرمایهگذاران را در بازارهایمالی تحت تأثیر قارار دهاد .بار اساا

نظریاه تقاضاا،

شرکتها با رویآوردن به حسابرسانی که از شهرت بیشتری برخوردار هستند ،میکوشاند نشاان دهناد کیفیات اطالعاات
صورتهای مالی آنها مطلومتر است .از طرفی میزان کیفیت اطالعات حسابداری از جملاه ساود حساابداری در شارایط
متفاوت اقتصادی از جمله رون و رکود و میزان تفاوت در شاخص حمایت از سرمایهگذاران در هر دوره متفااوت اسات.
پس باتوجه به اراهة اطالعات حسابداری از سوی مدیران در شرایط رکود اقتصاادی و میازان دساتکاری ساود مادیران باا
توجه به حمایت از سرمایهگذاران جزء یک شرکت سهامی ،میتوان به بررسی تأثیر باین دساتکاری ساود حساابداری در
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شرایط رکود اقتصادی با توجه به میزان حمایت از سرمایهگذار پرداخته شود .در ادامه به بررسی باه مباانی نظاری ،پیشاینه
پژوهش ،روش اجرای پژوهش ،یافتهها و نتیجهگیری پرداخته شده است.
مبانی نظری و توسعه فرضیهها
واکنش سرمایهگذاران نسبت به تضاد منافع بین کارگزار و کارگمار

یکی از اهداف صورتهای مالی ،انعکا

نتایج مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها در قباال مناابعی اسات کاه در اختیاار

آنها قرار گرفته است (پورحیدری و همتی .)2313 ،تصمیمهای مالی مختلف بارای رفااه ماالی و همچناین تاداوم فعالیات
شرکت ضروری اسات (قادیریمقادم و اسادیان .)2319 ،اساتفادهکنندگان صاورتهای ماالی بارای اتخااص تصامیمهای
اقتصادی ،غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت هستند .تصمیمهای اقتصاادی مزباور شاامل ماواردی
مانند فروش یا حفظ سرمایهگذاری در واحد تجااری و انتخاام مجادد یاا جاایگزینی مادیران اسات .اساتفاده کننادگان
صورتهای مالی ،وظیفه مباشرت مدیریت را با توجه به صورتهای مالی مورد بررسی و ارزیابی قرار میدهناد .صاورت
سود و زیان از جمله صورتهای مالی است که در ارزیابی وظیفاه مباشارت مادیریت از اهمیات زیاادی برخاودار اسات.
صورت سود و زیان منعکس کننده عملکرد واحد تجاری و در برگیرندۀ بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجااری
است (پورحیدری و همتی .)2313 ،سود باه عناوان یکای از مهمتارین اقاالم صاورتهای ماالی ،اطالعاات اساسای بارای
سرمایهگذاران را فراهم میآورد .زیرا از این طری هم میتوانند وضعیت شرکت را باا ساایر شارکتها و و نیاز وضاعیت
همان شرکت در سالهای گذشته را مورد مقایسه قرار دهند و هم روناد ساودهای آتای را پیشبینای نمایناد .بناابراین ،باا
توجه به اهمیت اطالعات سود برای عموم سرمایهگذاران ،مدیران در افشای اطالعات سود بسیار هوشیار هساتند (هوگاان
و ویلکینز .)2001 ،2ولی استفادهکنندگان از صاورتهای ماالی و ساایر گزارشهاای حساابداری ،باهویژه سارمایهگذاران
بالفعل و بالقوه در صورت کس

اطالعات مرتبط با روشها و چگونگی دساتکاری ساود توساط مادیران باه تصامیمهای

اقتصادی آگاهانهتر دست مییابند (ثقفی و بهارمقدم .)2319 ،از آنجایی که اطالعات مربوط به ساود در مقایساه باا ساایر
اطالعات گزارش شده توسط سیستم حسابداری بیشتر مورد توجه سرمایهگذاران است ،توجه به ویژگیهاای کیفای ساود
گزارش شده بسیار مهم خواهد بود .دستکاری سود به عنوان یک پروکسی از تضاد منافع میان مدیران و مالکاان میتواناد
در گزارشگری مالی واکنش سرمایهگذاران را در بازارهای مالی تحت تأثیر قرار دهد (قاهمی و همکاران .)2319 ،به بیاان
دیگر تضاد منافع میان مدیر و مالک بر واکنش سرمایهگذاران تأثیر معکو

دارد .پس فرضیه اول پژوهش باه شارح زیار

بیان میشود:
فرضیه اول :تضاد منافع میان مدیر و مالک بر واکنش سرمایهگذاران تأثیر منفی دارد.
واکنش سرمایهگذاران نسبت به حمایت سرمایهگذار

بررسی نقش نظارت در حصول اطمینان از کیفیت گزارشگری ،به سه دهة قبل باز میگردد .به طاور عماده ،پژوهشهاای
پیشین نشان میدهند که کیفیت باالی نظارت با کیفیت گزارشگری ارتبااط دارد (بیکار و همکااران2991 ،6؛ فرانسایس و
همکاران2999 ،9؛ بالسام و همکاران2003 ،1؛ کارامانیس و لنوکس .)2001 ،9از نظر واتس و زیمرمن )2913( 20و بیکار و
همکاران ( ،)2991نظارت حالتی ارزشمند است که توسط شرکتها در جهت کاهش هزینة نمایندگی و همچنین کااهش
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گزارشگری نادرست و افزایش کیفیت گزارشگری ،مورد استفاده قرار میگیرد .بر اسا

نظریه تقاضا ،شرکتها باا روی

آوردن به حسابرسانی که نام معروفتری دارند ،میکوشند تا نشان دهناد کاه کیفیات اطالعاات صاورتهای ماالی آنهاا
مطلومتر است .نیاز به حل تناقضهای نمایندگی محرکی بارای تقاضاای نظاارت باا کیفیات بااال اسات .نامتقاارن باودن
اطالعات بین صاحبان سرمایه (صی نفعان) و نمایندهها (مدیران) موج
میآورد که نماینده ،منافع شخصی خود را به هزینه صاح

بروز اغتشاش صهنی میشود و این نگرانی را پدید

سرمایه دنبال میکند .بار اساا

تئاوری نماینادگی ،صااح

سرمایه و نماینده به این نتیجه میرسند که به نفع هر دو طرف است که اغتشاش صهنی کاهش یابد .لاذا ترتیبااتی را دنباال
میکنندکه منافع شخصی آنها را هم راستا سازد .یکی از این ترتیبات ،حمایت و حفاظات سارمایهگذار اسات کاه ابازاری
نظارتی برای بهباود اطالعاات دربااره وضاعیت و عملکارد ماالی شارکت و افازایش تقاارن اطالعاات اسات .حمایات از
سرمایهگذار به عنوان یک عنصر مهم در تضاد منافع در نظر گرفته میشود (لیوز و همکاران .)2003 ،بار اساا

یافتاههای

لیوز و همکاران ( )2003و کارولئی ( ،)2022در اقتصادهای با ویژگیهایی همچون مالکیت نسبتاً پراکنده ،حمایات ماؤثر
و قویتر از سرمایهگذاران و بازار سهام گسترده ،سطوح پایینتری از دستکاری سود را نسبت باه کشاورهایی باا مالکیات
22

نسبتاً متمرکز ،حمایت ضعیف از سرمایهگذاران و بازار سهام کمتر توسعه یافته نشان میدهد .همچنین بوشمن و اسامیت

( )2002و نابار و بونلرت )2009( 22به این نتیجه دست یافتند که در کشورهایی که از سرمایهگذاران خود حمایت بیشتری
میشود و می زان این شااخص در ساطب بااالتری قارار دارد ،رقام ساود از کیفیات بیشاتری برخاوردار اسات .برگساتالر و
همکاران )2006( 23گزارش دادناد کاه شارکتهای خصوصای و دولتای ،در کشاورهای دارای سیساتم حقاوقی ضاعیف
شفافیت کمتری دارد .نابار و بونلرت ( )2009معتقد است که دستکاری سود تنها به حمایت از سرمایهگذار مارتبط نیسات
23

و به فرهنگ کشور نیز ارتباط دارد .چون فرهنگ ملّی تعیین کننده سیستم حاکمیت شارکتی اسات .کاهاان و همکااران

( ،)2001اعالن کردند که مدیران فعال در کشورهای دارای حمایت ضعیف از سرمایهگذاران ،هموارسازی فرصاتطلبانه
بیشتری بارای دساتیابی باه ساود دارناد .اماا مادیران در کشاورهای دارای حمایات قاوی از سارمایهگذاران باا اساتفاده از
هموارسازی سود اطالعات محرمانه سود را منتقل مینمایند .هوکیو و همکاران )2022( 24یک رابطه مثبت میاان حمایات
از سرمایهگذار و دستکاری سود یافتند .پرساکیس و ایتاارادیس ( )2026در پژوهشای تحات عناوان «کیفیات حسابرسای،
حمایت از سرمایهگذار و مدیریت سود در طول بحاران اقتصاادی  ،»2001باه ایان نتیجاه رساید کاه در شارکتهایی کاه
حمایت قویتری از سرمایهگذاران و اجبار قانونی گستردهای وجود دارد ،کیفیت حسابرسی بیشتر است و در کشاورهایی
که حمایت قویتری از سرمایهگذاران وجاود دارد ،کیفیات ساود نیاز بیشاتر اسات .پاس انتظاار مایرود کاه حمایات از
سرمایهگذار منجر به واکنش مثبت در رفتار سرمایهگذاران میشود .بر ایان اساا

فرضایه دوم باه شارح زیار تبیاین شاده

است:
فرضیه دوم :حمایت از سرمایهگذار بر واکنش سرمایهگذاران تأثیر مستقیم دارد.
واکنش سرمایهگذاران نسبت به حمایت سرمایهگذار در دوران رکود اقتصادی

بیشتر یافتههای پژوهشها در ارتباط با رکود اقتصادی نشان میدهد که در طول بحران مالی ،تضاد منافع افازایش مییاباد.
افزایش تضاد منافع در کشورهای دارای حمایت ضعیف از سرمایه گذار مشهودتر و بیشتر است .جاای تعجا

اسات کاه
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هیچ شواهد روشنی در زمیناه اثار رکاود اقتصاادی بار واکانش سارمایهگذار وجاود نادارد .بسایاری از اقتصااددانان نظیار
پرساکیس و ایتارادیس ( )2026به بررسی واکنش سرمایهگذاران نسبت به حمایت سرمایهگذار در دوران رکود اقتصاادی
پرداختهاند .چرا که در طول دوره رکود اقتصادی و بحران مالی عدم تقارن اطالعاتی کاهش مییابد (کنچل و ویلکناز،22
2006؛ هوری

و کوک .)2002 ،26پژوهشگران اخیراً نظیار جوهال و همکااران ،)2009( 29لاین و لئاو )2020( 21و چیاا و

همکاااران )2022( 29دریافتنااد کااه محافظاات قااوی از ساارمایهگذاران ،قااوانین قااوی ،سیسااتم حقااوقی درساات همگاای
تعیینکنندههای اصلی صورتهای مالی با کیفیت هستند .بار اساا

یافتاههای باه دسات آماده در پژوهشهاای گاونتر و

یونگ ،)2000( 20بوشمن و اسمیت ( ،)2002لئوز و همکاران( )2003و شن و چای ،)2002( 22تضااد مناافع میاان مادیر و
مالک در کشورهای دارای حمایت قوی از سرمایهگذاران و سیستمهای حقوقی قوی کمتر است .نتایج به دسات آماده از
نیومن و همکاران )2002( 22و جگی و الو )2022( 23نشان میدهاد کاه حمایات از سارمایهگذار باه تضااد مناافع پاایینتر
مرتبط است .پرساکیس و ایتارادیس ( )2026معتقد است که تأثیر حمایت از سارمایهگذار بار واکانش سارمایهگذاران در
دوران رکود اقتصادی تقویت میشود .بر این اسا

فرضیه سوم به شرح زیر تبیین شده است:

فرضیه سوم :اثر مثبت حمایت از سرمایهگذار بر واکنش سرمایهگذاران در دوره رکود اقتصادی تقویت میشود.
واکنش سرمایهگذاران نسبت به تضاد منافع بین کارگزار و کارگمار در دوران رکود اقتصادی

تضاد منافع در محیطهای حقوقی متفاوت ،مشابه نیست .اثر حمایت سرمایهگذار بر واکانش سارمایهگذاران اولاین عامال
تعیینکننده است .فرانسیس و همکاران ( )2003پیشبینی کردند کاه در کشاورهای دارای حقاو مادنی ،هزیناه کمتاری
صرف نظارت رفتار مدیر میگردد و از حسابرسان برتار کمتار اساتفاده مایشاود .چاوی و همکااران )2001( 24اساتدالل
نمودند که عوامل ریسک ویژه کشور ،نیز نقش مهمی در تعیین تضاد منافع و هزینه بدهی در کشورها ایفا مینمایند که بر
واکنش سرمایهگذاران نیز مؤثر است .یافتههای آنها ،وجود رابطاه منفای میاان واکانش سارمایهگذاران و تضااد مناافع در
دوران رکود اقتصادی را تأیید و اثبات مینماید.
جگ ای و الو ( )2022نی از اعااالم کردنااد کااه شاااخص شاافافیت معااامالت ،شاااخص مساائولیت ماادیران و شاااخص
تواناییسهامداران در شکایت علیه سوءرفتار و تدبیر مدیران و مساؤلین (ساهولت دادخواسات ساهامداران) باا حمایات از
سرمایهگذار مرتبط است .لئوز و همکاران ( ،)2003استدالل کردند که نظاارت در کشاورهای دارای حمایات از سارمایه
گذار ،کمتر است .نظارت بر مدیر نقش چالش برانگیزی در دوران رکود اقتصادی دارد .کنچل و ویلکینز ( )2006اشااره
نمودند که نظارت در بازارهای سرمایه مدرن ،جهت کاهش عدم تقارن اطالعاتی ،حسا

است .لئوز و همکاران ()2003

و باالسوبرامانیام و همکاران )2020( 22دریافتند که کشورهای دارای حمایت قاوی از سارمایهگذار ،تضااد مناافع کمتاری
دارد و به این صورت کیفیت گزارشگری آنها باالتر است .لئوز و همکاران ( )2003و شن و چی ( )2002نشان دادناد کاه
افشاگری مالی از حمایت قوی از سرمایهگذار ،انگیزه تضااد مناافع را کااهش مایدهاد .پرسااکیس و ایتاارادیس ()2026
معتقد است که تأثیر تضاد منافع میان مدیر و مالک بر واکنش سرمایهگذاران در دوران رکود اقتصاادی تقویات میشاود.
بر این اسا

فرضیه چهارم به شرح زیر تبیین شده است:

فرضیه چهارم :اثر منفی تضاد منافع میان مدیر و مالک بر واکنش سرمایهگذاران در دوره رکود اقتصادی تقویت میشود.
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اثر همکنشی حمایت از سرمایهگذاران و تضاد منافع ،توسط فرانسیس و همکاران ( ،)2003فرانسایس و واناگ،)2001( 26
وانتندلو و واناسترایلن )2001( 29مورد بررسی قرار گرفته است .فرانسیس و همکاران ( )2003به این نتیجاه رسایدند کاه
استانداردهای حسابداری ملی ،به موقع و در کشورهایی با قوانین مشترک واضب هساتند ،کاه ایان مطااب باا ایفاای نقاش
بیشتر توسط افشای عمومی اطالعات حسابداری بر مبنای تعهدی در راهبری شرکتی در هریک از کشورها اسات .ماایژور
و واناسترایلن )2006( 21و فاروغی و همکاران )2024( 29در پژوهشهای خود نشان دادند که میازان و انادازه دساتکاری
سود بصورت یکنواخت نیست و محیط حسابرسی سختگیرانه صرف نظار از ناوح حساابر

میتواناد میازان دساتکاری

سود را کاهش دهد .از نظر فرانسیس و وانگ ( ،)2001حمایت از سرمایهگذاران خود به خود منجر به افزایش در کیفیات
سود نمیشود بلکه به عنوان واسطهای در جهت تحریک حسابرسان و در کشورهایی که حمایت از سارمایهگذاران بیشاتر
و از شدت بیشتری برخوردار است ،میزان کیفیت سود فقط در شرکتهایی که از چهار موسسه بزرگ اساتفاده میکنناد،
بیشتر است .بخردینس

و نقیهانجفآبادی ( )2392در پژوهشای باه بررسای «تاأثیر حمایات از سارمایهگذار و پاذیرش

اسااتانداردهای حسااابداری باار کیفیات سااود» پرداختهانااد .نتااایج در ایاان پااژوهش گویااای ایاان اساات کااه بااه کااارگیری
استانداردهای حسابداری مالی همچنین به کارگیری استانداردهای حسابداری مالی و استقالل هیئت مدیره و به کاارگیری
اسااتانداردهای حسااابداری مااالی و حفاظاات از سااهامداران رابطااه معناااداری بااا کیفی ات سااود دارد .ول ای بااه کااارگیری
استانداردهای حسابداری مالی و پذیرش استانداردهای حسابداری و به کارگیری استانداردهای حساابداری ماالی و عادم
دوگانگی مسئولیت مدیر عامل اثری بر کیفیت سود ندارد .همچنین پرساکیس و ایتارادیس ( )2026معتقد است کاه تاأثیر
همکنشی حمایت از سرمایهگذار و تضاد منافع میان مدیر و مالک در دوره رکود اقتصادی با واکنش سرمایهگذاران تاأثیر
معکوسی دارد .بر این اسا

فرضیه پنجم به شرح زیر تبیین شده است:

فرضیه پنجم :اثر همکنشی حمایت از سرمایهگذار و تضاد منافع میان مدیر و مالاک در دوره رکاود اقتصاادی باا واکانش
سرمایهگذاران تأثیر معکوسی دارد.
پیشینه پژوهش

بخردینس

( )2399در پژوهشی به بررسی نقش مدیریت راهبردی در بازار سرمایه نسبت به اعالن ساود پرداختاه اسات.

شواهد پژوهش حاکی از آن است که مدیریت با اتخاص راهبرد رهبری بها و تمایز ،واکنش باازده انباشاته ساهام باه اعاالن
سود را نمیتواند تغییر دهد ،لیکن مدیریت با اتخاص راهبردهای کس
بخردینس
اسا

وکار ،حجم معامالت شرکت را تغییر میدهد.

و ژوالنژاد ( )2391در پژوهشی به بررسی تأثیر اقالم تعهدی بر محدودیت مالی در شارایط بحرانای بار

مدل سه عاملی فاما و فرنچ با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام پرداختند .شواهد این پاژوهش حااکی از آن

است که اقالم تعهدی اختیاری بر محدودیت مالی تأثیر معکو

ولی اقالم تعهدی غیراختیاری بر محدودیت ماالی بادون

تأثیر است .از دیگر نتایج پژوهش ،نقش منفی بکارگیری اقالم تعهدی در شرایط بحرانی بر بازدۀ اضافی ساهام باا در نظار
گرفتن روند حرکت قیمت سهام بر اسا

مدل سه عاملی فاما و فرنچ است .در واقاع شارکتهای پذیرفتهشاده در باور

اورا بهادار تهران که دارای محدودیتهای مالی هساتند ،نمایتوانناد از اقاالم تعهادی غیار اختیااری جهات نشاان دادن
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جنبههای مثبت فعالیت خود استفاده کنند و در استفاده از این مورد محدود میشوند .ولی شرکتهاییکه از اقالم تعهادی
اختیاری در راستای عالمتدهی جنبههای مثبت فعالیت خود به بازار استفاده میکنند ،افات قیمات ساهام ناشای از بحاران
مالی را جبران و در بازۀ زمانی کوتاهمدت بازدۀ سهام خود را در مدت کوتاهی افزایش میدهند.
بخردینس

و ژوالنژاد ( )2396در پژوهشی به بررسی تأثیر کیفیت سود بر رابطه بین مومنتوم و باازده اضاافی ساهام

پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که کیفیت سود بر رابطه بین مومنتوم و بازده اضافی سهام تأثیرگذار است.
بخااردینساا

و نقاایهانجفآبااادی ( )2392در پژوهشاای بااه بررساای تااأثیر حمایاات از ساارمایهگذار و پااذیرش

استانداردهای حسابداری بر کیفیت سود پرداختناد .شاواهد پاژوهش حااکی از آن اسات کاه باهکارگیری اساتانداردهای
حسابداری مالی همچنین بهکارگیری استانداردهای حسابداری مالی و استقالل هیئت مدیره و باهکارگیری اساتانداردهای
حسابداری مالی و حفاظت از سهامداران رابطه معناداری با کیفیت سود دارد .ولی به کارگیری اساتانداردهای حساابداری
مالی و پذیرش استانداردهای حسابداری و بهکارگیری استانداردهای حسابداری مالی و عادم دوگاانگی مسائولیت مادیر
عامل اثری بر کیفیت سود ندارد.
بخردینس

و احمدی ( )2396در پژوهشی به بررسی تأثیر بحرانهای مالی بینالمللی جهانی علیه ایاران بار کیفیات

سود پرداختند .شواهد نشان داد که تشدید بحران مالی باعث افت کیفیت سود و تقلیل بحاران ماالی باعاث بهباود کیفیات
سود شده است.
بخردینس

و ژوالنژاد ( )2396در پژوهشی به بررسی تأثیر سایر مکانیسمهای کیفیت سود بر بازده اضافی با در نظر

گرفتن روند حرکت قیمت سهام بر اسا

مدل سه عاملی فاما و فرنچ با تکنیک پرتفوی بندی 24گانه باه صاورت فصالی

پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که معیارهای کیفیت سود بر بازده اضافی سهام بر اسا
با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بور
بخردینس

مدل سه عاملی فاما و فرنچ

اورا بهادار تهران ،تأثیرگذار است.

و شفیعی )2022( 30در پژوهشی به بررسی تأثیر اقالم تعهدی بر محدودیت ماالی پرداختناد .شاواهد در

این پژوهش نشان داد که اقالم تعهدی اختیاری بر محدودیتهای مالی تاثیرگذار است ولی اقالم تعهدی غیراختیااری بار
محدودیتهای مالی تاثیرگذار نیست.
پرساکیس ( )2022در پژوهشی با عنوان «کیفیت حسابرسی ،حمایت از سرمایهگذار و مدیریت سود در طول بحاران
اقتصادی  ،»2001به این نتیجه رسید که کیفیت حسابرسی رابطة مستقیمی با بیشترین مولفههای حمایات از سارمایهگذاران
دارد و کیفیت حسابرسی در طول بحران مالی کاهش مییابد .در شارکتهایی کاه حمایاتقویتری از سارمایهگذاران و
اجبااار قااانونی گسااتردهای وجااود دارد ،کیفیاات حسابرساای بیشااتر اساات و در کشااورهایی کااه حمایاات قااویتری از
سرمایهگذاران وجود دارد ،کیفیت سود نیز بیشتر است.
روش اجرای پژوهش

الگوی مورد استفاده در مطالعه حاضر به پیروی از پژوهش پرساکیس و ایتارادیس ( )2026به شرح رابطه  2است.
رابطه ()2
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که در این رابطه:
 :CARواکنش سرمایهگذاران
 :ICتضاد منافع
 :INVPRمیزان حمایت از سرمایهگذاران
 :EDرکود اقتصادی
 :SIZEاندازۀ شرکت
 :PROFITسودآوری
 :SOLVEحقو مالکانه
 :LOSSزیاندهی
 :COMPLEXتوان بازپرداخت بدهیها
 :IRISKریسک
 :BMنسبت ارزشدفتری به ارزش بازار سهام
 :LEVERAGEاهرم مالی
 :REVتغییر در میزان فروش خالص و درآمد اراهه خدمات
 :εخطای مدل
اجزای این مدل در ادامه تعریف شده است.
متغیرهای پژوهش
متغیر وابسته

واکنش سرمایهگذاران ( : )CARمتغیر وابسته پژوهش حاضر واکنش سرمایهگذاران است .جهات انادازهگیری ایان
متغیر از معیار بازده غیرعادی سهام استفاده میشود که به شرح رابطه  2اندازهگیری شده است.
رابطه ()2
که در این رابطه :
 : Rبازده سهام
 : RMبازده شاخص کل بازار سهام
بازده سهام به شرح ربطه  3محاسبه شده است.
رابطه ()3
)

که در این رابطه :

(
)

(

)
(
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 : RETبازده تحق یافته
 : DPSسود نقدی سهام
 :Ptقیمت سهام در پایان سال مالی
 :Pt-1قیمت سهام در ابتدای سال مالی
 :aدرصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
 :bدرصد افزایش سرمایه از محل اندوخته
 :cمبلغ اسمی پرداختشده توسط سرمایهگذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
همچنین بازده شاخص کل بازار سهام در دوره  tاز تفاوت شاخص بور
تفاضل بر شاخص بور

در پایان دوره نسبت به اول دوره و تقسایم ایان

در ابتدای دوره به دست آمده است.

متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل این پژوهش شاامل رکاود اقتصاادی ،حمایات از سارمایهگاذار و تضااد مناافع اسات کاه باه شارح زیار
اندازهگیری شده است.
تضاد منافع ( :)ICاولین متغیر مستقل در پژوهش حاضار تضااد مناافع اسات .تضااد مناافع اشااره باه فرضایه مباشارت و
نمایندگی دارد .انعطافپذیری اصول پذیرفته شده حسابداری در تهیه صورتهای مالی موج

میشود تا مدیران در تهیه

و گزارش اطالعات از اختیار عمل خود استفاده کنند (ناظمی و سیدی .)2319 ،در تضاد منافع مدیران یاا کاارگزار قصاد
استفاده از انتخامهای اختیاری خود در اداره سازمان را دارد .جهت سنجش تضاد منافع از اقالم تعهدی اختیااری اساتفاده
شده است .اقالم تعهدی اختیاری تفاوت بین اقالم تعهدی کل و اقالم تعهدی غیراختیاری است که با استفاده مدل تعادیل
شدۀ جونز )2992( 32به شرح رابطه  4سنجیده شده است.
رابطه ()4
)

(

)

(

)

(

که در این رابطه:
 :TACجمع اقالم تعهدی (سود عملیاتی منهای جریانهای نقدی عملیاتی)
 :TAجمع داراییها
 :∆REVتغییرات در فروش خالص و درآمد اراهه خدمات
 :∆RECتغییرات حسامها و اسناد دریافتنی تجاری
 :PPEمبلغ ناخالص داراییهای ثابت مشهود
 :εخطای مدل که نشان دهنده اقالم تعهدی غیرعادی یا اقالم اختیاری است.
مدل تعدیل شده جونز ( )2992به صورت مقطعی برای هر سال و شرکت برازش شده و در نهایات باه پیاروی از پاژوهش
بخردینس

و ژوالنژاد ( )2394با بدست آمدن اقالم تعهدی غیرعادی برای هر سال و شرکت ،نتایج به عنوان تضاد منافع

میان مالکان و مدیران در پنل هم ردیف دیگر متغیرها برازش میشود.
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رکود اقتصادی ( :)EDرکود اقتصادی دومین متغیر مستقل که به صورت موهومی سنجیده شده اسات و در هریاک از
سالهای مورد مطالعه ،در صورت منفی بودن نرخ رشد اقتصادی عدد یک ،در صورت نبود آن صفر.
حمایت از سرمایهگذار ( :)INVPRشاخص حمایت از سرمایهگذار که با استفاده از چهاار مؤلفاه انادازهگیری شاده
است .دامنه ارزشگذاری این متغیرها بین صفر تا ده است.
-2شاخص شفافیت معامالت.
-2شاخص مسئولیت مدیران.
-3شاخص تواناییسهامداران در شکایت علیه سوءرفتار و تدبیر مدیران و مسؤلین (سهولت دادخواست سهامداران).
این شاخص هر ساله بهوسیله بانک جهانی 32بارای هار کشاور انادازهگیری میشاود 33و از میاانگینگیری غیار وزنای ساه
شاخص فو اندازهگیری میشود.
متغیرهای کنترلی

اندازه شرکت ( :)SIZEاندازه شرکت برابر با لگاریتم طبیعی مجموح داراییهای شرکت است.
سودآوری ( :)PROFITسودآوری برابر با نسبت سود خالص به فروش است.
حقوق مالکانه ( :)SOLVEحقو مالکانه برابر با نسبت حقو صاحبان سهام به کل بدهیها است.
زیاندهی ( :)LOSSاگر شرکت دارای زیان خالص باشد عدد یک ،درصورت نبود صفر.
توان بازپرداخت بدهیها ( :)COMPLEXتوان بازپرداخت بدهیها برابر با نسبت مجموح موجودیهاا ،حساامها
و اسناد دریافتنی تجاری به کل داراییها است.
ریسک ( :)IRISKریسک برابر با نسبت حسامها و اسناد دریافتنی تجاری به کل داراییها است.
نسبت ارزشدفتری به ارزش بازار ( :)BMنسبت ارزشدفتری باه ارزش باازار برابار باا تقسایم ارزش دفتاری ساهام
عادی به ارزش بازار آن سهام است.
اهرم مالی ( :)LEVERAGEاهرم مالی برابر با نسبت کل بدهیها به کل داراییها است.
تغییر در میزان فروش خالص و درآمد ارائه خددما

( :)REVتغییار در میازان فاروش خاالص و درآماد اراهاه

خدمات برابر با تغییر در میزان فروش خالص و درآمد اراهه خدمات در دوره جاری نسبت به دوره قبل است.
جامعه آماری و حجم نمونه

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بور

اورا بهادار تهران طی سالهای  2390تاا 2396

است .دلیل انتخام این شرکتها به عنوان جامعه آماری این است کاه کلیاه شارکتهای پذیرفتاه شاده در باور
بهادار تهران در مواردی همچون در دستر

اورا

بودن اطالعات ،تحت کنترل و نظارت بودن ،انتشار گزارشهاای ماالی طبا

استانداردهای حسابداری و رعایت سایر الزامهای قانونی به طور مشترک عمل میکنند .بدین منظور بارای انتخاام نموناه
آماری از روش حذف سامانمند استفاده شده و کلیه شرکتهای موجود در جامعه آماری که دارای شرایط زیر باشاد باه
عنوان نمونه انتخام و بقیه حذف شد.
سهام شرکت از سال  2390تا  2396در بازار اورا بهادار تهران معامله شده باشد.
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سال مالی شرکتها منتهی به پایان اسفندماه باشد و طی دوره رسیدگی تغییر نکرده باشد.
جزء شرکتهای واسطهگری مالی (بانکها ،سرمایهگذاری و لیزینگ) نباشد.
معامالت سهام شرکتها طی دوره پژوهش ،بیش از  6ماه در بور

اورا بهادار تهران متوقف نشده باشد.

کلیه دادههای مورد نیاز پژوهش برای شرکتهای مورد بررسی موجود و در دستر

باشد.

در نهایت تعداد  2232سال-شرکت ( 296شرکت) به عنوان نمونه آماری انتخام شد.
یافتههای پژوهش

یافتههای پژوهش به دو بخش توصیفی و استنباطی تقسیم شده که در ادامه به آن پرداخته شده است.
آمار توصیفی

جدول  2آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی را برای  296شرکت عضو نمونه آماری در بور

اورا بهادار تهران برای

دوره  9ساله نشان میدهد.
جدول  .1آماره توصیفی

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

واکنش سرمایهگذاران

0/0249

0/022

0/049

0

0/042

میزان حمایت از سرمایهگذاران

3/42

3/32

4

3

0/46

رکود اقتصادی

0/33

0

2

0

0/49

اندازه شرکت

23/14

23/60

29

20/2

2 /2

سودآوری

0/26

0/22

6/12

-3/04

0/36

حقو مالکانه

2/09

0/29

99/23

-0/69

3/22

زیاندهی

0/22

0

2

0

0/32

توان بازپرداخت بدهیها

0/22

0/23

0/94

0/002

0/29

ریسک

0/21

0/26

0/90

0/002

0/26

نسبت ارزشدفتری به ارزش بازار سهام

0/63

0/63

3/06

0/02

0/29

اهرم مالی

0/22

0/46

0/99

0/002

0/94

تغییر در میزان فروش خالص و درآمد اراهه خدمات

0/26

0/22

3/42

-2/06

0/33

تضاد منافع

مأخذ :محاسبات تحقی

از بین شاخصهای مرکزی بیانشده میانگین مهمترین آنها محساوم میشاود کاه نشااندهنده نقطاه تعاادل و مرکاز ثقال
توزیع است .میانگین شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت دادهها است .برای مثال میانگین متغیرهای تضاد منافع برابر
با  0/0249است که نشان میدهد بیشتر دادههای مربوط به این متغیر در حول این نقطه تمرکز یافتهاند .میانه یکی دیگار از
شاخصهای مرکزی است کاه وضاعیت جامعاه را نشاان میدهاد .همانگوناه کاه در جادول ( )2مشااهده میشاود میاناه
متغیرهای حمایت از سرمایهگذار به ترتی

برابر با  3/32است که نشان میدهد نیمی از دادههای ایان متغیار کمتار از ایان

مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار است .همچنین از مهمترین پارامترهای پراکنادگی ،انحاراف معیاار اسات کاه ایان
مقدار نباید برای متغیرها برابر صفر باشد که به عنوان نمونه در این پژوهش مقدار این پارامتر برای متغیار رکاود اقتصاادی
برابر با  0/49است .مطاب با توصیف یافتهها شواهد نشان میدهد که  %30شارکتها دارای شافافیت معاامالتی ،مساؤلیت
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باالی مادیران ،تواناایی ساهامداران در شاکایت علیاه ساوء رفتاار و تادبیر مادیران برخوردارناد .همچناین مادیران  %2از
شرکتها دارای تضاد منافع با مالکان آن شرکتها هستند.
آمار استنباطی

یکی از موضوعات مهمی که در اقتصادسنجی باه آن برخاورد مایشاود ،موضاوح واریاانس ناهمساانی و خودهمبساتگی
خطااای ماادل اساات .جهاات بررساای واریااانس ناهمسااانی و خودهمبسااتگی بااه ترتی ا از آزمونهااای بروشپاگااان و
بروشگادفری استفاده شده است .با توجه به سطب معناداری این دو فارو

کالسایک کاه از ساطب خطاای  0/02بااالتر

است ،نتایج بررسی واریانس ناهمسانی و خودهمبستگی حااکی از آن اسات کاه در باین اجازای خطاای مادل ناهمساانی
کالسیک ،باید آزمونهای آماری الزم جهت تبیاین

واریانس و خودهمبستگی وجود ندارد .پس از مشخص شدن فرو

نوح دادهها انجام گیرد .جهت بررسی نوح دادهها (تلفیقی یا ترکیبی) از آزمون  Fلیمر و جهت بررسی اثرات آن (تاابلویی
با اثرات ثابت یا تصادفی) از آزمون هاسمن استفاده شده است .سطب معناداری آزمون  Fلیمر از سطب خطای  0/02کمتار
است .بنابراین فر

صفر آزمون مبنی بر تلفیقی بودن دادهها برای مدل پژوهش پذیرفته نمیشود و رویکرد تابلویی بارای

دادههای پژوهش تأیید میشود .همچنین با توجه به اینکه ساطب معنااداری آزماون هاسامن از ساطب خطاای  0/02کمتار
است ،بنابراین مدل پژوهش بر روی متغیرهای مورد نظر بر اسا

رویکرد دادههای تابلویی باا اثارات ثابات بارازش شاده

است .در ادامه نتایج آزمون صورت گرفته با در نظر گرفتن فرو

کالسیک مدل و انتخام نوح دادهها در جدول  2اراهه

شده است.
جدول  .2نتایج مربوط به تخمین مدل

خطای استاندارد

آماره t

سطب معناداری

ضری ثابت

-3/12

2/41

-0/22

0/9923

تضاد منافع

-2/91

2/21

-2/39

0/0000

حمایت از سرمایهگذاران

3/99

2/6

2/32

0/0219

رکود اقتصادی

-2/1

2/23

-0/24

0/1046

همکنشی دوره رکود و حمایت از سرمایهگذاران

9/21

2/24

6/2

0/0000

همکنشی تضاد منافع و رکود اقتصادی

-3/2

2/24

-2/49

0/0229

همکنشی تضاد منافع ،حمایت از سرمایهگذاران و رکود اقتصادی

2/02

3/24

3/22

0/0021

اندازه شرکت

2/21

2/29

2/92

0/0169

نسبت سود خالص

2/93

2/29

2/22

0/2291

نسبت حقو مالکانه

2/49

1/36

2/99

0/0929

زیان خالص

-9/19

2/62

-0/41

0/6292

توان بازپرداخت بدهیها

6/000

2/66

2/06

0/2111

ریسک حسابداری

-2/13

2/29

-2/04

0/2929

نسبت ارزشدفتری به ارزش بازار

6/92

3/92

0/21

0/1221

اهرم مالی

-6/31

6/39

-2/0009

0/3292

تغییر در میزان فروش خالص و درآمد اراهه خدمات

9/23

2/29

2/29

0/0000

آماره  Fفیشر

-

-

6/32

0/0000

ضری تعیین

0/21

-

-

-

نام متغیر

ضری

برآورد شده
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آماره دوربین واتسون

-

-

2/29

-

آزمون  Fلیمر

-

-

2/22

0/0000

آزمون هاسمن

-

-

31/009

0/0009

ناهمسانی واریانس

-

-

2/22

0/2629

خودهمبستگی

-

-

2/29

0/4912

مأخذ :محاسبات تحقی

مقدار  Fرگرسیون که نشان از توان توضیب دهندگی مدل است ،برای این مدل احتمال آمااره کمتار از  0/02اسات ،کاه
میتوان گفت در سطب اطمینان  99درصد این مدل معنادار بوده و دارای اعتباار اسات .همچناین مالحظاه مقادار آمااره
دوربین واتسون  2/29نیز مؤید این مطل

است که بین اجزاء اخالل خودهمبساتگی وجاود نادارد ،زیارا ایان مقادار در

فاصله  2/2و  2/2قرار دارد.
نتایج فرضیهها

هدف اول این پژوهش تعیین تأثیر تضاد منافع بر واکنش سرمایه گذاران است ،لذا فار
است که تضاد منافع بر واکنش سرمایه گذاران تأثیر منفی دارد و فر
وابسته است ،براسا
و ضری

مقابال فرضایه اول بادین گوناه

صفر آن بیانگر عدم تأثیر متغیار مساتقل بار متغیار

نتایج مندرج در جدول  2نتایج بیانگر آن است که سطب معناداری متغیر تضاد منافع برابر با 0/0000

برآوردی آن به میزان  -2/91است ،این نتایج تأیید کننده فر

مقابل بوده و لذا فر

صافر رد شاده و فرضایه

اول پژوهش تأیید میگردد .از طرفی هدف از فرضیه دوم تعیین تأثیر حمایت از سارمایهگذار بار واکانش سارمایهگذاران
بوده و بر این مبنا فر

مقابل مبنی بر مثبت و معناداری این رابطه و فر

در جدول  2مشاهده میگردد سطب معناداری و ضری

مقابل مخالف این رابطه اسات .همانگوناه کاه

برآورد شده متغیر حمایات از سارمایهگذاران باه ترتیا

برابار باا

 0/0219و  3/99است که نتایج حاکی از رد فرضیه صفر بوده کاه ایان نتاایج نشاان مایدهاد حمایات از سارمایهگذار بار
واکنش سرمایهگذاران تأثیر مستقیم دارد .بنابراین فرضیه دوم پژوهش نیز تأیید میشود.
در ارتباط با بررسی فرضیه سوم ،هدف اینگونه تدوین شد که اثر حمایت از سرمایهگذار بار واکانش سارمایه گاذاران در
دورۀ رکود اقتصادی را تعیین نماید .براساا

نتاایج تخماین ،بررسایهاا حااکی از آن اسات کاه ساطب معنااداری متغیار

همکنشی دوره رکود و حمایت از سرمایهگذاران برابر با  0/0000بوده که نشان از معناداری رابطه بین دو متغیر بوده و باا
توجه به اینکه ضری

برآوردی آن برابر با  9/21است ،این نتایج حاکی از آن اسات کاه اثار حمایات از سارمایهگذار بار

واکنش سرمایهگذاران در دورۀ رکود در بور

اورا بهادار تهران تقویت میشود .عالوه بر این هدف از بررسی فرضایه

چهارم نیز تعیین تأثیر تضاد منافع بر واکنش سرمایهگذاران در دوران رکود بوده و لذا فر

صفر اینگونه تدوین شد کاه

وجود تضاد منافع توانایی تنزیل واکنش سرمایهگذاران در دوره رکود را داراسات .همانگوناه کاه در جادول  2مشااهده
میشود سطب معناداری متغیر همکنشی تضاد منافع و رکود اقتصادی برابر باا  0/0229باوده و باا توجاه باه اینکاه ضاری
برآورد شده برابر با  -3/20است ،لذا میتوان گفت که وجود تضاد منافع سب

واکنش معکاو

سارمایهگذاران در دوره

رکود گردیده است و لذا فرضیه چهارم پژوهش نیز تأیید شد .در نهایت هدف نهایی این پاژوهش تعیاین تاأثیر همکنشای
حمایت از سرمایهگذار و تضاد منافع در دوره رکود با واکانش سارمایهگذاران اسات .بار ایان مبناا فار

مقابال اینگوناه
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تدوین شد که اثر همکنشی حمایت از سرمایهگذار و تضاد منافع در دورۀ رکود با واکنش سرمایهگذاران تاأثیر معکوسای
دارند .بنابراین فر

صفر خالف این موضوح تعیین شد .در جهت بررسی این هدف نتایج مندرج در جادول  2حااکی از

آن است که ضری

برآورد شده متغیر همکنشی تضاد منافع ،حمایت از سرمایهگذاران و رکود اقتصاادی برابار باا -2/02

بوده و با توجه به اینکه سطب معناداری آن برابر با  0/0021است ،نتایج حااکی از آن اسات کاه اثار همکنشای حمایات از
سرمایهگذار و تضاد منافع در دورۀ رکود با واکنش سرمایه گذاران تأثیر معکاو

دارناد و در نتیجاه فرضایه پانجم تأییاد

گردید.
بحث و نتیجهگیری

یکی از مفاهیمی که به تازگی در بین مباحث مالی و حسابداری جایگاه ویژهای را به خود اختصاص داده اسات ،حمایات
از سرمایهگذاران و اثرگاذاری ایان مهام بار دیگار متغیرهاا اسات .از ایانرو پاژوهش حاضار باا هادف بررسای واکانش
سرمایهگذاران به حفاظت از آنها در برابر دستکاری سود توساط مادیریت در دوره رکاود اقتصاادی ماورد بررسای قارار
گرفت .یکی از مفروضات اصلی بازار کارا این است که سرمایهگذاران نسبت به اطالعات دریافتی ،واکنش منطقی باروز
میدهند؛ اما مشاهدات بسیاری وجود دارد که نشان میدهد واکنش سرمایهگذاران نسبت باه اطالعاات دریاافتی عقالیای
نیست .در بسیاری از مشاهدات ،واکنش سهامداران بیش از حد مورد انتظار و در بسیاری دیگر ،واکنش سهامداران کمتار
از حد مورد انتظار گزارش شده است .اماا اگار حماایتی از سارمایهگذاران توساط مجاامع قاانونی و ساازمانهای زیاربط
صورت بگیرد ،واکنش آنها برای خرید و فروش سهام میتواند مثبت باشد .از طرف دیگر فعالیتهاای شارکتها وابساته
به دیدگاه مدیریت و رفتار آنها یا به عبارتی تضاد منافع است ،که یکی از رفتارهای نامناس

مادیریت دساتکاری ساود از

طری اقالم تعهدی است .این رفتار مدیریت نتایج فعالیت و اطالعات منتشره توساط شارکت باه سارمایهگذاران را تحات
تأثیر قرار داده و کیفیت این اطالعات را مخدوش مینماید .عالوه براین رویدادهای اقتصادی نیز یکی از عوامل اثر گذار
بر واکنش سرمایهگذاران است .یکی از این رویدادها وقوح رکود اقتصادی بوده که تماامی شارکتها و صانایع را در بار
میگیرد .اما وقوح این عوامل به صورت یکجا نامشخص بوده و لذا این پژوهش با هدف بررسی ایان عوامال در باور
درصدد اراهه اطالعات به سرمایهگذاران برآمد .متناس
فرو

با این هدف ،پنج فرضیه طراحی گردید و ایان اهاداف در قالا

رگرسایونی ماورد بارازش قارار گرفات .نتاایج حاصال از فرضایه اول نشاان داد کاه تضااد مناافع واکانش منفای

سرمایهگذاران را در پی دارد و به عبارتی هر چه قدر سود گزارش شده از طری اقالم تعهدی توسط مادیریت دساتکاری
شود ،سرمایهگذاران نسبت به سهام آن شرکت واکنش منفی را نشان داده و لذا قیمت کمتاری بارای آن ساهام را در نظار
میگیرند .این رویداد سب

میگردد که بازده سهام شرکتی که سود را برای اهداف شخصی دستکاری ماینمایاد ،کمتار

از بازده بازار گردد و در نتیجاه ساهامداران از بابات ایان عامال متضارر شاوند .نتاایج در آزماون فرضایه اول باا پاژوهش
پرساکیس و ایتارادیس ( ،)2026بخردینس
نجفآبادی ( ،)2392بخردینس

و شفیعی ( ،)2022بخردینس

و احمدی ( )2396و بخردینس

و ژوالنژاد ( ،)2396بخردینس

و نقایهاا

و ژوالنژاد ( )2396همخاوانی دارد .از طارف دیگار

نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش نشان داد که حمایت از سرمایهگذار بر واکنش سرمایهگذاران تأثیر مستقیم داشاته و هار
چه این محافظت بیشتر گردد ،سرمایهگذاران بیشتر منتفع میشوند .به عبارت دیگر مایتاوان گفات کاه اگار ساازمانها و
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ارگانهای دولتی و هر نهادی که بتواند فعالیتی را انجام دهد که منتج به حمایت از سرمایهگذاران شود ،رویداد مرتبط باه
افزایش بازده سرمایهگذاران منتهی شده و بنابراین میتوان اینگونه نتیجه گرفت که حمایت از سرمایهگذاران ریسک آنها
را کاهش میدهاد .نتاایج در آزماون فرضایه دوم باا پاژوهش پرسااکیس و ایتاارادیس ( ،)2026بخاردینسا
( ،)2022بخردینس
بخردینس

و ژوالنژاد ( ،)2396بخردینس

و نقیها نجفآبادی ( ،)2392بخردینسا

و شافیعی

و احمادی ( )2396و

و ژوالنژاد ( )2396همخوانی دارد.

عالوه براین نتایج آزمون فرضیه سوم نشان داد که اثر حمایت از سرمایهگذار بار واکانش سارمایهگذاران در دوره رکاود
تقویت میشود .این نتایج بیانگر آن است که در دوران رکود اقتصاادی هار چاه حمایات از سارمایهگذاران بیشاتر شاود،
واکنش سرمایهگذاران نیز بیشتر و مثبتتر است .بناابراین وقاوح رکاود در اقتصااد کشاور مایتواناد از طریا حمایات از
سرمایهگذاران کماثر شود .بنابراین بور

با کاهش شاخص کمتری روبه رو میشود .از طارف دیگار باا توجاه باه اینکاه

ایجاد رکود در اقتصاد ریسک سرمایهگذاری در بور

را افزایش میدهد ،لذا ایان دوران بارای سارمایهگذاران زیانباار

بوده و منجر به خروج سرمایه از بازار سرمایه و ساهام مایشاود .اماا نتاایج ایان پاژوهش حااکی از آن اسات کاه اگار از
سرمایهگذاران حمایتهای الزم صورت گیرد و سهام آنان در برابر رکود اقتصادی و فعالیتهای مخرم محافظت شاود،
عالوه براینکه آنان از خروج سرمایه خود منصرف نمیشوند ،در نهایت باازدهای بیشاتر از باازده باازار را کسا خواهناد
نمود .همچنین میتوان بیان نمود که با افازایش بحاران اقتصاادی در کشاور ،شارکتها تمایال بیشاتری باه بهرهگیاری از
خدمات حسابرسی دارند .در این ارتباط بایستی اشاره شود کاه حسابرساان نقاااش مهمای در دوران بحاران ماالی دارناد،
چراکه آنها میتوانند با افزایش کیفیت حسابرساای ،عدم تقااارن اطالعی را کاهاااش دهناد .اماا زماانیکاه بحاران ماالی
افزایش پیدا میکند ،تمایل شاارکتها به دستکاری سود و در نتیجه کاهش کیفیت حسابرسی نیز افازایش پیادا مایکناد.
نتایج در آزمون فرضیه سوم با پژوهش پرساکیس و ایتارادیس ( ،)2026بخردینسا
ژوالنژاد ( ،)2396بخردینس

و نقیها نجفآبادی ( ،)2392بخردینس

و شافیعی ( ،)2022بخاردینسا

و احمدی ( )2396و بخردینسا

و

و ژوالناژاد

( )2396همخوانی دارد .از طرف دیگر نتایج فرضیه چهارم پژوهش نشان داد که اثر تضاد منافع بر واکنش سارمایهگذاران
در دوران رکود به صورت منفی است .به نحوی که میتوان گفت اگر مدیریت برای دستیابی باه مقاصاد و اهاداف خاود
اقدام به استفاده از اقالم تعهدی برای دستکاری سود و تعیین سود بر اسا

انتظارات خود بنمایاد و اگار ایان اقادامات در

دوره رکود اقتصادی صورت بگیرد ،سرمایهگذاران واکنش منفی برای قیمت سهام نشان داده و حاضر به فروش ساهام باه
قیمت کمتری هستند .چرا که این اقدام مدیریت سب
براسا

خدشهدار شدن کیفیت اطالعات شده و سرمایهگذاران نمایتوانناد

این اطالعات تصمیمگیریهای مفید اقتصادی بنمایند .به عبارت دیگر ایان نتاایج عاالوه باراین کاه تأییاد کنناده

نتیجه فرضیه چهارم است ،بیانگر آن بوده که وقوح رکود اقتصادی بر این عامل تأثیر منفای مایگاذارد .نتاایج در آزماون
فرضیه سوم با پژوهش پرساکیس و ایتارادیس ( ،)2026بخردینس
بخردینس

و نقیها نجفآبادی ( ،)2392بخردینس

دارد  .در نهایت نتایج پژوهش در قال

و شفیعی ( ،)2022بخردینس

و احمدی ( )2396و بخردینس

و ژوالناژاد (،)2396

و ژوالناژاد ( )2396همخاوانی

یک هدف کلی مورد بررسی قرار گرفت .برمبنای نتایج به دسات آماده مایتاوان

گفت که حمایت از سرمایهگذار بر رابطه تضاد منافع و واکانش سارمایهگذاران در دورۀ رکاود تاأثیر معکوسای دارد .باه
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عبارت دیگر این نتایج بیانگر آن است که اگر از سرمایه گذاران حمایت الزم صورت بگیرد ،این اقدام سب تنزیل تاأثیر
دستکاریهای سود توسط مدیریت بر واکنش سرمایهگذاران شده و اگر این وقایع نیز در دوره رکاود انجاام شاوند ،ایان
حمایت باز تأثیر معکو

خود بر واکنش سرمایهگذاران و در نتیجاه باازده غیرعاادی را خواهناد گذاشات .در نهایات باا

افزایش حمایت از سرمایهگذاران ،شرکتها تالش میکنند اطالعات شفافتری افشاء کنند و در نتیجه باه ابعااد غیرماالی
نیز توجه بیشتری داشااته باشااند .ضمن اینکه در شرکتهایی که حمایات از سااارمایهگذاران بااالتری دارناد ،شارکتها
تمایل بیشااتری به حسابرسی بهتری داشته که این موضوح با افزایش ح الزحمههای حسابرسای و در نتیجاه بهرهگیاری از
خدمات حسابرسی جهت بررسی صورتهای مالی همراه است .نتایج در آزماون فرضایه پانجم باا پاژوهش پرسااکیس و
ایتارادیس ( ،)2026بخردینس
( ،)2392بخردینس

و شفیعی ( ،)2022بخردینس

و احمدی ( )2396و بخردینس

و ژوالنژاد ( ،)2396بخردینس

و نقایهاا نجفآباادی

و ژوالنژاد ( )2396همخوانی دارد.

مطاب با این نتایج به سرمایهگذاران پیشنهاد میشود در شرکتهایی سرمایهگذاری نمایند که دارای سطب قابلیات اتکاای
باالی اطالعات بوده و رتبه قابلیت اتکای اطالعات که توسط ساازمان باور
باالیی باشد .عالوه بر این به سازمان بور

باه شارکتها اختصااص مییاباد در ساطب

و دیگر سازمان و نهادهای ناظر بر فعالیت سرمایهگذاران نیز پیشانهاد مایشاود

که حمایت الزم را از سرمایهگذاران به انجام برسانند و شرکتها را بر حس

میازان دساتکاری ساود رتبهبنادی نماوده و

آنها را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهند.
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