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رگانی 82 و 83 رسی های باز بر
 )علمی ـ ترویجی( 

 دوماهنامه اقتصادی بازرگانی / دوره جدید / سال پانزدهم/ شماره هشتاد و دوم، هشتاد و سه / فرودین و اردیبهشت، خرداد و تیر  1396/

قیمت 15000 ریال

صاحب امتیاز: مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
مدیر مسئول: دکتر مرجان فقیه نصیری 

سردبیر: دکتر علی نقی مشایخی 
قائم مقام سردبیر: علی دینی ترکمانی

مدیر داخلی: مریم عزیزی

اعضای هیأت تحریریه: 
اسلامی * آزاد  اسلتادیار، دانشلگاه   / کبلر خسلروی نژاد  کیلش * علی ا تهلران واحلد  اسلتادیار، دانشلگاه   / بغزیلان   آلبلرت 
علی دینی ترکمانی / استادیار، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی  * محمدرضا رفعتی، استادیار، موسسه مطالعات 
و پژوهش های بازرگانی * محسن صادقی / دانشیار، دانشگاه تهران *  علی محمودی / استاد، دانشگاه تهران * مرجان 

فقیه نصیری / استادیار، دانشگاه عامه طباطبائی * علی نقی مشایخی / استاد، دانشگاه شریف 

کشور”، وزارت  خ 83/8/2 “کمیسیون بررسی نشریات علمی  این نشریه براساس تأییدیه شماره 3/2910/782 مور
که این نشریه با همکاری انجمن  علوم، تحقیقات و فناوری، دارای رتبه “علمی ل ترویجی” است. شایان ذکر است 

بازرگانی ایران )مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( منتشر می شود.
مقاالت این دوماهنامه لزومًا بیان کننده نظرات مؤسسه نیست.

نقل مطالب به طور کلی یا جزیی با ذکر مأخذ مجاز است.
این نشریه در پایگاه های زیر نمایه می شود: 

www.isc.gov.ir  (ISC)   پایگاه استنادی علوم جهان اسام -
www.magiran.com  (Magiran)  بانک اطاعات نشریات کشور -
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لطفًا مقاله های خود را فقط از طریق سایت مجله ارسال نمایید. 
تلفن مدیر داخلی: 66934645
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ک: 80- 66422378 داخلی 142 تلفن بخش اشترا
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انباشت سرمایه ضعیف، بخش مالی ضعیف
الزم  شرط  سرمایه گذاری  مالی  منابع  تامین  و  سرمایه گذاری 

اقتصادی  رشد  تامین  و  تولیدی  ظرفیت های  افزایش  برای 

که  می کند  کمک  امر،  این  باال  کیفیت  با  پیشبرد  است.  الزم 

باالیی  سطح  در  است  ممکن  که  جایی  تا  سرمایه  بهره وری 

بهتری  نتیجه  شده،  صرف  منابع  ازای،  به  نتیجه،  در  باشد. 

که شاخص  کمک می کند  به دست می آید. به زبان اقتصادی، 

کند.  پیدا  کاهش  ممکن  جای  تا  تولید«  به  یه  سرما »نسبت 

واحد  یک  تولید  برای  نیاز  مورد  سرمایه  یزان  م که  شاخصی 

محصول را اندازه می گیرد. 

یا  را  سرمایه گذاری  برای  نیاز  مورد  مالی  نابع  م بنگاه ها 

سهام.  بازار  طریق  از  یا  می کنند  تامین  بانکی  شبکه  طریق  از 

چه  هر  که  است  این  اقتصادی  متون  در  رایج  رض  ف معمواًل، 

میزان اتکای بنگاه ها به بازار سهام بیشتر باشد، بازار مالی عمق 

بازار  این  در  مالی  ابزارهای  چه  هر  همین طور،  دارد.  بیشتری 

ع بیشتری داشته باشد و از روش های نوینی چون ابزارهای  تنو

مشتقه و بازارهای آتی استفاده شود، به معنای افزایش میزان 

توسعه یافتگی بازار مالی است. اما، تجربه اقتصادهایی چون 

صحیح  چندان  فرضیه،  این  که  می دهد  نشان  اپن  ژ و  آلمان 

از 70 درصد منابع  به نظر نمی رسد. در این دو اقتصاد، بیش 

رغم  به  می شود،  تامین  بانکی  شبکه  طریق  از  ه ها  بنگا مالی 

هستند.  قوی  مالی  گردش  با  سهام  بازارهای  دارای  که   این 

وتحلیل  تجزیه  مبنای  بر  و  اقتصادها  این  تجربه  اعتبار  به 

که مشکل اصلی  گفت  شرایط مشخص اقتصاد ایران، می توان 

پیشبرد انباشت سرمایه در اقتصاد ایران، توسعه نیافتگی بازار 

از آن و به مراتب خیلی مهم تر، مدیریت  مالی نیست. بیشتر 

که موجب اتاف  بسیار ضعیف پروژه های سرمایه گذاری است 

بانکی  معوقه  مطالبات  نام  به  دیگری  مشکل  روز  ب و  منابع 

کمی بیشتر توضیح می دهیم. ع را  می شود. این موضو

گذشته  سال های  در  استراتژیک  صنعتی  ت  سیاس نبود 

خیلی  و  زیاد  بسیار  سرمایه گذاری  پروژه های  ف  تعری موجب 

اینکه،  اول  مهم.  پیامد  چند  با  است  شده  دازه  ان از  بیش 

است.  نشده  دیده  خوبی  به  پروژه ها  این  مالی  ری  امکان پذی

کمبود  کلنگ آن ها زده شده و بعد از مدتی به دلیل  در نتیجه، 

باقی  ناتمام  که،  این  دوم  شده اند.  رها  ناتمام  ی،  مال منابع 

مرحله  به  دیر  همراه  به  آن ها  از  توجهی  قابل  بخش  ماندن 

بازپرداخت  عدم  موجب  دیگر،  بخشی  رسیدن  ری  بهره بردا

اعتبارات دریافتی از شبکه بانکی شده است. در نتیجه، منابع 

اعتبار  تامین  و  است  شده  قفل  ناتمام  پروژه های  در  بانک ها 

است.  شده  مشکل  دچار  فعال  بنگاه های  یا  دیگر  پروژه های 

نسبت  صرفه های  شرط  شده  اجرا  پروژه های   ، اینکه سوم 

با  پروژه  زیادی  تعداد  یعنی،  نمی کنند.  تامین  را  مقیاس  به 

که نه توانایی رقابت  کوچک تعریف و اجرا شده است  مقیاس 

هزینه های  تامین  توانایی  نه  و  دارند  را  جهانی  ای  بازاره در 

را.  نوآورانه  تحوالت  پیشرد  برای  ضروری  وسعه  ت و  تحقیق 

قویتر  دارد. هر چه  را  تولید  خ  روغن چر مالی حکم  بخش 

داستان  اما،  می کند.  حرکت  سریعتر  و  بهتر  خ  چر این  باشد، 

سرمایه گذاری ضعیف در اقتصاد ایران، ارتباط چندانی به بخش 

بانکی ندارد. مشکل اصلی در نبود سیاست صنعتی و  مالی و 

گر، این مشکل در  سیاست سرمایه گذاری متناسب با آن است. ا

گذشته وجود نداشت و منابع مالی تجهیز شده با بهره وری باال 

نه  روز،  امروزه  گرفته می شد،  به کار  انباشت سرمایه  فرآیند  در 

شاهد مشکل مطالبات معوقه بیش از 100 هزار میلیارد تومانی 

کوچک.   مالی  گردش  با  بورسی  بازار  شاهد  نه  و  می بودیم 

سرمایه گذاری  پروژه های  قالب  در  مالی  منابع  ه  ک جایی  در 

ِمی شود  اتاف  شده،  تعریف  نادرست  س  مقیا کوچک 

نمی توان شاهد نظام بانکداری قوی و  بازار بورسی بزرگ بود. 

علی دینی ترکمانی
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اقتصاد/  جهانی  رقابت پذیری  مالی/  بازار  یافتگی  توسعه 

نظام بانکی

چکیده
رقابت پذیری  گزارش  در  مالی  بازارهای  یافتگی  توسعه  سطح 

کارآمدی  مجمع جهانی اقتصاد در سال 17-2016، نشان از نا

تامین مالی در  که نظام  آنجا از  ایران است.  بازارهای مالی در 

از  ناشی  کارآمدی  نا این  علت  عمده  است،  محور  بانک  کشور 

تعداد  لحاظ  از  ایران  هرچند  است.  کشور  بانکی  نظام  کارکرد 

واسطه های مالی در بازار بانکی نسبت به جمعیت وسیع خود 

کشورها وضعیت بهتری دارد. با این حال،  در مقایسه با سایر 

کیفیت واسطه گری مالی، عمق مالی و هزینه های  از نقطه نظر 

تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. سلطه مالی دولت 

رسی توسعه یافتگی بازارهای مالی کشور با  بر
تاکید بر نظام بانکی از منظر  رقابت پذیری مجمع 

جهانی اقتصاد 
پذیرش: 96/11/24 دریافت: 96/6/11   

گرشاسبی علیرضا 
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

a.garshasbi1986@gmail.com

باقر ادبی فیروزجایی 
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

Bagheradabi@gmail.com

سید علی موسوی
پژوهشگر اقتصادی

Ali.mosavi@gmail.com

و  پولی  سیاست های  در  دولت  دستوری  مداخات  گستره  و 

محدود  را  مالی  بازار  به  بخشی  عمق  امکان  عمًا  اعتباری 

و  منسجم  صنعتی  سیاست  فقدان  این،  بر  عاوه  است.  کرده 

دیگری  عاملی  خود  صنعتی  سرمایه گذاری های  اولویت بندی  

طرفی،  از  است.  محدود  مالی  منابع  غیربهینه  تخصیص  در 

کشورها  با سایر  ایران در مقایسه  در  مالی  منابع  هزینه تجهیز 

سرمایه  کفایت  و  بانک ها  مالی  استحکام  امر  این  و  است  باال 

کلی برای  کشیده است. مهمترین رویکردهایی  آنها را با چالش 

برنامه  ای  تدوین  کشور شامل  بانکی  پارادایمی در نظام  تغییر 

خارجی،  مالی  نهادهای  ظرفیت های  از  استفاده  جهت 

کاهش تسهیات  از طریق  بانکی  با نظام  رابطه دولت  اصاح 

خ ها،  نر تدریجی  آزادسازی  اعتباری،  سهم های  رفع  تکلیفی، 
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برنامه ای روشن برای تقویت نقش واسطه گری مالی از طریق 

مالی،  واسطه های  به  بخشی  ع  تنو کاربردی،  آموزش های 

یکپارچه سازی نظارت در بازار مالی خواهد بود. 

مقدمه
رقابت پذیری  اقتصاد،  جهانی  مجمع  تعریف  طبق  بر 

سطح  که  است  عواملی  و  سیاست ها  نهادها،  از  مجموعه ای 

روش شناسی  اساس  بر  می کنند.  تعیین  را  کشور  یک  بهره وری 

کشور، 12 مولفه در نظر  این مجمع در ارزیابی رقابت پذیری یک 

که این مولفه ها در سه مرحله مختلف از توسعه  گرفته می شود. 

شامل مرحله مبتنی بر عوامل تولید )مرحله 1(، مرحله مبتی بر 

کارایی )مرحله 2( و مرحله مبتنی بر نوآوری )مرحله 3(  افزایش 

اقتصاد  جهانی  مجمع  گزارش  آخرین  براساس  می گیرند.  قرار 

است.  گرفته  قرار  کارایی  مرحله  در  ایران   ،2016-17 سال  در 

کشور، رتبه  گزارش ایران در میان 138  همچنین بر اساس این 

76 را در زمینه رقابت پذیری جهانی به خود اختصاص داده؛ به 

که در مقایسه با سال قبل دو پله تنزل داشته است]1[. از  طوری 

مهمترین زیرشاخص های رقابت پذیری، سطح توسعه یافتگی 

کشور در  تأمین مالی  اینکه نظام  به  با عنایت  بازار مالی است. 

حال حاضر بانک محور است و زیرمولفه های مهم سطح توسعه 

تسهیات،  به  دسترسی  سهولت  همچون  مالی  بازار  یافتگی 

با  مرتبط  نیز  مالی  خدمات  هزینه  و  بانک ها  مالی  استحکام 

وضعیت  آخرین  بررسی  ضمن  است  الزم  است،   بانکی  نظام 

کشور در شاخص های توسعه مالی، شکاف میان عملکرد نظام 

متغیرهای  نیز  و  استخراج  جهانی  سطح  در  و  داخل  در  بانکی 

کلیدی نظام بانکی به ویژه در دوره 95-1392 مورد ارزیابی قرار 

کشور در زیرشاخص های  گیرد. مقاله حاضر به بررسی وضعیت 

کشور در  مالی رقابت پذیری جهانی و عملکرد نظام تامین مالی 

بانک  عملکردی  متغیرهای  بررسی  نیز  و  کشور  سایر  با  قیاس 

گرفته توصیه هایی  می پردازد. سپس با توجه به بررسی صورت 

جهت اصاح نظام بانکی ارائه شده است. 

کشور در  1. وضعیت توسعه یافتگی بازارهای مالی 
شاخص رقابت پذیری جهانی 

مهم  مولفه های  از  یکی  مالی  بازارهای  یافتگی  توسعه  سطح 

شاخص رقابت پذیری، است که متشکل از 8 زیرمولفه شامل در 

دسترس بودن خدمات مالی، تامین مالی از طریق بازار سهام، 

هزینه استفاده از خدمات مالی، سهولت دسترسی به تسهیات، 

در دسترس بودن منابع مالی برای سرمایه گذاران مخاطره آمیز  

کارآفرینان (VC)، استحکام مالی بانک ها، تنظیم و نظارت بر 

بازار بورس و شاخص حمایت قانونی از وام دهنده و وام گیرنده 

گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال 2016-17،    است. بر اساس 

رتبه ایران در سطح توسعه یافتگی بازارهای مالی معادل 131 

کشورهای  که در جایگاه پایین تری حتی نسبت به  بوده است 

کویت،  عربی،  متحد  امارات  قطر،  ترکیه،  همچون  منطقه 

کی از وضعیت نامناسب  عربستان و عمان قرار دارد. این امر حا

کارایی بازارهای مالی در ایران است. جدول )1(، رتبه ایران و 

زیر مولفه مربوط  این مولفه و هشت  را در  کشورهای منتخب 

به آن )به ترتیب از بدترین تا بهترین وضعیت( نشان می دهد.

مطابق با جدول )1(، به استثنای شاخص حمایت قانونی 

کشور در سایر زیرشاخص ها،  گیرنده، رتبه  از وام دهنده و وام 

کشورهای منتخب در جایگاه پایین تری قرار دارد.  در قیاس با 

زیرشاخص های  اقتصاد،  جهانی  مجمع  نگاه  از  همچنین 

به  دسترسی  سهولت  و  بورس  بازار  بر  نظارت  و  تنظیم 

مربوط  زیرمولفه های  میان  در  را  وضعیت  بدترین  تسهیات، 

کشور دارند. به توسعه یافتگی بازارهای مالی 

در  مالی  بازار  یافتگی  توسعه  وضعیت  بیشتر  تبیین  منظور  به 

ایران، توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:

از نگاه مجمع جهانی اقتصاد، زیر مولفه تنظیم و نظارت 	 

زیرمولفه های  میان  در  را  وضعیت  بدترین  بورس  بازار  بر 

کشور دارد.  مربوط به سطح توسعه یافتگی بازارهای مالی 

کم بر بورس اوراق  که مقررات حا کی از آن است  این امر حا

پایینی برخوردار  کارآمدی  از  بر آن  بهادار و نحوه نظارت 

است.
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کشورهای منطقه در توسعه  جدول 1- مقایسه رتبه ایران* و 
یافتگی بازارهای مالی و اجزای آن

عمانترکیهکویتعربستاناماراتقطرایرانمولفه

توسعه یافتگی 
بازارهای مالی

131212847658255

128111539758034نظارت بر بورس

سهولت 
دسترسی به 

تسهیات
12421663426027

استحکام  مالی 
بانک ها

122201727305550

در دسترس 
بودن خدمات 

مالی
117181344586042

در دسترس بودن 
منابع مالی برای 

]2[ )VC(
1101732407830

هزینه استفاده 
از خدمات مالی

10892434489731

حمایت از 
وام دهنده و 

گیرنده
10812710810810897127

تامین مالی 
از طریق بازار 

سهام
10692133455435

Source: Global Competitiveness Report 2016-2017

گزارش شده است. * رتبه ها از مجموع 138 کشور 

از منظر سهولت دسترسی به اعتبار و تسهیات که در نظام 	 

وضعیت  است،  جدی  اهمیت  حائز  کشور  بانک محور 

نامطلوب  کشورهای جهان و منطقه بسیار  کشور در بین 

در  بانکی  نظام  جدی  ضعف  معنی  به  عمًا  که  است 

براساس  است.  کشور  مولد  بخش  مالی  تامین  فرایند 

به  تسهیات  ارائه  زیرمولفه،  این  در  شده  ارائه  مفاهیم 

کشور  در   (Business Plan) سرمایه گذاری  ح های  طر

که نشان دهنده  امکان پذیر نیست  بدون سپردن وثیقه 

عدم شکل گیری نظام رتبه سنجی اعتباری افراد در حوزه 

در  اصلی  ریشه های  از  یکی  خود  امر  این  است.  بانکی 

تسهیات  اعطای  در  بانک  تخصصی  و  فنی  فرایندهای 

کرده است.  که فقدان آن مشکات زیادی را ایجاد  است 

مالی 	  تامین  نظام  در  بانک ها  مالی  استحکام  وضعیت 

سرمایه  کفایت   میزان  که  است  آن  بیانگر  محور  بانک 

بین المللی  استانداردهای  با  مقایسه  در  کشور  بانک های 

به  دارند؛  نامناسبی  ترازنامه ای  ترکیب  و  است  پایین 

کثر بانک ها برای جلوگیری از ورشکستگی نیاز  که ا طوری 

کمک مالی دولت دارند. به 

بودن 	  دسترس  در  زیرمولفه  در  ایران  نامناسب  جایگاه 

کشور در  که بخش مالی  خدمات مالی، بیانگر این است 

ع  کشورها، قادر به ارائه خدمات مالی متنو مقایسه با سایر 

گسترده ای به بنگاه های اقتصادی نیست.  و 

اولویت بخشی 	  با  منطقه  کشورهای  اغلب  درحالیکه 

ایجاد  از  حمایت  و  باال  ریسک  با  صنایع  مالی  تامین  به 

و  صنعتی  نوآورانه  و  جدید  فعالیت های  و  استارت آپ ها 

تجاری، جایگاه بسیار مناسبی را در زیرمولفه در دسترس 

و  )قطر  کرده اند  کسب   (VC) برای  مالی  منابع  بودن 

را  هفت  و  یک  رتبه  به ترتیب  زیرمولفه  این  در  کویت 

صندوق های  داده اند(،  اختصاص  خود  به  جهان  در 

فناوری  و  ریسک  با  فعالیت های  از  حمایت  در  جسورانه 

ایران  رتبه  این رو  از  نیافته است.  گسترش  کشور،  باال در 

در این زیرمولفه نامناسب است.

و 	  دهنده  وام  حقوق  از  قانونی  حمایت های  شاخص 

قوانین  که  می گیرد  نظر  در  را  حمایتی  میزان  وام گیرنده، 

دریافت  هنگام  در  ضمانت  ارائه  قوانین  و  ورشکستگی 

وام، از حقوق وام گیرندگان و وام دهندگان انجام می دهد 

مالی  اهرم سازی  افزایش  برای  زمینه سازی  می تواند  و 

گزارش  شود. رتبه ایران در این زیر مولفه بر اساس آخرین 

که در مقایسه با سال قبل  رقابتی پذیری معادل 108 بوده 

که ایران در این زیرمولفه  2 پله تنزل داشته است، هرچند 

مناسبتری  جایگاه  دارای  منتخب  کشورهای  میان  در 

کل نامساعد است.  است؛ وضعیت آن در 
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خدمات 	  از  استفاده  هزینه  زیرمولفه  خصوص  در 

میان  رقابت  کشور  مالی  نظام  در  اینکه  به دلیل  مالی، 

فراهم  در  چندانی  نقش  مالی  خدمات  عرضه کنندگان 

جایگاه  ندارند،   مناسب  قیمت  با  مالی  خدمات  شدن 

منتخب  کشورهای  با  قیاس  در  زیرمولفه  این  در  ایران 

ساختار  توجه  با  مثال،  به عنوان  نیست.  مناسب  چندان 

نیز  و  )کارمزد(  مالی  خدمات  کشور،  بانک محور  مالی 

دستوری  به صورت  تسهیات  و  سپرده  سود  خ های  نر

که در پاره ای از موارد  توسط بانک مرکزی تعیین می شود 

نیز  بانکی  نظام  در  اخاقی  مخاطرات  بروز  زمینه ساز  نیز 

می شود. 

از منظر زیرمولفه تامین مالی از طریق بازار سهام می توان 	 

کشور را  کرد، به علت آنکه عمده بخش بازار سرمایه  بیان 

بازار ثانویه به خود اختصاص می دهد و بازار اولیه چندان 

گسترده نیست.  تامین مالی از طریق انتشار سهام نقش 

نداشته  کشور  بنگاه های  مالی  منابع  تجهیز  در  چندانی 

با  مقایسه  در  مولفه  زیر  این  در  ایران  جایگاه  اینرو  از  و 

کشورهای منطقه و دنیا مناسب نیست.

محور  بانک  کشور  در  مالی  تامین  نظام  اینکه  به  توجه  با 

یافتگی  توسعه  شاخص  مهم  متغیرهای  همچنین  و  است 

بازار مالی همچون سهولت دسترسی به تسهیات، استحکام 

و  وام دهنده  از  قانونی  حمایت  شاخص  و  بانک ها  مالی 

از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، بررسی و مقایسه  گیرنده 

شاخص های عملکرد نظام بانکی و استخراج نقاط تمایز آن با 

عملکرد جهانی و منطقه ای حائز اهمیت خواهد بود. 

2.  مقایسه شاخص های عملکرد نظام بانکی در 
ایران با عملکرد جهانی و منطقه ای 

مهمترین   )2( جدول  بانکی،  نظام  از  دیگری  تصویر  در 

کشورهای  کشور و متوسط  بانکی  شاخص های عملکرد نظام 

نظام  چالش های  شناسایی  منظور  به  را  منطقه  و  جهان 

کشور نشان می دهد. بانکداری 

و  بانک محور است  ایران  تامین مالی در  اینکه نظام  به رغم 

ایران از لحاظ شاخص های مربوط به تعداد واسطه های مالی 

وضعیت  کشورها  سایر  با  مقایسه  در  خود  وسیع  جمعیت  به 

ATM و  بانکی  شعبات  تعدد  لحاظ  از  )ایران  دارد]3[  بهتری 

از نقطه نظر  ها مناسب تر از متوسط دنیا است(، با این حال، 

تجهیز  هزینه های  و  مالی  عمق  مالی،  واسطه گری  کیفیت 

مذکور  ابعاد  ادامه  در  ندارد.  قرار  مطلوبی  وضعیت  در  منابع 

گرفته است.  مورد تبیین و تفسیر بیشتری قرار 

کارکرد  جای  به  بانک ها  مالی  وجوه  انتقال  نقش   .1-2

واسطه گری مالی

که بیان شد ایران از لحاظ در دسترسی به بانک ها  همان طور 

)که شرط الزم برای توسعه مالی است( به سطح نسبتًا مناسبی 

اینکه  جای  به  بانک ها  که  است  حالی  در  این  است.  رسیده 

مالی  ع  متنو خدمات  مشتریان  به  مالی  واسط  نهاد  به عنوان 

نظام  واقع  در  هستند.  وجوه  انتقال  عامل  عمًا  دهند،  ارائه 

اعتبارسنجی  سیستم  توسعه  با  می بایست  کشور  بانکداری 

مشاوره ای  خدمات  آنها،  ریسک  و  پروژه ها  ارزیابی  مشتریان، 

ظرفیت  از  بانک ها  کارکرد  بر  نظارت  حوزه  تقویت  نیز  و  مالی 

تخصیص  و  مالی  خدمات  افزایش  در  بانکی  شعبات  تعدد 

نماید.  استفاده  مولد  فعالیت های  سمت  به  نقدی  منابع 

واسطه گری  در  توسعه یافتگی  عدم  که  می دهد  نشان  شواهد 

مالی بانک ها و ضعف در اعتبار سنجی و ماحظات فنی منجر 

که  کشور شده است. همان طور  به مطالبات غیرجاری باال در 

در جدول )2( مشاهده می شود، نسبت مطالبات غیرجاری به 

کل تسهیات بانکی در ایران حدود سه برابر متوسط کشورهای 

ع چند نکته حائز  با این موضو ارتباط  منطقه و دنیا است. در 

اهمیت است:

حوزه های 	  به  اعطایی  تسهیات  از  توجهی  قابل  بخش 

کمتر  سررسید  )با  گردش  در  سرمایه  قالب  در  کشور  مولد 

کشور،  که با توجه به وضعیت اقتصادی  از یکسال( است 

رو،  این  از  است.  روبرو  مشکل  با  عمدتًا  آنها  بازپرداخت 
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برای  را  جدید  تسهیات  وام گیرندگان،  از  برخی  حتی 

پرداخت وام قبلی دریافت می کنند )امهال و استمهال(. 

کشور چندان شکل نگرفته 	  نظام تامین مالی بلندمدت در 

طریق  از  را  مضاعفی  فشار  آنکه  ضمن  امر  این  است. 

توسعه ای  و  ایجادی  مالی سرمایه گذاری  تامین  تقاضای 

در  غیرجاری  مطالبات  نسبت  بر  می کند،  وارد  بانک  بر 

نظام بانکی نیز اثرگذار خواهد بود. 

سبب 	  مشتریان  اعتبارسنجی  نظام  از  برخورداری  فقدان 

تضمین  برای  روش ها  سایر  از  بانک ها  تا  است  شده 

کردن  دشوار  ضمن  امر  این  که  کنند  استفاده  تسهیات 

معدنی  و  صنعتی  فعاالن  برای  به ویژه  تسهیات  دریافت 

که بخش  محدودیت جدید را نیز به وجود آورده است؛ چرا

با  که  از تضامین، وثیقه های ملکی هستند  قابل توجهی 

نیز  و  ارزش  شدید  افت  با  مسکن  بخش  رکود  به  توجه 

کاهش قابلیت نقدشوندگی برای بانک ها روبرو شده اند. 

نتیجه این امر کاهش استحکام مالی بانک ها خواهد بود.

تعداد محدود و متنفذی از افراد سهم باالیی از مطالبات 	 

غیرجاری را به خود اختصاص داده اند و برخورد با آن ها 

از مجاری متعارف موجود با نتیجه مطلوبی همراه نبوده 

است. 

2-2. عمق پایین مالی

در  ایران  برای   GDP به  نقدینگی  نسبت   ،)2( جدول  مطابق 

که این نسبت در مقایسه  سال 2014 معادل 67/7 بوده است 

دنیا )116/47(  و متوسط  منا )72/58(  کشورهای منطقه  با 

اعتبارات  از لحاظ نسبت میزان  ایران  پایین است. همچنین 

تخصیصی به بخش خصوصی از GDP جایگاه پایین تری را در 

کشورها دارد. )54/4 در مقایسه با 123/56(.  مقایسه با سایر 

این امر نشان می دهد:

پایه 	  رشد  تاثیر  تحت  عمدتا  کشور  در  نقدینگی  خلق 

از  یکی  که  نقدینگی  فراینده  ضریب  و  داشته  قرار  پولی 

مالی  بخش  عمل  آزادی  و  مالی  توسعه  شاخص های 

جهت خلق اعتبار است، عمدتًا سرکوب شده است. 

آثار 	  عمده  اخیر،  سالیان  در  نقدینگی  باالی  رشد  به رغم 

و  است  شده  قیمت  افزایش  به  منجر  نقدینگی  افزایش 

امر  این  است.  نشده   GDP رشد  تحریک  باعث  چندان 

که فرایند تخصیص و هدایت نقدینگی  بیانگر این است 

که  به بخش های مولد با محدودیت اساسی روبرو است 

بنابراین،  نمی شود.  تولید  توجه  قابل  افزایش  به  منجر 

هدایت  و  تخصیصی  ترتیبات  طریق  از  مالی  عمق 

ِصرف  نه  و  می شود  ایجاد  مولد  بخش  به  نقدینگی 

افزایش نقدینگی. شایان توجه آنکه به رغم رشد متوسط 

گذشته همواره  حدود 25 درصدی نقدینگی طی دو دهه 

کمبود نقدینگی رنج برده است. بخش مولد از 

بخش 	  مالی  تامین  بانکی،  اعتبارات  تخصیص  بعد  از 

خصوصی با اثر تزاحمی تامین مالی دولت و فشار نهادهای 

روبرو  اعتباری  منابع  از  بهره مندی  جهت  دولتی  شبه 

بهره مندی  ترکیب  نظر  نقطه  از  آنکه  ضمن  است.  بوده 

بزرگ،  صنایع  مالی  تامین  اولویت  نیز  خصوصی  بخش 

منابع  از  کوچک  و  متوسط  صنایع  نسبی  محرومیت 

مالی  سلطه  ثالثا  است.]4[  داشته  بدنبال  را  اعتباری 

گستره مداخات دستوری دولت در سیاست های  دولت و 

پولی و اعتباری عما امکان عمق بخشی به بازار مالی را 

کرده است.  محدود 

که 	  زیربنایی  و  عمرانی  بلندمدت  ح های  طر از  بسیاری 

دارای بازدهی پایینی هستند با اخذ تسهیات بلندمدت 

موجب  بانکی،  نظام  از  تکلیفی(  به صورت  )عموما 

محدودیت در منابع نقدی بانک ها برای ارائه تسهیات 

به بخش های خصوصی می شوند. 

کشور 	  پولی  نظام  کم  عمق  در  مهم  مسئله  از  بخشی 

تقاضا  سمت  از  منابع  بهینه  تخصیص  عدم  به  مربوط 

اولویت بندی   و  منسجم  صنعتی  سیاست  فقدان  است. 

سرمایه گذاری ها از طریق سیاست توسعه صنعتی خود در 

این میان نقشی قابل توجه دارد.
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2-3. باال بودن هزینه تجهیز منابع مالی برای بانک ها

که از مهمترین  خ سود سپرده در ایران  مطابق جدول )2(، نر

می رود،  به شمار  پول  تمام شده  قیمت  تشکیل دهنده  اجزای 

دارد.  دنیا  و  منطقه  در  خ ها  نر متوسط  با  معنی داری  تفاوت 

خ جریمه اضافه  کنار مواردی همچون باال بودن نر این امر در 

برداشت بانک ها از بانک مرکزی )34 درصد(، افزایش بدهی 

درصدی   19/2 )رشد  پولی  پایه  در  مرکزی  بانک  به  بانک ها 

خ سود بازار  در سال 1395 نسبت به سال 1394( و افزایش نر

بین بانکی منجر به افزایش هزینه تجهیز منابع بانک ها شده 

که سبب می شود از یک سو بانک ها از حیث استحکام  است 

سوی  از  و  شوند  مواجه  معظل  تشدید  و  محدودیت  با  مالی 

باال  بازدهی  خ  نر با  فعالیت های  که  اینکه  به  توجه  با  دیگر 

بانک ها  برای  نیز هستند(  باالتری  )که معموال دارای ریسک 

تسهیات  نکول  احتمال  صورت  این  در  و  شده  توجیه  قابل 

در  می یابد.  افزایش  غیرجاری  مطالبات  بالطبع  و  اعطایی 

ع می پیوندد؛  واقع در این وضعیت، مخاطرات اخاقی به وقو

و  پیشین  مطالبات  بازپرداخت  برای  بانک ها  که  به طوریکه 

باال  بر سر  اصاح ساختار مالی شکننده خود در فضای رقابت 

با  کشور به جذب سپرده  باالتر در نظام مالی  خ سود  نر بردن 

با  را  بانک ها  امر استحکام مالی  این  که  باال رو می آورند  خ  نر

سپرده  سود  خ  نر بودن  باال  می دهد.  کاهش  بیشتری  شدت 

را  زیر  کلی هزینه تجهیز منابع مالی بانک ها مسائل  و به طور 

در پی دارد:

بدون 	  سرمایه گذاری  اقام  جز  سپرده ها  اینکه  به  توجه  با 

در  سرمایه گذاری  جایگزین  می شوند،  محسوب  ریسک 

حوزه های مولد از جمله صنعت و معدن هستند. بنابراین، 

خ از یکسو به افزایش هزینه های تسهیات  باال بودن این نر

به فعاالن این بخش منجر می شود و از سوی دیگر قدرت 

را در قیاس  ح های سرمایه گذاری این بخش ها  رقابت طر

باال(  و  کوتا مدت  بازدهی های  )با  غیرمولد  بخش های  با 

می دهد. کاهش 

تسهیات 	  سود  خ  نر افزایش  سپرده،  سود  خ  نر بودن  باال 

جدول 2-  وضعیت ایران در شاخص های پولی بانکی در مقایسه با سایر دنیا

واحد
متوسط دنیامتوسط منطقه مناایران

201420152016201420152016201420152016

)GDP گزارش 116/47128/9-72/5882/89--67/7درصدعمق مالی )نسبت نقدینگی به
نشده

GDP گزارش 48/1156/09123/56128/15--54/4درصدمیزان تخصیص اعتبارات داخلی به بخش خصوصی از
نشده

خ سود  اسمی تسهیات 11/4511/4211/4-9/69/3-1414/21*درصدنر

خ سود سپرده 4/734/234/54-2318154/984/7**درصدنر

113/853/563/384/104/343/91***12/110/2درصدنسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیات

-12/4912/7-14/8513/56-27/330/98شعبهتعداد شعبات بانک های تجاری )به ازای هر 100 هزار نفر(

37/6140/55-29/927/93-56/566/8دستگاهتعداد ATM به ازای هر 100 هزار نفر

ماخذ: پایگاه داده های بانک جهانی، بانک مرکزی ج.ا.ا.

خ های سود تسهیات در بخش صنعت و معدن بیشتر از  خ را نشان می دهد. عاوه بر این، نر خ سود تسهیات در ایران مربوط به عقود مبادله ای است که حداقل نر * نر

خ سود عقود مبادله ای بخش های مختلف است.  خ میانگین  نر سایر بخش ها بوده است و این نر

خ سود سپرده های سرمایه گذرای یکساله است.  خ سود سپرده ها در ایران متوسط نر **  نر

***  نسبت مطالبات غیر جاری  در سال 2016 در کشور مربوط به آمار نیمه نخست سال است
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سود  خ  نر حداقل   ،)2( جدول  طبق  دارد.  همراه  به  را 

باالتر  به مراتب  ایران،  در  اسمی  به قیمت های  تسهیات 

خ در منطقه و دنیا است. این امر ضمن آنکه  از متوسط نر

می دهد،  افزایش  را  مولد  فعالیت های  مالی  هزینه های 

بیشتری  تعداد   ،)IIR( داخلی  بازدهی  خ  نر افزایش  با 

بر  که  کرد  خواهد  توجیه  فاقد  را  اقتصادی  ح های  طر از 

بررسی ها  دارد.  منفی  اثر  نیز  سرمایه گذاری  انگیزه های 

از  یکی  به عنوان  معدن  و  صنعت  بخش  می دهد،  نشان 

خ سود تسهیات را به  بخش های مولد همواره باالترین نر

کرده است.  نظام بانکی پرداخت 

3.  آخرین تغییرات متغیرهای عملکردی در نظام 
بانکداری )1392-95(

با توجه به اینکه متغیرهای تشکیل دهنده رکن سطح توسعه 

کنترل دولت هستند  یافتگی بازارهای مالی یا مستقیمًا تحت 

و یا اینکه دولت به طور غیرمستقیم در آنها دخیل است، یکی 

از اولویت های مهم سیاستگذاران دولتی برای افزایش قدرت 

رقابت پذیری اقتصاد ملی، اصاح سیاست های پولی و مالی و 

مالی پس انداز  منابع  تا  است  مالی  تامین  نظام  اصاح  و  ارزی 

کشور و همچنین منابع وارد شده از  شده توسط شهروندان یک 

ج کشور به پروژه های سرمایه گذاری با بیشترین بهروه وری  خار

ع سیاست های پولی اباغی  هدایت نمایند. همچنین، مجمو

از سوی بانک مرکزی در سال های 1392 تا 1395 با تمرکز بر 

گرفته است.  کاهش تورم و حفظ انضباط پولی و مالی صورت 

از 34/7 درصد به 9 درصد  خ تورم  در فاصه زمانی یادشده نر

خ سود  که نر انتظار بر آن است  کاهش یافته است. بنابراین، 

کنون این  که تا کند  کاهش تغییر  تسهیات نیز متناسب با این 

امر به رغم اباغ بسته های سیاست پولی بانک مرکزی محقق 

می توان  را  ارتباط  این  در  اثرگذار  مهم  عوامل  است.  نشده 

به صورت زیر برشمرد:

کل 	  از  منجمد  دارایی های  سهم  بودن  باال  به  توجه  با 

کل دارایی  دارایی های بانک )سهم حدود 45 درصدی از 

کل بانک مرکزی در سال 1395(  بر اساس اعان رئیس 

کل  در  غیرجاری  مطالبات  باالی  سهم  نیز  و  یکسو  از 

تسهیات نظام بانکی )بیش از 10 درصد(، جریان دریافت 

که این  منابع در بانک با مشکل اساسی روبرو شده است 

را برای بانک به همراه آورده است.  امر تنگنای اعتباری 

بنابراین، بانک ها برای تداوم فعالیت منابع سپرده ای با 

خ مصوب بانک مرکزی دریافت می کنند  خ ها باالتر از نر نر

خ سود می شود.  کاهش نر که مانع از 

کمبود 	  بازار بین بانکی به عنوان یکی دیگر از مجاری رفع 

با  مجددًا  اخیر  ماه های  در  بانک ها،  نیاز  مورد  منابع 

کاهش  خ روبرو شده است. به نحوی که پس از  افزایش نر

خ  نر این   ،1395 سال  اوایل  در  17درصد  تا  خ  نر این 

افزایش  اوایل سال 1396 به حدود 20 درصد  مجددآ در 

خ جرایم اضافه برداشت 34  یافته است. عاوه بر این، نر

به همراه  بانک  برای  را  باالیی  هزینه های  نیز  درصدی 

دارد. 

کشور،  حدود 90 درصد آن به صورت شبه 	  کل نقدینگی  از 

سود  پرداخت  برای  را  باالیی  هزینه های  که  است  پول 

در  می کند.  تحمیل  بانکی  نظام  به  نقدینگی  میزان  این 

واقع وضعیت رکودی و نزدیک به رکود سبب شده است 

سرمایه گذاران  برای  مطمئنی  سرمایه گذاری  بانک،  تا 

تنگنای  وضعیت  در  امر  این  باشد.  سرگردان  نقدینگی  و 

پرداخت  در  آن ها  بر  را  مضاعفی  فشار  بانک ها  اعتباری 

سود وارد می کند. 

کمتر 	  خ سود اوراق خرانه اسامی )با سررسید یکساله و  نر

از آن( در سال 1395 بیشتر از 20 درصد بوده است. این 

سپرده ها  سود  خ  نر نیافتن  کاهش  علل  از  یکی  خود  امر 

خ سود تسهیات  در نظام بانکی و در نتیجه باال بودن نر

به شمار می رود. در تمام دنیا این اسناد به عنوان حداقل 

ارائه  پایین  بسیار  سطوح  در  ریسک  بدون  بهره  خ  نر

می شود.]5[
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در 	  تسهیات  حقیقی  سود  خ  نر تغییرات  روند  همچنین 

تامین  هزینه  که  است  آن  از  کی  حا  ،1392-95 دوره 

داشته  چشمگیری  افزایش  معدن  و  صنعت  بخش  مالی 

است.  رسیده  درصد   9 مثبت  به  درصد   20/2 منفی  از  و 

خ سود حقیقی تسهیات بانکی به جای اینکه  در واقع نر

تورم  تغییرات  جهت  خاف  باشد،  داشته  کاهشی  روند 

است.  کرده  تجربه  را  درصدی  واحد   29 حدود  افزایش 

بازده  و معدن ظرفیت  اینکه، بخش صنعت  به  توجه  با 

باال  تسهیات  سود  خ  نر ندارد،  را  درصد   9 حدود  واقعی 

می شود  صنعتی  سرمایه گذاری های  انگیزه  کاهش  سبب 

را در  و جهت دهی منابع مالی به بخش های غیرصنعتی 

پی دارد.

3-1. تسهیالت اعطایی به بخش صنعت و معدن 

ع  مجمو مرکزی،  بانک  سوی  از  منتشره  آمارهای  اساس  بر 

مختلف  بخش های  به  بانکی  نظام  اعطایی  تسهیات 

تومان  میلیارد  هزار   548 معادل   1395 سال  در  اقتصادی 

تومان  میلیارد  هزار   161 حدود  میزان،  این  از  که  است  بوده 

اختصاص  معدن  و  صنعت  بخش  به  درصد(  )حدود29/3 

رشد  درصد   32 قبل  سال  با  مقایسه  در  که  است  شده  داده 

که بیش  داشته است. )جدول 3(. نکته قابل توجه این است 

معدن  و  صنعت  بخش  به  اعطایی  تسهیات  از  درصد   80 از 

گردش بوده است. سهم سرمایه گذاری  برای تامین سرمایه در 

از 12 درصد بوده است. بنابراین،  کمتر  ایجادی و  توسعه ای 

فعالیت های  بلندمدت  مالی  تامین  در  بانکی  نظام  نقش 

پایین  سهم  خصوص  در  است.  محدودتر  معدنی  و  صنعتی 

کارکرد  اساسًا  کرد  بیان  می توان  ایجادی،  و  توسعه   تسهیات 

کوتاه مدت است و تامین مالی  بانک ها در ارتباط با تامین مالی 

اینکه  به  توجه  با  اما  است.  سرمایه  بازار  به  مربوط  بلندمدت 

کشور )به ویژه بازار اولیه( عمق چندانی ندارد  بازار سرمایه در 

و نظام تامین مالی بانک محور است می بایست تفکیکی میان 

کرد به طوری  بانک های توسعه ای و بانک های تجاری ایجاد 

که مداخله دولت برای سرمایه گذاری بلندمدت در بانک های 

اساس  بر  بانکی  فعالیت  مابقی  و  گیرد  انجام  توسعه ای 

ماحظات فنی بانک های تجاری انجام پذیرد. 

جدول 3-  تسهیالت اعطایی و رشد آنها )هزار میلیارد تومان(

سالتسهیالت کل بخش هاتسهیالت بخش صنعت و معدن

مبلغرشدمبلغرشد

1470/621236/21392

51106/445341/41393

15121/922417/31394

32160/931548/41395

ماخذ: بانک مرکزی ج.ا.ا

بخش  معدن  و  صنعت  بخش  به  پرداختی  تسهیات  کل  از 

این  که  است  استمهال  و  امهال  به صورت  نیز  توجهی  قابل 

و  بنگاه های صنعتی  نقد  منابع  افزایش  به  کمک چندانی  امر 

کرد. عاوه بر این، با توجه برنامه های وزارت  معدنی نخواهد 

اقدام  مقاومتی؛  اقتصاد  سال  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 

برای  بانکی  تسهیات  تومان  میلیارد  هزار   13 حدود  عمل،  و 

پرداخت  و متوسط  کوچک  از 11500 صنایع  بیش  تولید  رونق 

شده است. 

3-2. بدهی بانک ها به بانک مرکزی 

کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و جلوگیری  مدیریت و 

خروج  با  مرتبط  سیاست ها  از  یکی  بانک ها  برداشت  اضافه  از 

غیرتورمی از رکود بوده است. سیاست های پولی بانک مرکزی 

در سال 1394 در این راستا بوده است؛ به طوریکه رشد بدهی 

 2/5 منفی  رشد  با  سال  این  در  مرکزی  بانک  به  بانک ها 

بدهی  مجددًا   1395 سال  در  اما  است.  شده  روبرو  درصدی 

است؛  داشته  توجهی  قابل  رشد  مرکزی  بانک  به  بانک ها 

در  ریال  میلیارد  هزار   836/3 از  بدهی  میزان  به نحوی که 

انتهای سال 1394 به 996/9 هزار میلیارد ریال در پایان سال 

خ باالی اضافه  با توجه به نر 1395 رسیده است )جدول 4(. 
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از  میزان  این  افزایش  درصد(،   34( مرکزی  بانک  از  برداشت 

منابع  توجه در هزینه تجهیز  قابل  بانک ها خود نقشی  بدهی 

بانکی  تسهیات  سود  خ  نر کاهش  عدم  بالطبع  و  سپرده ای 

دارد. 

جدول 4-  بدهی بانک ها به بانک مرکزی  )هزار میلیارد ریال(

بدهی بانک هاسال
خ رشد ساالنه  نر

)درصد(

1392602/623

1393858/142

1394836/3-2/5

13951154/919

 ماخذ: بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران

کفایت سرمایه 3-3. وضعیت استحکام بانک ها؛ نسبت 

توسعه   زیرشاخص های  مهمترین  از  بانک ها  مالی  استحکام 

کفایت سرمایه  ارتباط نسبت  بازار مالی است. در این  یافتگی 

به شمار  بانک ها  اعتباری  ریسک  در  تاثیرگذار  مولفه های  از 

کفایت سرمایه  می رود. براساس استانداردهای بال 3 حداقل 

بررسی  که  است  حالی  در  این  است.  شده  تعیین  درصد   13

و  بانک ها  کثر  ا در  نسبت  این  که  است  آن  نشان دهنده 

استاندارد  این  با  معناداری  فاصله  کشور  اعتباری  موسسات 

دارد.

سرمایه  معادل  سرمایه  کفایت  نسبت  اینکه،  به  توجه  با 

ضرایب  با  شده  موزون  دارایی های  ع  مجمو به  بانک  پایه 

اصاح  نسبت،  این  بر  تمرکز  بر  عاوه  اینرو  از  است،  ریسک 

این  در  بود.  خواهد  اهمیت  حائز  نیز  بانک ها  دارایی  ساختار 

 30 حدود   1395 پایان  در  که  می دهد  نشان  شواهد  ارتباط 

که  است  دارایی هایی  به صورت  بانک ها،  منابع  از  درصد 

کاهش  ضمن  امر  این  دارند.  پایینی  شوندگی  نقد  و  بازدهی 

کفایت سرمایه آنها را نیز تحت  قدرت وام دهی بانک ها، میزان 

بانکی  نظام  دارایی های  ترکیب  بنابراین  می دهد.  قرار  تاثیر 

نیازمند اصاحات اساسی دارد. 

3-4. مقایسه میان نسبت سپرده قانونی ایران با سایر کشورها 

کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک ها  یکسان سازی و 

خ تورم، از جمله سیاست های مرتبط با  متناسب با تحوالت نر

خ تا اوایل سال 1395 تقریبًا  بانک مرکزی بوده است. این نر

بانکی )حداقل  به حداقل ممکن خود براساس قانون پولی و 

معادل 10 درصد طبق بند 3 ماده 14 این قانون( رسیده است. 

کاهش نسبت سپرده قانونی ریسک بانک  هرچند ممکن است 

را افزایش می دهد، نمی توان از نقش آن در افزایش توان مالی 

نشان  کشور   70 تجربه  بررسی  کرد.  چشم پوشی  هم  بانک ها 

کمتر یا مساوی از 10 درصد است.  که عمده نسبت ها  می دهد 

که بانک داری اسامی در آن ها اجرا می شوند  کشورهایی  حتی 

ع هستند )جدول 5(6. نیز شامل این موضو

جدول 5- دامنه نسبت سپرده قانونی درکشورهای منتخب

کشورها
منتخب

سهم  
)درصد(

تعداد 
کشورها

خ ذخیره قانونی نر

کستان،  هندوستان، پا
مالزی

37.2 26
کوچکتر یا مساوی 

5 درصد 

مصر، گرجستان، اندونزی 31.4 22 بین 5 تا 10 درصد 

ایران، ونزوئا، چین، 
عراق، ترکیه

31.4 22
بیشتر از 10 درصد 

Reference: http://www.centralbanknews.info/-
Australia’s central bank 

جمع بندی و مالحظات 
اقتصاد  جهانی  مجمع  گزارش  بنابر  شد،  بیان  که  همان طور 

کشور ایران از لحاظ مولفه سطح توسعه یافتگی   ،)2016-17(

که  طوری  به  است؛  نامناسبی  وضعیت  دارای  مالی  بازارهای 

اختصاص  خود  به  را   131 رتبه  منتخب  کشور   138 میان  در 

کشور  در  مالی  بازارهای  کارآمدی  نا از  نشان  که  است  داده 

همچون  آن  مهم  زیرمولفه های  از  برخی  که  آنجایی  از  دارد. 

هزینه  بانک ها،  مالی  استحکام  تسهیات،  بودن  دسترس  در 

با توجه  و  کشور است  بانکداری  با نظام  خدمات مالی مرتبط 

کشور، ضرورت اصاح نظام  به نظام تامین مالی بانک محور 
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کشور حائز اهمیت  کارایی بازارهای مالی  کشور در بهبود  بانکی 

است. 

با توجه به بررسی های عمل آمده از شاخص های پولی و 

که  می دهد  نشان  کشورها  سایر  با  آن  مقایسه  و  ایران  بانکی 

)نسبت  مالی  عمق  شاخص  کشور،  در  نقدینگی  رشد  رغم  به 

پایین  کشورها  سایر  با  مقایسه  در  کشور   )GDP به  نقدینگی 

به  منابع  بهینه  تخصیص  عدم  از  کی  حا امر  این  که  است 

می توان  آن  علل  جمله  از  که  است  مولد  فعالیت های  سمت 

نیز  و  دولت  توسط  بانک ها  بر  تکلیفی  تسهیات  تحمیل  به 

کشور  بانکی  سیستم  کارآمد  نظارت  و  و  اعتبارسنجی  عدم 

انتقال وجوه هستند  کرد. در واقع بانک ها بیشتر عامل  اشاره 

و همچنان ارائه خدمات تخصصی مالی و مشاوره ای بانک ها 

افزایش  آن  پیامد  که  نیست  یافته  توسعه  چندان  کشور  در 

است.  بوده  اخیر  سال های  در  بانک ها  جاری  غیر  مطالبات 

باال  ایران )به سبب  این هزینه تجهیز منابع مالی در  بر  عاوه 

است  باال  کشورها  سایر  با  مقایسه  در  سپرده(  سود  خ  نر بودن 

با  را  آنها  سرمایه  کفایت  و  بانک ها  مالی  استحکام  امر  این  و 

کرده است. چالش مواجه 

عملکرد نظام بانکداری در دوره 95-1392 نشان می دهد 

دوره  این  در  تورم  خ  نر ماحظه  قابل  کاهش  رغم  به  اوال،  که 

خ سود تسهیات متناسب با آن تعدیل نشده است به طوری  نر

خ سود تسهیات به قیمت حقیقی افزایش چشمگیری را  که نر

کرده است با توجه به اینکه فعالیت های مولد اقتصاد  تجربه 

که منابع  دارای بازدهی باالیی نیستند این امر سبب می شود 

بانکی به سمت بخش های غیرمولد سوق یابند. عاوه بر این، 

از  و جلوگیری  بانک مرکزی  به  بانک ها  کاهش بدهی  هرچند 

خروج  با  مرتبط  سیاست ها  از  یکی  بانک ها  برداشت  اضافه 

غیرتورمی از رکود بوده است اما بدهی بانک ها به بانک مرکزی 

سال  به  نسبت  را  درصدی   20 حدود  افزایش   1395 سال  در 

کرده است.  قبل تجربه 

با توجه به موارد ذکر شده، ارائه راهکارهای متناسب برای 

اصاح نظام بانکی از دو منظر قابل بررسی است. اول از منظر 

که ماهیتی میان مدت و بلندمدت  تغییر در پارادایم و رویکرد 

پارادایم  ظرف  در  عملیاتی  راه کارهای  منظر  از  دیگر  و  دارد 

کوتاه مدت است.  که دارای رویکرد  موجود 

)رویکرد  بانکی  نظام  به  رویکرد  و  پارادایم  در  تغییر  الف. 

میان مدت و بلندمدت(

از منظر تفکر سیاستی می بایست جهت گیری و رویکرد کلی نظام 

چارچوب های  که  معنی  این  به  شود؛  تبیین  کشور  بانکداری 

سیاستی موردنظر می بایست به سواالت اساسی زیر پاسخ دهند:

آیا نظام تامین مالی کشور در صدد بکارگیری ظرفیت های 	 

منابع  برای تجهیز  به ویژه در وضعیت پسابرجام  خارجی 

کند؟ است یا همچنان می خواهد به منابع داخلی اتکا 

یک 	  به عنوان  بانک ها  به  کشور  تصمیم گیری  نظام  آیا 

عامل  به عنوان  را  آن  اینکه  یا  و  می کند  نگاه  صنعت 

و  می دهد  قرار  مدنظر  دولت  به  وابسته  و  وجوه  انتقال 

ماهیت مستقلی ندارد؟ 

و 	  مالی  نظام  آزادسازی  به  دنبال  کشور  بانکی  نظام  آیا 

می خواهد  همچنان  یا  است  بازار  نیروی های  فعالسازی 

بانکی  و  پولی  متغیرهای  بر  مقررات  و  ضوابط  طریق  از 

تاثیرگذار باشد؟ 

آیا نگرش دولت و بانک مرکزی درصدد تغییر نقش کارکردی 	 

به  یا  است  مالی  واسطه گر  نهادهای  به عنوان  بانک ها 

بانک ها صرفًا به عنوان عامل انتقال وجوه نگاه می کند؟ 

آیا نظارت بانکی به صورت مستقل از سایر نهادهای مالی 	 

سایر  با  هماهنگی  در  و  یکپارچه  به صورت  یا  شود  انجام 

انجام  بیمه  و  بورس  همچون  مالی  حوزه های  نهادهای 

شود؟ 

در 	  آنها  سرمایه  افزایش  و  بانک ها  استحکام  بخشی  آیا 

نظام بانکی با رویه های قبلی دنبال می شود یا برنامه ای 

جدید برای تقویت استحکام مالی آن دسته از بانک هایی 

قرار  مخاطره آمیزی  وضعیت  در  حاضر  حال  در  که  دارد 

گرفته اند؟ 
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شرایط  در  اتخاذ  قابل  سیاست های  و  رویکردها  برخی  ب. 

کوتاه مدت( موجود )رویکرد 

ح زیر برای اصاح  در ظرف پارادایم موجود توصیه هایی به شر

کشور قابل ارائه هستند: نظام بانکی 

کاهش 	  طریق  از  بانکی  نظام  با  دولت  رابطه  اصاح 

تسهیات تکلیفی و رفع سهم های اعتباری.

از 	  حمایت  شرایط  لحاظ  با  خ ها  نر تدریجی  آزادسازی 

بخش های دارای اولویت.

از 	  مالی  واسطه گری  نقش  تقویت  برای  روشن  برنامه ای 

به  بخشی  ع  تنو راستای  در  کاربردی  آموزش های  طریق 

واسطه های مالی.

بازار مالی و برچیدن موسسات 	  یکپارچه سازی نظارت در 

که ساختار مالی آن ها ادامه فعالیت شان را غیرقابل  مالی 

توجیه می کند، خواهد بود.

در 	  تورم  با  متناسب  بانکی  تسهیات  سود  خ  نر تعدیل 

کشور در سال 1396 و رفع عوامل  کشور در سیاست پولی 

تشدید  و  مخاطره آمیز  رقابت  به  بانک ها  سوق دهنده 

مخاطرات اخاقی در نظام بانکی.

مطالبات 	  کاهش  برای  سیاسی  نظام  ظرفیت  از  استفاده 

و  محدود  عده  اختیار  در  حاضر  حال  در  )که  غیرجاری 

متنفذی قرار دارد و از بازپرداخت آن استنکاف می کند(؛

طریق 	  از  بانکی  نظام  با  دولت  ارتباط  مکانیزم  اصاح 

از  صرفًا  تکلیفی  سیاست های  اعمال  و  تکالیف  کاهش 

طریق بانک های تخصصی و از طریق وجوه اداره شده؛ 

در 	  خارجی  مالی  منابع  ظرفیت  از  بیشتر  بهره مندی 

پسابرجام.

اساسنامه 	  اولی  به طریق  و  فعالیت  تفکیک  برای  تاش 

به  توجه  )با  تجاری  و  توسعه ای  بخش  دو  به  بانک ها 

که در دولت قبل ابعاد  ح تحول نظام بانکی  چارچوب طر

کلی آن روشن شده است( ؛

بهبود 	  و  دولتی  بانک ها  تقویت  به  بخشیدن  اولویت 

کفایت سرمایه در راستای استحکام بخشیدن به  نسبت 

نظام بانکی به عنوان اولویت ملی و باهدف پیشگیری از 

بحران مالی پیش رو؛

کاهش 	  امکان  هدف  با  بانکی  و  پولی  قانون  اصاح 

با  بانک هایی  برای  حداقل  قانونی  سپرده  نسبت  کف 

استحکام مالی باالتر.

و 	  مرکزی  بانک  از  برداشت  اضافه  جرایم  خ  نر کاهش 

خ سود بازار بین بانکی  کاهش بیشتر نر برنامه ریزی برای 

کاهش هزینه های تجهیز منابع. به منظور 

محدود کردن تقاضای تسهیات بانکی برخی از نهادهای 	 

مالی  تامین  از  آن ها  سهم  افزایش  طریق  از  دولتی  شبه 

بازار سرمایه.

خ 	  نر کاهش  جهت  در  خزانه  اوراق  منطقی  قیمت گذاری 

کاهش هزینه های تمام شده پول.  سپرده های بانکی و 

بحران 	  کاهش  جهت  سپرده  بیمه  مکانیزم های  تقویت 

مالی بانک ها و موسسات مالی غیردولتی.
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/ مالی  محدودیت های   / نهادی  سرمایه گذاران  نسبت 

خ رشد فروش/ نقدشوندگی بازار سهام /نوسان پذیری  نر

قیمت سهام و پانل دیتا.

چکیده:
هدف این پژوهش، بررسی تاثیر نسبت سرمایه گذاران نهادی، 

محدودیت های مالی، نقدشوندگی بازار سهام و نوسان پذیری 

خ رشد فروش شرکت ها است. این پژوهش  قیمت سهام بر نر

بر  مبتنی  و  بوده  تحلیلی- علی  و  کتابخانه ای  ع مطالعه  نو از 

پژوهش  این  در  است.  دیتا(  )پانل  تابلویی  داده های  تحلیل 

اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته  شرکت   106 مالی  اطاعات 

بررسی شده  تا 1393  زمانی 1388  تهران در طی دوره  بهادار 

به  نتایج  تحلیل  و  تجزیه  برای  سال(.   - شرکت   636( است 

 Spss، Eviews  22 نرم افزارهای  از  پژوهش  آمده ی  دست 

نتایج تحقیق در  17.1، استفاده شده است.   Minitab  و   8.1

که بین  ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت 

شرکت ها،  فروش  رشد  خ  نر و  نهادی  سرمایه گذاران  نسبت 

به  توجه  با  همچنین  دارد.  وجود  مستقیمی  و  معنادار  رابطه 

تایید فرضیه  با  ارتباط  در  گرفته  و تحلیل های صورت  تجزیه 

که بین محدودیت های  دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم 

معکوسی  و  معنادار  رابطه  شرکت ها،  فروش  رشد  خ  نر و  مالی 

فرضیه  تایید  با  ارتباط  در  تحقیق  نتایج  ادامه  در  دارد.  وجود 

بازار  نقدشوندگی  بین  که  داشت  آن  از  نشان  پژوهش  سوم 

خ رشد فروش شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی  سهام و نر

وجود دارد و در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت 

گرفته در ارتباط با تایید فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه 

رســی تأثــیر نســبت ســرمایه گذاران نهــادی،  بر
محدودیــت های مالی،  نقدشوندگی بازار سهام 
وش  و نوسان پذیری قیمت سهام بر نرخ رشد فر
اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته  شرکت های  در 

بهادار تهران
پذیرش: 97/3/19 دریافت: 96/9/1   

علی حسنوند
کارشناسی ارشد اقتصاد، ایران دانشجوی 

economy912@gmail.com
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خ رشد فروش  که بین نوسان پذیری قیمت سهام و نر رسیدیم 

شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

مقدمه
در نظام های اقتصادی مدرن، نفوذ سرمایه گذاران نهادی نیز 

کلی آن نظام  کلیدی در تبیین و معرفی ساختار  یکی از عوامل 

نهادی  سرمایه گذاران   .  ]1[  )2012 )جونز،  می باشد  اقتصادی 

موقع  به  اطاعات  دریافت  برای  گروه ها  سزاوارترین  زمره  در 

معامات  می باشند.  شرکت ها  سهام  قیمت  تغییرات  مورد  در 

که  شد  خواهد  رونق  زمانی  سرمایه  بازار  در  شرکت ها  سهام 

و  شده  گرفته  نظر  در  آور  شوک  درونی  و  بیرونی  عوامل  کلیه 

مانند  رونق معامات  بر  متاثر  به عوامل درونی  توجه  در حین 

خارجی ای  عوامل  نهادی،  سرمایه گذاران  نفوذ  و  سود  تقسیم 

در  نیز  بازار  کارایی  و  شرکت ها  سایر  اقتصادی  تغییرات  مانند 

نوسانات   .]2[)2007 همکاران،  و  )کوهن  شود  گرفته  نظر 

مورد  که  است  مالی  مباحث  انگیزترین  بحث  از  یکی  سود، 

توجه سرمایه گذاران نهادی نیز می باشد. سرمایه گذار نهادی، 

شرکت های سرمایه گذاری مشترک، شرکت های سرمایه گذاری 

به شکل  را  اعضا  اندوخته  که  بیمه عمر  محدود، شرکت های 

سبد سهام و اوراق قرضه نگهداری می کنند، همه از نمونه های 

سرمایه گذار نهادی هستند. این دسته از سرمایه گذاران به دلیل 

که انجام می دهند، همواره نقش  حجم باالی دادوستدهایی 

به سزایی در عملکرد بازار به عهده دارند. غیبت سرمایه گذاران 

نهادی در بازار اوراق بهادار پیامدهای جبران ناپذیری در پی 

مادۀ یک  بند 27  ع  نهادی موضو خواهد داشت. سرمایه گذار 

قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا عبارتند از:

بانک ها و بیمه ها. . 1

صنللدوق . 2 سللرمایه گذاری،  شللرکت های  هلدینگ هللا، 

صندوق هللای  و  سللرمایه  تأمیللن  شللرکت  بازنشسللتگی، 

اوراق  و  بللورس  سللازمان  نللزد  شللده  ثبللت  سللرمایه گذاری 

بهللادار.

که بیش از 5 درصد یا بیش . 3 هر شخص حقیقی یا حقوقی 

دست  در  بهادار  اوراق  اسمی  ارزش  از  ریال  میلیارد   5 از 

کند. انتشار ناشر را خریداری 

سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی.. 4

شرکت های دولتی. . 5

که . 6 اشخاصی  یا  ناشر  مدیران  و  مدیره  هیأت  اعضای 

کارکرد مشابه دارند.

سهام  نسبت  معنی  به  نهادی  سرمایه گذاران  نسبت 

تاثیرگذار  عوامل  از  یکی  سهام،  کل  به  نسبت  مالکان)اعضا( 

بر  نسبت  این  تغییرات  و  بوده  شرکت ها  سود  نوسانات  در 

و  )هودارت  بود  خواهد  تاثیرگذار  مدیره  هیئت  تصمیمات 

سود  تقسیم  تصمیم های  بنابراین،   .]3[)2006 همکاران، 

سرمایه گذاران  و  مدیران  سوی  از  که  سود  نوسانات  بر  متکی 

اهمیت است.  دارای  و  بسیار حساس  گرفته می شود،  نهادی 

معادل های  و  نقد  وجوه  از  ناشی  عملیاتی  نقدی  جریان های 

تغییر  مانند  عواملی  توسط  می تواند  شرکت ها  در  نقد  وجوه 

داشته  کاهش  یا  افزایش  نهادی  سرمایه گذاران  سیاست های 

ج  مخار در  اضافی  نقد  وجوه  سرمایه گذاری  همچنین  باشد، 

بهره وری  کاهش  یا  افزایش  باعث  می تواند  توسعه  و  تحقیق 

عملیاتی  عملکرد  بهینه  سطح  بردن  باال  باعث  نهایت  در  و 

مستقیم  رابطه  وجود   .]4[)2003 استامبوگ،  و  )پاستور  گردد 

ج  مخار در  سرمایه گذاری  رشد  خ  نر و  نقدی  جریان های  بین 

نظر  تحت  مدیران  تفکر  از  گرفته  نشات  توسعه  و  تحقیق 

سرمایه گذاران نهادی می باشد )الیرودی و الزاریدیس، 2000(

]5[. سودآوری شرکت عامل مهمی در تغییر ارزش بازار سهام و 

در نتیجه، تغییر ثروت سهامداران است )اسلوآن، 1996(]6[. 

تاثیرگذار  شرکت  سودآدری  بر  متعددی  عوامل  دیگر  سوی  از 

نهادی  سرمایه گذاران  نفوذ  معیارها  این  از  یکی  می باشند. 

ِچن،  و  )چانگ  می باشد  بهره وری  نسبت  افزایش  میزان  در 

که  است  معیارهایی  مهمترین  از  یکی  معیار  این   .]7[)1989

قرار  توجه  مورد  سرمایه گذاری  فرصت های  انتخاب  زمان  در 

که  می گیرد و لذا سرمایه گذاران شرکت هایی را انتخاب می کنند 
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دارای نسبت نقدشوندگی باالیی باشند )آجینکیا و همکاران، 

2005(]8[. در این پژوهش در بخش اول مقدمه ای در ارتباط 

و  مساله  بیان  دوم،  بخش  در  ادامه  در  شد،  بیان  ع  موضو با 

انجام تحقیق و در بخش  در بخش سوم، اهمیت و ضرورت 

چهارم، مطالعات نظری و در ادمه در بخش پنجم، فرضیه ها 

تحلیل های  و  تجزیه  و  مدل  ششم،  بخش  در  و  شده  بیان 

مربوط به آمار توصیفی و همبستگی بین متغیرها بیان شده و 

در بخش هفتم به تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها و در 

نهایت در بخش هشتم نتیجه گیری بیان خواهد شد.

1. بیان مسأله
که به عقیده برخی  محدودیت مالی از جمله متغیرهای است 

از پژوهشگران نمایندهی یک بعد ریسک سیستماتیک است. 

مانند عدم  بازار سرمایه  نتیجه نقص های  این محدودیت در 

باعث  و  می شود  ایجاد  نمایندگی  مشکات  و  اطاعاتی  تقارن 

می گردد تا تأمین مالی از طریق منابع بیرون از سازمان، مانند 

استقراض و یا انتشار بدهی نسبت به تأمین مالی درون سازمانی 

طورکلی  به  شود.  پرهزینه تر  انباشته،  سود  از  استفاده  یعنی 

که  هستند  شرکت هایی  مالی،  محدودیت  دارای  شرکت های 

در  سودآور  پروژه های  مالی  تأمین  منظور  به  کافی  مالی  منابع 

اختیار ندارند و در صورت تأمین مالی از طریق به عاوه، این، 

منابع برون سازمانی، هزینه های باالیی را باید متحمل شوند 

)اسپینسا ]9[،2015( شرکت ها، توانایی اقدام مؤثر جهت تغییر 

میزان و زمان بندی جریان های نقدی را ندارند و قادر نیستند 

مناسب  کنش  وا غیرمنتظره  فرصت های  و  رویدادها  قبال  در 

مالی،  دارای محدودیت  نتیجه، شرکت های  در  نشان دهند. 

ریسک باالتری دارند.

گروه دیگر  شرکت های دارای محدودیت مالی در قیاس با 

ح های  طر و  جدید  پروژه های  در  سرمایه گذاری  مستعد  کم تر 

که  است  دلیل  بدان  این  می باشند؛  سوددهی  فاقد  جاری 

می باشد  دشوار  امری  شرکت ها  این  برای  خارجی  مالی  تأمین 

)بای و همکاران، 2006(]10[. بوهِمر و همکاران )2008(]11[، 

با  بیشتر  آن ها  سوی  از  شده  ارائه  شاخص  که  داشتند  بیان 

خصوصیات مرتبط با محدودیت های مالی شرکت ها سازگارتر 

که سود سهام تقسیم  است. نسبت سود تقسیمی شرکت هایی 

تقسیم  سهام  سود  که  شرکت هایی  به  نسبت  می نمایند، 

مالی  محدودیت های  با  که  دارند  پایینی  احتمال  نمی کنند 

به  دسترسی  در  آن ها  توانایی  که  زمانی  زیرا  شوند.  مواجه 

کاهش یابد، می توانند پرداخت سود سهام  تامین مالی خارجی 

استفاده  احتیاط  با  باید  معیار  این  لیکن  نمایند،  متوقف  را 

ارزیابی  برای  مختلفی  مدل های  متمادی  سالیان  طی  شود. 

گردیده  ح  محدودیت های مالی و نقدشوندگی بازار سهام مطر

گرفته اند و  است. این مدل ها مورد ارزیابی های مختلف قرار 

ح شده در این  که عوامل مطر نتایج آزمون ها بیانگر آن است 

مدل ها به تنهایی نمی توانند ارتباط این دو متغیر با نوسانات 

سرمایه گذاری را توضیح دهند )بنکار و همکاران، 2011(]12[. 

پیدایش  با  آن،  دنبال  به  و  مالکیت  از  مدیریت  تفکیک  با 

فرصت های  اندازه گیری  و  عملکرد  ارزیابی  نمایندگی،  تئوری 

در  ع ها  موضو مهمترین  از  یکی  به عنوان  شرکت ها  رشد 

شناسایی  و  عملکرد  ارزیابی  است.  شده  ح  مطر حسابداری 

محدودیت های مالی شرکت ها همواره مورد توجه سهامداران، 

سرمایه گذاران، اعتباردهندگان مالی، نظیر بانک ها و مؤسسات 

و  )ِچن  است  بوده  مدیران  به خصوص  و  بستانکاران  مالی، 

محدودیت  معیارهای  از  دیگر  برخی   .]13[)2002 همکاران، 

اعتباریمی باشد  امتیاز  بودن  دارا  و  سهام  سود  پرداخت  مالی، 

شد.  ح  مطر النکویست،2016(]14[  و  منسا  )فاره  توسط  که 

عدم تقارن اطاعاتی در بازار سرمایه منجر به عدم شفافیت و 

کسب سود یا پیشگیری از رخداد زیان  ع معاماتی با هدف  وقو

ضعف  معامات،  هزینه های  افزایش  خاص،  اشخاص  برای 

حاصل  سود  کاهش  کلی  به طور  و  پایین  نقدشوندگی  بازار، 

در  شرکت ها  بهینه  عملکرد  کاهش  نهایت  در  و  معامات  از 

بازار سهام]15[ به معنای  یا ریزش  جامعه خواهد شد. سقوط 

مهم  دربخش های  سهام  قیمت  گهانی  نا و  چشمگیر  کاهش 

کاهش قابل توجهی  که منجر به  بازار سهام است  تأثیرگذار  و 
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در ارزش اوراق می شود. هراس]16[ به همان اندازه ی عوامل 

بنیادی اقتصاد بر سقوط بازار تأثیر می گذارد. سقوط های بازار 

اغلب ازحباب اقتصادی بازار سهام پیروی می نمایند.  سقوط 

ادهای  رخد که  است  اجتماعی  پدیده ای  واقع  در  سهام  بازار 

شده  ب  ترکی جمعی،  رفتار  و  روانشناسی  با  اقتصادی  بیرونی 

روش  ف آن  در  که  می گیرد  شکل  متناوب  چرخه  یک  در  و  اند 

کنندگان بیشتری  کنندگان بازار، شرکت  توسط برخی از شرکت 

فروش  به  نسبت  را  آن ها  واقع  در  و  می کند  فروش  به  وادار  را 

کلی سقوط بازار معمواًل در شرایط زیر  تحریک می کند. به طور 

مدت  نی  طوال دوره ای   )1988 )گالبرایت]17[،  می دهند.  خ  ر

اقتصادی،  از حد  بینی بیش  افزایش قیمت سهام و خوش  از 

ندمدت  بل میانگین  از  بیشتر   P/E نسبت  آن  در  که  بازاری 

توسط  م  اهر و  بدهی  حاشیه  از  گسترده  استفاده  و  می شود، 

ازار  ب شاخص  رقمی  دو  کاهش  گاهی  بازار.  کنندگان  شرکت 

بازار سهام  را سقوط  سهام در یک دوره میان مدت چند روزه 

کمی دقیقی  تعریف  تعریف، نمی تواند  این  البته  که  می نامند 

از ریزش بازار سهام باشد. سقوط بازار معمواًل از بازار افتان]18[

متمایز می شود،زیرا سقوط بازار همراه با فروش هول هولکی، 

کاهش چشمگیر قیمت ها می باشد. بازار افتان اغلب نمایی  و 

کاهش قیمت بازار سهام طی چند سال یا چند ماه  از دوره های 

را نشان می دهد و سقوط بازار سهام هرچند معمواًل در یک بازار 

کار  ع می پیوندد ولی لزومًا این دو به جای هم به  افتان به وقو

بازار سهام در سال 1987 منجر  مثال سقوط  برای  نمی روند. 

به ایجاد یک بازار افتان نشد یا بازار نیکی ژاپن در سال 1990 

که هرگز سقوط  چند سال بازار افتان را تجربه می کرد در حالی 

بازاری در آن ایجاد نشد. 

کلی بازده شاخص منفی دو رقمی در چندین روز و  به طور 

کوتاه و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه  در یک دوره ی زمانی 

گرفت به معنی ساده  را می توان به عنوان یک سقوط در نظر 

در  سهام  شاخص  گهانی  نا افت  لی  ما بازارهای  در  سقوط 

کثر  ا  .]19[)2002 )آمیهود،  می باشد  اه  کوت بسیار  زمانی  مدت 

مطالعات پیشین در ارتباط با نسبت نقدینگی بازار سهام توجه 

با توجه به  و  اخیر نشان دادند  تئوری های تجربی  به  خاصی 

بین  ممکن  رابطه ای  از  نشان  آن ها  ت  مطالعا بهره  رشد  خ  نر

داشت.  اقتصادی  واقعی  نوسانات  و  سهام  بازار  نقدینگی 

سادکا،   مانند:  کان  اقتصاد  طح  س در  متعددی  تحقیقات 

شده  انجام   ،]21[)2007( همکاران  و  هوِگس  و   ]20[)2006(

که شواهدی در ارتباط با توافق عمومی در سطح صنعت  است 

در ارتباط با رابطه مثبت بین نقدینگی بازار سهام و متغیرهای 

سطح  در  دارد.  وجود  کشورها  پولی  سیاست های  به  مربوط 

کان، تصمیمات مربوط به نقدینگی سهام، می تواند  اقتصاد 

شرکت ها  سطح  در  سهام  انتشار  مانند:  عوامل  برخی  از  ناشی 

و  )انگوین  شرکت  ریسک   ،]22[)2006 همکاران،  و  )ِدسای 

ِچن، 2008(]23[ و افزایش نقدینگی عمومی )اسچنیک َمن و 

ایکسیونگ، 2003(]24[ باشد. بنابراین کلیه مطالعات پیشین 

نقدینگی  و  واقعی  سرمایه گذاری  ین  ب رابطه  خاص  طور  به 

کان مورد بررسی قرار  بازار سهام را در سطح صنعت و اقتصاد 

بازار،  گستردگی و عمق  با توجه به  بازار مالی  اند. در هر  داده 

ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. به عبارت 

منابع  به  سرعت  به  است  ممکن  ذاران  سرمایه گ برخی  دیگر 

که در چنین مواردی  مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند 

قدرت نقد شوندگی سهام می تواند اهمیت زیادی داشته باشد 

داشتن  اهداف  این  به  دستیابی  اساسی  معیارهای  از  یکی  و 

توزیع سود  با  ارتباط  در  مبانی درست  با  بهینه همراه  عملکرد 

سهام بین سهامداران و میزان و حجم نقدینگی بازار در ارتباط 

)1998 همکاران،  و  )کیم  است  جدید  ی  سرمایه گذاری ها با 

کشف  فرآیند  در  را  مهمی  نقش  چنین  هم نقدشوندگی   .]25[

تاثیرات  به  ازتحقیقات  بسیاری  عداد  می کند.ت بازی  قیمت 

کتشافی  ا تورم  مبنای  بر  انتظار  مورد  د  عملکر بر  نقدشوندگی 

سهام  نقدشوندگی  اهمیت  به  توجه  با  اند.  پرداخته  حبابی  و 

پولی  کان  سیاست های  خصوصا  آن  ر  ب موثر  عوامل  شناخت 

می تواند به بهبود آن یاری رساند )ِدچاو، 1994(]26[.

مدیران  سرمایه گذاران،  حاضر  حال  د  رش به  رو  اقتصاد  در 

گزینه های  دنبال  به  همواره  پرتفوی،  ان  مدیر و  سرمایه گذار 
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نظر  مورد  سود  هم  بتوانند  تا  هستند  سرمایه گذاری  مناسب 

کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند  کسب  را 

میزان  تعیین  بنابراین   .]27[)2007 همکاران،  و  )چانگ 

تاثیر  شرکت ها  سهام  قیمت  و  بازده  روی  بر  که  عواملی  تاثیر 

مدیران  جهت  از  هم  و  سرمایه گذاران  جهت  از  هم  می گذارد، 

همکاران،  و  )ِدچاو  است  برخوردار  سزایی  به  اهمیت  از  مالی 

که  که باید بدان اشاره نمود، این است  2001(]28[. نکته ای 

کنار بازدهی  در عمل سرمایه گذاران چندان به متغیر ریسک در 

به عبارتی دیگربه ریسک تحت عنوان  یا  و  توجهی نمی کنند 

بیشتر  و  نمی دهند  بها  سرمایه گذارای  برای  مهم  معیار  یک 

توجه آنان به نوسان پذیری قیمت سهام با توجه به عواملی 

غیر از ریسک مانند ساختار مالی بهینه شرکت ها می باشد )ِبِبر 

عادی  وضعیت  در  شرکت ها  مدیران   .]29[)2013 گانو،  پا و 

در  را  مالی  ساختار  وضعیت  که  هستند  راه کارهایی  دنبال  به 

کنترل  را  سهام  قیمت  نوسان پذیری  و  داده  قرار  بهینه  نقطه 

خود  نظر  بیشتر  و  کرده  توجه  شرکت  ریسک  به  کمتر  و  کرده 

)ِبرنارد و  بر رشد شرکت می نمایند  تاثیرگذار  را معطوف عوامل 

کلی همواره سرمایه گذاران خصوصا  نوِئل، 1991(]30[. به طور 

از  بازدهی  کسب  فرصت های  دنبال  به  سرمایه  بازار  فعاالن 

محل تغییرات قیمت سهام هستند.

و  حساس  عوامل  از  دیگر  یکی  شرکت ها  موجودی های 

کوتاه مدت شرکت ها  مهم در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت و 

ارتباط  در  نحوی  به  موجودی ها  سطح  در  تغییرات  می باشد. 

افزایش نقدینگی شرکت و فروش شرکت ها است  یا  کاهش  با 

کاهش فروش  )کوهن و همکاران، 2007(، بنابراین افزایش و 

شرکت ها به نوعی به توان مالی شرکت ها در ارتباط می باشد. 

اهداف  به  مربوط  سیاست های  به  توجه  با  شرکت ها  کثر  ا

ایجاد  برای  شرکت  موجودی های  افزایش  پی  در  مدت  بلند 

تعادل  ایجاد  که  هستند  محصوالت  تولید  میزان  در  تعادل 

است  شرکت  فروش های  در  تعادل  ایجاد  مستلزم  تولید  در 

متغیرهای  از  دلیل  همین  به   .)2003 استامبوگ،  و  )پاستور 

وابسته  متغیر  به عنوان  موجودی ها  در  سرمایه گذاری  نسبت 

مالی  توان  شرکت،  فروش  در  قطعیت  عدم  متغیرهای  از  و 

عدم  افزایش  طریق  از  شرکت   مالی  توان  افزایش  و  شرکت 

خواهیم  استفاده  مستقل  متغیر  به عنوان  فروش  در  قطعیت 

بین  درست  و  مناسب  رابطه  یک  تعیین  برای  هم چنین  کرد. 

کنترلی  متغیرهای  سری  یک  از  مستقل  و  وابسته  متغیرهای 

خ رشد سرمایه گذاری نسبت به دو دوره قبل شرکت،  )مانند: نر

دوره  دو  به  نسبت  فروش  رشد  خ  نر شرکت،  فروش  رشد  خ  نر

به فروش شرکت(  تفاضل سرمایه گذاری  قبلی شرکت، نسبت 

که بر روی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به صورت 

کرد. غیر مستقیم تاثیر دارند، استفاده خواهیم 

دنبال  به  محقق  پژوهش  این  اصلی  هدف  به  توجه  با 

آیا نسبت سرمایه گذاران  که  این پرسش است  پاسخگویی به 

و  سهام  بازار  نقدشوندگی  مالی،  محدودیت های  نهادی، 

خ رشد فروش در شرکت های  نوسان پذیری قیمت سهام بر نر

یا  است  تاثیرگذار  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته 

خیر؟

2. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

خ رشد قیمت سهام،  نر فراوان متغیرهای  به اهمیت  با توجه 

سیاست های  تعیین  در  نهادی  سرمایه گذاران  نفوذ  نسبت 

بنیادی و بازدهی بازار سهام و تاثیرگذاری آن بر میزان و حجم 

حقیقت  این  سهام،  انتظار  مورد  بازده  و  شده  بلوکه  معامات 

در  باالیی  ریسک پذیری  که  شرکت های  که  می شود  نمایان 

اندازه  همان  به  می دهند  نشان  خود  از  تغییرات  با  ارتباط 

و  )آچاریا  کرد  خواهند  تجربه  را  منفی  یا  مثبت  نوسانات  نیزه 

ِدچاو  قبیل  از  پیشین،  تحقیقات  چند  هر   .)2005 ِپدرسون، 

و  محافظه کاری  که  رسیدند  این  به   ،)2001( همکاران،  و 

و  قراردادها  کارایی  افزایش  به  منجر  نهادی  سهامداران  نفوذ 

ج قانون گذاری  کاهش مالیات ها، تعهدات سرمایه گذار و مخار

که از دیدگاه سرمایه گذاران ممکن است مطلوب بنظر  می گردد 

رسد ولی با فرض توزیع صحیح شرایط اقتصادی، یک سیستم 

که  می نماید  فراهم  را  شواهدی  کارانه  محافظه  حسابداری 
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احتمال طبقه بندی واحد تجاری بعنوان شرایط غیر منصفانه 

را افزایش می دهد )کیم و همکاران، 1998(. در واقع با توجه 

پیامدهای  می تواند  شرکت  یک  در  نقدینگی  کمبود  اینکه  به 

در  نقدینگی  اهمیت  باشد.  برداشته  در  سیستمی  گسترده 

ج سرمایه ای برای هر واحد تجاری ورای  ارتباط با انجام مخار

ع دیگری است )بای و همکاران، 2006(. در مدیریت  هر موضو

و  شرکت  شرایط  از  کافی  گاهی  آ با  مدیریت  دانش،  بر  مبتنی 

جریان های  بایستی  نهادی،  سرمایه گذاران  سیاست های 

این  با  متناسب  و  نماید  پیش بینی  را  شرکت  آتی  نقد  وجوه 

با  تا  نماید  تامین مالی  و  اقدام به سرمایه گذاری  پیش بینی ها 

کند  نیم نگاهی به آینده شرکت بتواند رشد شرکت را تضمین 

)بنکار و همکاران، 2011(. 

شده  سوخت  رشد  فرصت های  و  مالی  محدودیت های 

در  برانگیز  بحث  و  اساسی  موضوعات  از  یکی  شرکت ها، 

)بوهِمر  است  سرمایه گذاری  و  مالی  مدیریت  حوزه های 

ویژگی های  در  تغییر  سهام،  بازار  در   .)2008 همکاران،  و 

و  بازار  جریانات  در  تغییر  به  منجر  معامله  مورد  شرکت های 

ضمن  لذا   .)2006 )سادکا،  می شود  سرمایه گذاران  انتظارات 

اقتصادی  مالی واحد  توانایی خود در مدیریت  از دست دادن 

با  را  خود  بدهی های  سهامداران،  به  سود  پرداخت  عدم  و 

خواهند  را  بی حاصل  دارایی های  و  نموده  تنزیل  باالتر  حجم 

با  سرمایه گذاری  مناسب  فرصت های  از  استفاده  و  فروخت 

)ِچن  ساخت  خواهند  متوقف  را  کمتر  ریسک  و  باال  بازدهی 

با  موارد  از  یکی  مالی  محدودیت های   .)2002 همکاران،  و 

که باید مورد  اهمیت در ارتباط با نوسانات بازدهی سهام است 

که میزان فروش،  گیرد. مدیران عاقه مندند  توجه خاصی قرار 

خود  سرمایه گذاری  فرصت های  و  بدهی  نسبت  سهام،  بازده 

سایر  و  شرکت  توسط  شده  گزارش  مالی  صورت های  از  را 

در  را  خود  توانایی های  و  کرده  برآورد  و  پیش بینی  شواهد، 

معرض تماشای سرمایه گذاران قرار دهند )ِدسای و همکاران، 

2006(. یکی از دغدغه های اصلی مدیران واحدهای انتفاعی، 

واحدانتفاعی  آن  مالی  محدودیت های  و  نقدی  جریان های 

که نقش قابل توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا  است 

نوسانات  از  ناشی  نقدی  جریان های  استراتژی های  می کند. 

گروه دارائی های جاری و بدهی های  گردش در دو  سرمایه در 

جاری تقسیم می شود. مدیران واحد انتفاعی درشرایط مختلف 

باتوجه به عوامل درونی و بیرونی واحد انتفاعی و با توجه به 

ریسک و بازده باید استراتژی مناسبی را برای اداره و مدیریت 

خود  واحد  مالی  محدودیت های  از  ناشی  نقدی  جریان های 

انتخاب نمایند )آجینکیا و همکاران، 2005(. محدودیت های 

از  یکی  شرکت ها،  شده  سوخت  رشد  فرصت های  و  مالی 

موضوعات اساسی و بحث برانگیز در حوزه های مدیریت مالی 

و سرمایه گذاری است )آمیهود، 2002(. 

کامل  نقدشوندگی  می شود  فرض   CAPM  ]31[ مدل   در 

که همیشه تمایلی در شرکا برای مخالفت  است، به این معنی 

کنونی وجود دارد. در نتیجه قیمت  با هرگونه تجارت با قیمت 

گردش وجوه نقد شرکت  سهام شرکت تابعی از انتظارات درباره 

توسط  سهام  تقاضای  و  عرضه  ناقص  نقدشوندگی  با  است. 

گر  برخی از شرکای بازار می تواند قیمت را تحت تاثیر قرار دهد ا

کنونی نداشته باشند.  که دیگران تمایلی به تجارت با قیمت 

ناقص  نقد  بازار  و  کامل  نقد  بازار  بازار در هر دو حالت  ریسک 

ع ریسک  نو که ریسک نقدشوندگی یک  وجود دارد، در حالی 

که سرمایه گذاران زمانی با آن مواجه  سیستماتیک مهم است 

کامل نباشد )اسچنیک َمن  که بازار ها به صورت نقد  می شوند 

افزایش  بازار  نقدشوندگی  که  زمانی   .)2003 نگ،  ایکسیو و 

ع جریان ورودی از سرمایه گذاران و بازار سازها  می یابد، یک نو

نقدشوندگی سهام  و  تقاضا  افزایش  باعث  که  به وجود می آید 

در ارتباط با عدم اطمینان بیشتر و انتخاب نامطلوب می شود 

نقدینگی  حجم  در  سزایی  به  تاثیر  دارد  امکان  جه  نتی در  و 

سرمایه گذاران  که  زمانی  نتیجه  در  باشد.  داشته  ر  کشو پولی 

خروج  یا  ورود  به  تصمیم  بازار  نقدشوندگی  نوسانات  زمان  در 

سهام  مورد  در  اطاعات  کیفیت  به  می گیرند،  ص  خا سهامی 

و  )الیرودی  دارند  بیشتری  توجه  بازار  دشوندگی  نق حجم  و 

افزایش  الزاریدیس، 2000(. نقدشوندگی سهام و به دنبال آن 
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ع بحران  ریسک نقدشوندگی شرکت ها به خصوص پس از وقو

یافته  ویژه ای  اهمیت  مالی  بازارهای  سقوط  و  جهانی  مالی 

است و برای بازارهای سرمایه ایران نیز مهم می باشد. پدیده 

نقدشوندگی  مشکات  وجود  بیانگر  فروش  و  خرید  صف های 

و ِچن، 1989(.  بازار است )چانگ  در  آن  به  و ریسک مربوط 

ارزش  به  دفتری  ارزش  نسبت  متغیر  میزان  در  تغییر  بنابراین 

کننده ی موقعیت ارزشی یا رشدی بودن سهام  که تبیین  بازار، 

شرکت های مورد معامله است و نیز تغییر در سطح نقدشوندگی 

)انگوین  باشد  بسیار  اهمیت  حایز  می تواند  شرکت ها،  سهام 

وجود  با  می توانند  سهامداران  دیگر  سوی  از   .)2008 ِچن،  و 

سهام  شوندگی  نقد  رتبه  افزایش  در  مدیران  باالی  توانایی 

سرمایه گذاری  مناسب  فرصت های  از  استفاده  به  پی  شرکت 

به  سال  هر  در  سهام  نقدشوندگی  میزان  بررسی  ببرند.  بهتر 

کنند  آماده  را  خود  میزان  چه  باید  که  گفت  خواهد  مدیران 

یعنی  خود  توانایی های  و  اهداف  به  آمادگی  این  با  بتوانند  تا 

از  استفاده  شرایط  به  نهایت  در  و  سودآوری  و  بیشتر  ارزش 

با  باال  بازدهی  همان  که  سرمایه گذاری  مناسب  فرصت های 

کنند )جونز، 2012(.  ریسک پایین است، دست پیدا 

امروزه مؤسسات و سازمان های مالی برای پایدار ماندن در 

قیمت  بردن  باال  برای  اصولی  به  باید  امروزی  رقابتی  فضای 

اثرات  شناسایی  با  که  یابند  دست  سازمان  سودآوری  و  سهام 

موجبات  می توان  مالی  شاخص های  بر  سرمایه  ساختارهای 

بهبود در آن زمینه را در سازمان فراهم آورد. همچنین ارتباط 

شرکت  ریسک  از  ناشی  سهام  بازده  بر  تاثیرگذار  عوامل  بین 

خواهد  سرمایه  بازار  رونق  افزایش  در  اهمیت  با  عاملی  خود 

 )2013 گانو،  پا و  )ِبِبر   .)2007 همکاران،  و  )هوِگس  شد 

معیار  دادن  جلوه  اهمیت  با  که  داد  نشان  خود  تحقیق  در 

به عنوان  سهام  بازدهی  یش بینی  و  سیستماتیک  ریسک 

عاملی برای عدم بلوکه شدن معامات توسط مدیران، باعث 

گواهی  خود  این  و  شده  بیشتری  عمده  سرمایۀ گذاران  جذب 

رونق  به  توجه  با  باالی شرکت ها  و عملکرد  کارایی  افزایش  بر 

بین عوامل  ارتباط  معامات سهام می باشد. همچنین  گرفتن 

خود  معامات  سهام،  قیمت  نوسانات  کاهش  بر  تاثیرگذار 

به  توجه  با  سرمایه  بازار  رونق  افزایش  در  اهمیت  با  عاملی 

تصمیمات تاثیرگذار سرمایه گذاران نهادی خواهد شد )چانگ 

و همکاران، 2007(.

کشورمان با توجه به  جذب سرمایه گذاران در بازار سرمایه 

نظر  از  پیشرفته  کشورهای  به  نسبت  سرمایه  بازار  بودن  نوپا 

این  به  رسیدن  راستای  در  و  بوده  اهمیت  با  بسیار  مدیران 

سرمایه گذاران  نسبت  مانند:  عواملی  روابط  شناسایی  هدف 

و  سهام  بازار  نقدشوندگی  مالی،  محدودیت های  نهادی، 

خ  نر بر  آن  تاثیرگذاری  و  شرکت  سهام  قیمت  پذیری  نوسان 

به هدف  اساسی در دستیابی  راه گشای  رشد فروش، می تواند 

غایی شرکت ها باشد.

3. مبانی نظری پژوهش
پژوهش حاضر با شناخت و بررسی تاثیر نسبت سرمایه گذاران 

و  سهام  بازار  نقدشوندگی  مالی،  محدودیت های  نهادی، 

خ رشد فروش شرکت ها، مبانی  نوسان پذیری قیمت سهام بر نر

کاربردی برای بازیگران بازار سرمایه شامل سرمایه گذاران بالقوه 

که به دنبال  و بالفعل و..... فراهم خواهد نمود. بدیهی است 

انجام هر تحقیقی تاش بر این است نتایج به دست آمده مورد 

کارا  استفاده عاقمندان قرار بگیرد تا در اتخاذ تصمیمات موثر 

نخواهد  امر  این  از  مستثنی  نیز  تحقیق  این  لذا  باشد،  موثر  و 

بود. از طرف دیگر نتایج تحقیقات برای خود مدیران شرکت ها 

نیز قابل توجه خواهد بود تا نتایج مثبت بیشتری را رقم بزنند. 

به صورت  این پژوهش مفاهیم متغیرهای اصلی پژوهش  در 

ح شده اشت: زیر مطر

که  عمده ای  سهامداران  به  نهادی:  سرمایه گذاران  نسبت 

بخش عظیمی از سهام یک شرکت را در دست داشته و تاثیر به 

سزایی در تصمیمات هیئت مدیره دارند، نسبت سرمایه گذاران 

گفته می شود )الیرودی و الزاریدیس، 2000(. نهادی 

مواردی  شامل  مالی  محدودیت های  مالی:  محدودیت های 
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مانع  و  گرفته  از شرکت نشًات  ج  یا خار و  از داخل  که  می گردد 

جریان های  خروج  باعث  یا  و  بوده  نقدی  جریان های   ورود 

اندازه  تقسیمی،  سود  میزان  مانند  می گردند.  شرکت  از  نقدی 

شرکت، سن شرکت و درجه بندی سرمایه گذاری شرکت )ِدچاو 

و همکاران، 2001(.

زمانی  سهام  بازار  نقدشوندگی  سهام:  بازار  نقدشوندگی 

پایین،  هزینه  با  و  سرعت  به  را  سهام  بتوان  که  می دهد،  خ  ر

رساند  فروش  به  یا  کرد  خریداری  زمان  هر  در  بازار  قیمت  به 

)هوِگس و همکاران، 2007(

نوسان پذیری قیمت سهام: منظور از نوسان پذیری قیمت 

که  ارزش مبادله ای سهامی است  سهام، تغییرات مختلف در 

و  )ِچن  می گیرد  قرار  معامله  مورد  بهادار  اوراق  بورس  بازار  در 

همکاران، 2002(.

خ رشد فروش: طبق پژوهش اسچنیک َمن و ایکسیونگ  نر

خ رشد فروش شرکت عبارت است از درصد افزایش  )2003(، نر

سال  به  نسبت  شرکت ها  فروش  حجم  و  میزان  در  کاهش  یا 

قبل از سال مورد بررسی.

در ادامه به برخی از تحقیقات خارجی و داخلی انجام شده 

در زمینه این پژوهش اشاره خواهد شد.

3-1. مروری بر تحقیقات انجام شده

تغییرات متوالی  مانند  تاثیر عواملی  بنکر و همکاران )2015(، 

تحلیلگران  پیش بینی  مشتریان،  سفارش  فروش،  جهت  هم 

از فروش و رشد تولید ناخالص داخلی، بر چسبندگی هزینه ها 

کی از  گر عوامل مذکور، حا که ا آزمون شد و یافته ها نشان داد 

سریع تر  هزینه ها،  افزایش  باشد،  مدیریت  بیشتر  بینی  خوش 

گوین  می شود.  انجام  کمتری  سرعت  با  هزینه ها  کاهش  و 

توده ای  رفتار  مورد  در  تحقیق  به  کرد،  اشاره   ،)2014( چن  و 

پرداختند.  سهام  قیمت  بر  آن  تاثیر  و  نهادی  سرمایه گذاران 

که وقتی  ع ارتباط دادند  آنها دلیل این بررسی را به این موضو

می شوند.  سرمایه  بازار  اصلی  بازیگران  نهادی  سرمایه گذاران 

انجام رفتار توده وار از طرف آنها ممکن است باعث بی ثباتی 

قیمت سهام و در نتیجه نوسان بازده شود. هودارت و همکاران 

تغییرات  از  ناشی  روانی  عوامل  تاثیر  پژوهشی  طی   ،)2013(

شاخص  و  سهام  خرید  به  تصمیم  بر  را  سهام  قیمت  گذشته 

است.  کرده  تایید  را  آن  و  داده  قرار  بررسی  مورد  قیمت ها 

هم  و  آماری  لحاظ  از  هم  معامات  حجم  که  دریافتند  آن ها 

از باالترین  که قیمت جاری  از لحاظ اقتصادی در هفته هایی 

گذشته باالتر می رود مهم تر می باشد. باالترین  قیمت سال های 

خرید  برای  تصمیم گیری  برای  مرجعی  سهام  گذشته  قیمت 

است  شده  گرفته  نتیجه  مقاله  این  در  یعنی  می باشد.  سهام 

خرید  به  سرمایه گذاران  تصمیم  بر  سهام  گذشته  تغییرات  که 

بررسی  به   ،)2012( همکاران  و  آجینکیا  می باشد.  موثر  سهام 

نهادی  سرمایه گذاران  و  شرکت  مدیره  هیات  ترکیب  رابطه 

این  در  پرداختند.  مدیریت  سود  پیش بینی  ویژگی های  با 

تحقیق برای آزمون دقت پیش بینی سود، خطای پیش بینی 

گرفته شد. نتایج تحقیق  سود به عنوان متغیر وابسته در نظر 

که مدیران غیرموظف با دقت پیش بینی سود  آنان نشان داد 

رابطه معنادار مستقیم و درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی 

الیرودی  دارد.  معکوس  رابطه  سود  پیش بینی  خطای  با  نیز 

تبدیل  دوره   " عنوان  با  پژوهشی  در   ،)2011( الزاریدس  و 

یونان"،  کشور  غذایی  صنعت  نقدشوندگی  تحلیل  و  نقد  وجه 

و  اهرمی  نسبت های  و  نقدشوندگی  بین  ارتباط  بررسی  به 

بورس  غذایی  صنایع  شرکت های  از  شرکت   82 در  سودآوری 

اوراق بهادار یونان طی سال 1997 پرداختند. نتایج پژوهش 

که ارتباط مثبت و معناداری بین دوره تبدیل  آنان نشان داد 

نسبت های  و  خالص  سود  حاشیه  نسبت های  و  نقد  وجه 

کیم  حاشیه سود خالص و نسبت بازده دارایی ها وجود دارد. 

تعیین  عوامل   " عنوان  با  پژوهشی  در   ،)2010( همکاران  و 

کننده نقدشوندگی شرکت"، به بررسی رابطه میان نقدشوندگی 

طریق  از  را  شرکت  عملکرد  آن ها  پرداختند.  شرکت  عملکرد  و 
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کردند. نتایج حاصل  معیار جریان نقد آزاد هر سهم اندازه گیری 

که رابطه میان نقدشوندگی و جریان  از این پژوهش نشان داد 

آزاد هر سهم منفی است. سلوان )2009(، به بررسی این  نقد 

به  مربوط  ات  اطاع سهام،  قیمت  آیا  که  پرداخت  مطلب 

آتی  را درباره ی درآمدهای  اقام تعهدی و جریان های نقدی 

این  دهنده ی  نشان  سلوان  پژوهش  نتایج  می کند؟  منعکس 

که قیمت سهام اطاعات مربوط به اقام تعهدی  مطلب است 

منعکس  آتی  های  درآمد درباره ی  را  نقد  وجه  جریان های  و 

این  بررسی  به  شی  پژوه در   ،)2008( نول  و  برنارد  نمی کند. 

و  سودها  ال،  کا دی  موجو اعداد  آیا  که  پرداختند  ع  موضو

پژوهش  نتایج  می کند؟  پیش بینی  را  شرکت  آتی  فروش های 

آنان با بررسی 168 شرکت بین سال های 2000 تا پایان 2007 

سودها  با  کاال  وجودی  م بین  مستقیمی  ارتباط  که  داد  نشان 

و فروش ها پیش بینی شده شرکت وجود دارد. دچو )2007(،  

به بررسی درآمدهای حسابداری و جریان های نقدی به عنوان 

نتیجه  این  به  و  است  پرداخته  شرکت  عملکرد  از  اندازه هایی 

که هر دو جریان های نقدی و تعهدی نسبت به یکدیگر  رسید 

متفاوت  گونه ای  به  و  دارند  اطاعاتی  افزاینده ی  محتوای 

 ،)2006( چین  و  چانگ  می شوند.  گذاری  ارزش  بازار  توسط 

کنش قیمت سهام به سود هر سهم و سود نقدی  با بررسی وا

اطاعات  مورد  در  را   )1979 ( یو  و  هیلمر  روش  غیرمنتظره، 

که محدوده رویداد تا روزی  کار بردند و نشان دادند  روزانه به 

کنش خود را به اخبار حفظ می کند. که بازار وا ادامه می یابد 

بررسی  به  شی  پژوه در   ،)1394( کری32  شا و  آقایی 

پیش بینی  در  سود  عهدی  ت اجزای  و  نقد  جریان های  توانایی 

پرداختند.   1393 الی   138 2 زمانی  بازه  در  نقد  جریان های 

که مدل جریان نقدی و اجزاء تعهی،  نتایج پژوهش نشان داد 

و  بدری  دارند.  سود  مدل  به  نسبت  بهتری  پیش بینی  توان 

پژوهش  شناسی  روش  ز  ا استفاده  با   ،)1393( رمضانیان33 

استفاده  با  م  سها ت  قیم حد  اثربخشی  بررسی  به  رویدادی 

به 2 درصد در سال  5 درصد  )از  تغییر حد  زمانی  از دو مقطع 

اند. یافته های  اوراق بهادار تهران پرداخته  1392( در بورس 

در  تغییر  با  یمت  ق حد  میزان  تغییر  که  می دهد  نشان  آنان 

دارد.  معکوس  ابطه  ر معامات،  حجم  و  قیمت  نوسان های 

و  مالی  اهرم  تاثیر  و رضایی مهر 34)1392(،  اخاقی  کریمی، 

مورد  رمایه گذاری  س های  تصمیم  بر  را  شرکت ها  رشد  فرصت 

و  مالی  اهرم  بین  که  د  دا ان  نش یافته ها  دادند.  قرار  بررسی 

تصمیم های سرمایه گذاری رابطه منفی معنادار وجود دارد. به 

عبارتی، شرکت های دارای بدهی باالتر نسبت به سایرین، کمتر 

کی از نبود رابطه  سرمایه گذاری می کنند. هم چنین، نتایج حا

سرمایه گذاری  های  میم  تص و  رشد  فرصت های  بین  معنادار 

بررسی  به  پژوهشی  در   ،)1391( احمد  پور  و  پور  خدامی  بود. 

نقدی  جریان های  و  اتی  عملی سود  تعهدی،  اقام  توانایی 

با در نظر  عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، 

این پژوهش  نتایج  پرداختند.  زمانی خاص  گرفتن وقفه های 

که بین جریان های  در بازده زمانی 1382 الی 1390 نشان داد 

وجود  معناداری  ابطه  ر تی  عملیا سود  و  آتی  عملیاتی  نقدی 

انوری و تاری وردی35 )1390(، برای بررسی نحوه ی  دارد. 

گروه  ارائه ی برتر صورت جریان وجوه نقد از نقطه نظرات سه 

سرمایه گذاران  ری،  ابدا حس دکتری  دانشجویان  و  استادان 

استفاده  رسمی  ن  دارا حساب جامعه ی  اعضای  و  حرفه ای 

کردند. یافته های آن ها حکایت از برتری با اهمیت مدل پنج 

چهاربخشی  مدل  به  نسبت  نقد  وجوه  جریان  صورت  بخشی 

این  چهاربخشی  دل  م یت  اهم با  برتری  و  بخشی  سه  مدل  و 

مظاهری  و  فروغی  رد.  دا بخشی  سه  مدل  به  نسبت  گزارش 

نقدی  جریان های  و  سود  توانایی  بررسی  ضمن   ،)1389(36

عملیاتی در توضیح ارزش ذاتی تحقق یافته ی سهام، به این 

که سود عملیاتی نسبت به جریان های  نتیجه دست یافتند، 

نقدی عملیاتی ارزش ذاتی تحقق یافته هر سهم را بهتر توضیح 

بررسی  به   ،)1388(37 ی  بایزید و  آبادی   محمد  می دهد. 

مانده  باقی  سود  ارزیابی  مدل های  توضیح  قدرت  مقایسه ای 

پرداختند.  شرکت ها  رزش  ا تعیین  در  سود  غیرعادی  رشد  و 

نتایج  تا 1387 است.  از سال 1381  آن ها  زمانی تحقق  دوره 

باقی  سود  ارزیابی  دل  م دو  بین  که  داد  نشان  آن ها  پژوهش 
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در  و  مختلف  صنایع  میان  در  سود  در  غیرعادی  رشد  و  مانده 

کل تفاوت معنی داری وجود ندارد. طلوعی و حق دوست38 

)1387(، پژوهشی را تحت عنوان الگوسازی پیش بینی قیمت 

روش های  با  آن  مقایسه  و  عصبی  شبکه  از  استفاده  با  سهام 

کارکرد  پیش بینی ریاضی انجام دادند. در این مقاله با بررسی 

مرتبط  داده های  در حوزه  رگرسیون  و  الگوهای شبکه عصبی 

با پیش بینی قیمت سهام به اندازه گیری خطاهای پیش بینی 

خطای  و  دقت  تحقیق،  نتایج  که  شد  پرداخته  روش  دو  این 

کرد.  تایید  را  عصبی  شبکه های  هوشمند  الگوی  کم  بسیار 

 " عنوان  با  تحقیقی  در  دواب39)1386(،  فهیمی  و  تهرانی 

بررسی درجه اهمیت عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران سهام 

تطبیقی  مقایسه  و  مشهد  بهادار  اوراق  بورس  تاالر  در  عادی 

تهران"  بهادار  اوراق  بورس  تاالر  در  سرمایه گذاران  رفتار  با  آن 

تصمیم گیری  که  بود  کی  حا آنان  تحقیق  نتایج  پرداختند. 

قدرت  الف:  تاثیر  تحت  ترتیب  به  مشهد  در  سرمایه گذاران 

خاص  فرهنگی  عوامل  وجود  ب:  عادی،  سهام  نقدشوندگی 

همچنین  است،  شده  پذیرفته  شرکت های  سودآوری  ج:  و 

الف:  تاثیر  تحت  ترتیب  به  تهرانی  سرمایه گذاران  تصمیم 

پذیرفته شده  نقدشوندگی و ب: سودآوری شرکت های  قدرت 

" نقش  با عنوان  نیز در پژوهشی  برزیده 40)1385(،  هستند. 

گیری های  تصمیم  در  نقدینگی  نوین  و  مرسوم  نسبت های 

سازمان  سیمان  صنعت  در  فعال  شرکت های  در  مالی"، 

1383  -  1379 زمانی  فاصله  در  تهران  بهادار  اوراق   بورس 

 به نتایجی مشابه با پژوهش قبل دست یافت.

4.  فرضیه های پژوهش
فرضیه های  شده  انجام  تحقیقات  و  مبانی نظری  به  توجه  با 

این تحقیق به صورت زیر ارایه می شود:

خ  نر و  نهادی  سرمایه گذاران  نسبت  بین   :1 اصلی  فرضیه 

معاماتی  دارد.  وجود  معناداری  رابطه  شرکت ها  فروش  رشد 

گروه های داخلی از جمله مالکان نهادی صورت  که به وسیله 

قیمت های  دارد:  بر  در  عمده  نتیجه  و  پیامد  چند  می پذیرد، 

میانگین  طور  به  و  نموده  منعکس  را  اطاعات  بهتر  سهام 

مورد  بازده  خ  نر هستند،  برخوردار  باالتری  سطوح  از  قیمت ها 

کل شرکت  انتظار باال می رود و موجب تغییر در فروش و ثروت 

می شود )یان و ژانگ،200941(.

خ رشد فروش  فرضیه اصلی 2: بین محدودیت های مالی و نر

با  رابطه معناداری وجود دارد. شرکت ها در مواجهه  شرکت ها 

اقداماتی  پایین،  سرمایه گذاری  و  هزینه ها  مالی،  محدودیت 

عدم  کاهش  منظور  به  خود  سهام  نقدشوندگی  بهبود  برای  را 

انجام  مالی  محدودیت  هزینه های  کاهش  و  اطاعات  تقارن 

می دهند. افزایش نقدشوندگی برای چنین شرکت هایی ارزش 

شرکت ها  این  در  دارد،  شرکت ها  سایر  به  نسبت  بیشتری 

مالی  تامین  به  تمایل  بیشتر  فروش،  افزایش  منظور  به 

می باشند. دارا  داخلی  سرمایه  تامین  به  نسبت  را  خارجی 

)نگوین42،2017( 

رشد  خ  نر و  سهام  بازار  نقدشوندگی  بین   :3 اصلی  فرضیه 

احتمال  قدر  هر  دارد.  وجود  معناداری  رابطه  شرکت ها  فروش 

تعیین  در  ابهام  میزان  از  باشد  باالتر  سهام  نقدشوندگی  درصد 

ح ریزی عملیات با اعداد  کاسته شده و طر متغیرهای وابسته 

کل سرمایه گذاری  که  بهتری انجام خواهد شد و امید می رود 

محقق شده، دارایی ها به نحو بهینه ای افزایش ارزش نموده 

کمتر شده و در نهایت شرایط استفاده از فرصت های  و بدهی ها 

مناسب سرمایه گذاری با بازدهی باال و به تبع آن فروش مهیا 

شود.) اسچینیک من و ایکسیونگ، 2003(

خ رشد  فرضیه اصلی 4: بین نوسان پذیری قیمت سهام و نر

به  توجه  با  دارد.  وجود  معناداری  رابطه  شرکت ها  فروش 

در  باال  قیمتی  نوسانات  وجود  صورت  در  اقتصادی  نظریات 

و  آینده  به  ناطمینانی نسبت  به دلیل  ریسک خرید  دارایی ها، 

کرده و در تصمیم سازی مشتریان  فقدان اطاعات افزایش پیدا 

گذار است. اثر 
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5. روش تحقیق
ع تحقیقات همبستگی و از لحاظ هدف نیز از  این تحقیق از نو

ع  ح پژوهش از نو کاربردی است. همچنین طر ع تحقیقات  نو

نیمه تجربی است، زیرا از داده های تاریخی استفاده می شود. 

شده  پذیرفته  شرکت های  کلیه  پژوهش  این  آماری  جامعه 

لغایت   1388 زمانی  دوره  طی  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در 

تا  که  است  شرکت هایی  شامل  تحقیق  نمونه  و  است   1393

بهادار تهران پذیرفته شده  اوراق  پایان سال 1387 در بورس 

طی  باشد،  ماه  اسفند  پایان  به  منتهی  آنها  مالی  دوره  باشند، 

داده های  و  باشند  نداده  مالی  تغییر سال  زمانی تحقیق  دوره 

مورد نیاز برای انجام این تحقیق در دسترس باشد. بر اساس 

گرفته شده تعداد ...... شرکت )شرکت  محدودیت های در نظر 

انتخاب  تحقیق  نهایی  نمونه  به عنوان  ها(  سال  تمام  در 

از  تحقیق  انجام  برای  نیاز  مورد  داده های  و  اطاعات  شد. 

جمله  از  تهران  بهادار  اوراق  بورس  رسمی  سایت های  طریق 

 ،)Rdis( اسامی  مطالعات  و  توسعه  پژوهش  مدیریت  سایت 

گردآوری  نوین  آورد  ره  افزار  نرم  و  بورس  رسانی  اطاع  شرکت 

انجام  کسل  ا گسترده  صفحه  در  نیاز  مورد  اولیه  محاسبات  و 

شد. سپس تجزیه و تحلیل نهایی با استفاده از نرم افزارهای 

برای  گرفت.  صورت   16  Minitab و   20Spss و   7  Eviews

الگوی رگرسیونی چندگانه و  از  نیز  آزمون فرضیه های تحقیق 

روش آماری پانل دیتا استفاده شده است. 

5-1. نتایج آزمون فرضیه ها

1.  نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق 

نسبت  بین  رابطه  بررسی  تحقیق  اول  فرضیه  آزمون  از  هدف 

خ رشد فروش شرکت ها، می باشد و  سرمایه گذاران نهادی و نر

فرضیه آماری آن به صورت زیر تعریف می شود: 

فروش  رشد  خ  نر و  نهادی  سرمایه گذاران  نسبت  بین   : 0H
شرکت ها، رابطه معنا داری وجود ندارد. 

فروش  رشد  خ  نر و  نهادی  سرمایه گذاران  نسبت  بین   : 1H  

شرکت ها، رابطه معناداری وجود دارد.

این فرضیه با استفاده از مدل )1( به صورت داده های پانل 

اطمینان  در سطح   1β که ضریب در صورتی  و  برآورد می شود 

گرفت.  95% معنی دار باشد مورد تأیید قرار خواهد 
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روش  از  استفاده  آیا  که  نمود  مشخص  بتوان  این که  برای 

کارآمد خواهد بود یا نه،  داده های پانل در برآورد مدل مورد نظر 

کدام  گردد  از آزمون چاو یا F مقید و به منظور این که مشخص 

روش )اثرات ثابت و یا اثرات تصادفی( جهت برآورد مناسب تر 

است )تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت های واحدهای 

از  حاصل  نتایج  می شود.  استفاده  هاسمن  آزمون  از  مقطعی( 

این آزمون ها در جدول )1(ارائه شده است.

جدول 1-  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل )1(

P-Valueدرجه آزادیمقدار آمارهآمارهتعدادآزمون

636F3/8500)105،523(0/0364چاو

6362χ7/406270/0254هاسمن

 ،)0/0364( آن   P-Value و  چاو  آزمون  نتایج  به  توجه  با 

بیان گر  و  شده  رد   %95 اطمینان  سطح  در  آزمون   0H فرضیه

نمود.  استفاده  پانل  داده های  از روش  که می توان  این است 

آن   P-Value و  هاسمن  آزمون  نتایج  به  توجه  با  هم چنین  

در  آزمون   0H فرضیه می باشد،   0/05 از  کمتر  که   )0/0254(

 پذیرفته می شود. 
1H سطح اطمینان 95% رد شده و فرضیه

لذا الزم است مدل با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شود. 

رگرسیون  مفروضات  بررسی  و  مدل  اعتبار  سنجش  برای 

کاسیک الزم است است عاوه بر بررسی عدم وجود هم خطی 

در  آزمون هایی  مدل،  در  شده  وارد  مستقل  متغیرهای  بین 

واریانس ها،  همسانی  باقیماندها،  بودن  نرمال  با  ارتباط 
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استقال باقیمانده ها و عدم وجود خطای تصریح مدل )خطی 

بودن مدل( نیز انجام شود. برای آزمون نرمال بودن جمات 

کرد. یکی از این  خطا از آزمون های مختلفی می توان استفاده 

که در این تحقیق نیز از  آزمون ها، آزمون جارکیو- برا می باشد 

کی  این آزمون استفاده شده است. نتایج آزمون جارکیو- برا حا

تحقیق  مدل  برآورد  از  حاصل  باقیمانده های  که  است  این  از 

هستند،  برخوردار  نرمال  توزیع  از   %95 اطمینان  سطح  در 

که احتمال مربوط به این آزمون )0/3762( بزرگ تر   به طوری 

رگرسیون  آماری  مفروضات  از  دیگر  یکی  می باشد.   0/05 از 

صورتی  در  می باشد.  باقیمانده ها  واریانس  همسانی  کاسیک 

نااریب  خطی  کننده  برآورد  باشند  ناهمسان  واریانس ها  که 

مطالعه  این  در  داشت.  نخواهد  را  واریانس  کم ترین  و  نبوده 

گان استفاده  برای بررسی همسانی واریانس ها از آزمون برش پا

کوچک تر  که  شده است. با توجه به سطح اهمیت این آزمون 

وجود  بر  مبنی  صفر  فرضیه   ،)0/0351( می باشد   0/05 از 

گفت مدل دارای مشکل  همسانی واریانس رد شده و می توان 

این  رفع  برای  مطالعه  این  در  می باشد.  واریانس  ناهمسانی 

یافته  تعمیم  مربعات  حداقل  برآورد  روش  از  برآورد  در  مشکل 

برای  مطالعه  این  در  هم چنین   است.  شده  استفاده   )GLS(

مفروضات  از  یکی  که  باقیمانده ها  نبودن  همبسته  آزمون 

تجزیه و تحلیل و تحلیل رگرسیون می باشد و خود همبستگی 

استفاده   )D-W( واتسون  دوربین  آزمون  از  می شود  نامیده 

آماره  مقدار  مدل  برآورد  اولیه  نتایج  به  توجه  با  است.  شده 

که مابین 1/5  دوربین واتسون برابر با 2/19 بوده و از آن جایی 

از  باقیمانده ها مستقل  گرفت  نتیجه  و 2/5 می باشد می توان 

دارای  مدل  این که  آزمون  برای  این،  بر  عاوه  می باشند.  هم 

نظر  از  تحقیق  مورد نظر  مدل  آیا  این که  و  است  خطی  رابطه 

شده  تبیین  درست  بودن  خطی  غیر  یا  و  بودن  خطی  رابطه 

توجه  با  است.  گردیده  استفاده  رمزی  آزمون  از  خیر  یا  است 

از  بزرگ تر   )0/8791( رمزی  آزمون  اهمیت  سطح  که  این  به 

0/05 می باشد، بنابراین فرضیه صفر این آزمون مبنی بر خطی 

بودن مدل تأیید شده و مدل دارای خطای تصریح نمی باشد. 

خاصه نتایج آزمون های فوق در جدول )2( ارائه شده است.

جدول 2-  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل )1(

Jarque-Bera آمارهBreusch-Pagan آمارهDurbinWatson آمارهRamsey آماره
2χValueP −FValueP −DFKTSD

1/38290/37624/18260/03512/190/30820/8791

و  هاسمن  و  چاو  آزمون های  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با 

کاسیک،  رگرسیون  آماری  آزمون مفروضات  نتایج  هم چنین  

مدل )1( تحقیق با استفاده از روش داده های پانل و به صورت 

 )3( جدول  در  مدل  برآورد  نتایج  می شود.  برآورد  ثابت  اثرات 

از نرم افزار  ارائه شده است. شکل برآورد شده  مدل با استفاده 

Eviews 7 به صورت زیر خواهد بود:
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نمودار برآورد شده متغیرهای تحقیق در مدل رگرسیونی چند 

متغیره به صورت زیر می باشد:
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Model 1:

ti,,7,6

,5,4,3,2,10,

CAR åAMIS
AMILINVAMILIQConSAMIINVInsSIGMA

titi

titititititi

++

++−++−+−+=

ββ

βββββα

 .) tiSIGMA , ( t در سال i خ رشد فروش شرکت که در آن: نر

.) 
tiINVIns ,− ( t در سال i نسبت سرمایه گذاران نهادی شرکت

.) tiConSAMI ,− (  t سال  در   i شرکت  مالی  محدودیت های 

.) tiLIQ , ( t در سال i نقدشوندگی بازار سهام شرکت

.) tiINVAMI ,− ( t در سال i نوسان پذیری قیمت سهام شرکت

.) tiAMIL , ( t در سال i نسبت اهرم مالی شرکت

.) ti,CAR ( t در سال i بازده غیرعادی انباشته شرکت

.) tiAMIS , ( t در سال i اندازه شرکت

GLS جدول 3- نتایج نتایج برآورد مدل 1  توسط روش

خ رشد فروش متغیر وابسته: نر
تعداد مشاهدات: 636 سال - شرکت

رابطهP-Valueآماره tضریبمتغیر

مثبت0/10341/56200/0379جزء ثابت
مثبت0/01411/30860/0312نسبت سرمایه گذاران نهادی

منفی1/86270/0496-0/0065-محدودیت های مالی

مثبت0/00051/05200/0285نقدشوندگی بازار سهام

مثبت1/00031/09750/0194نوسان پذیری قیمت سهام

بی معنی0/00410/49350/6218نسبت اهرم مالی

منفی1/19620/0385-0/0007-بازده غیرعادی انباشته

منفی1/41010/0291-0/0052-اندازه شرکت

0/7395ضریب تعیین مدل

F آماره
) ValueP − (

3/9468
)0/0000(

مقدار  که  این  به  توجه  با  مدل  کل  بودن  معنی دار  بررسی  در 

با   )0/0000( می باشد  کوچک تر   0/05 از    F آماره  احتمال 

کل مدل تایید می شود. ضریب  اطمینان 95% معنی دار بودن 

خ رشد  که  73/95 درصد از نر گویای آن است  تعیین  مدل نیز 

تبیین  مدل  در  شده  وارد  متغیرهای  توسط  شرکت ها،  فروش 

می گردد.

ارائه شده در  نتایج  با توجه  بررسی معنی داری ضرایب  در 

متغیر  ضریب  برای   t آماره  احتمال  آن جایی  از   ،7-4 نگاره 

می باشد   0/05 از  کوچک تر  نهادی  سرمایه گذاران  نسبت 

نسبت  میان  معنی داری  رابطه  وجود  نتیجه  در   ،)0/0312(

سطح  در  شرکت ها  فروش  رشد  خ  نر و  نهادی  سرمایه گذاران 

فرضیه  بنابراین  می گیرد.  قرار  تأیید  مورد  درصد   95 اطمینان 

می توان  درصد   95 اطمینان  با  و  شده  پذیرفته  تحقیق  اول 

فروش  رشد  خ  نر و  نهادی  سرمایه گذاران  نسبت  بین  گفت 

ضریب  بودن  مثبت  دارد.  وجود  معناداری  رابطه  شرکت ها، 

میان  مستقیم  رابطه  وجود  از  کی  حا  )0/0141( متغیر  این 

شرکت ها  فروش  رشد  خ  نر و  نهادی  سرمایه گذاران  نسبت 

می باشد به طوری که با افزایش 1 واحدی نسبت سرمایه گذاران 

خ رشد فروش شرکت ها نیز به میزان 0/0141 واحد  نهادی، نر

تحلیل های  و  تجزیه  به  توجه  با  بنابراین  می یابد.  افزایش 

گرفته در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش می توان  صورت 

خ رشد  که بین نسبت سرمایه گذاران نهادی و نر گرفت  نتیجه 

فروش شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

2. نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق 

ع  موضو این  بررسی  تحقیق  دوم  فرضیه  آزمون  از  هدف 

فروش  رشد  خ  نر و  مالی  محدودیت های  بین  آیا  که  می باشد 

شرکت ها، رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ و فرضیه آماری 

آن به صورت زیر قابل بیان است:

خ رشد فروش شرکت ها،  : بین محدودیت های مالی و نر 0H
رابطه معناداری وجود ندارد.

خ رشد فروش شرکت ها،  : بین محدودیت های مالی و نر 1H  

رابطه معناداری وجود دارد.

این فرضیه با استفاده از مدل )1( بصورت داده های پانل 

 در سطح اطمینان 
2β که ضریب  برآورد می شود و در صورتی 

گرفت.  95% معنی دار باشد مورد تأیید قرار خواهد 

)2(           
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در  شده  ارائه  نتایج  توجه  با  ضرایب  معنی داری  بررسی  در 
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متغیر  ضریب  برای   t آماره  احتمال  آن جایی  از   ،7-4 نگاره 

 ،)0/0496( می باشد   0/05 از  کوچک تر  مالی  محدودیت های 

در نتیجه وجود رابطه معنی داری میان محدودیت های مالی 

خ رشد فروش شرکت ها در سطح اطمینان 95 درصد مورد  و نر

تأیید قرار می گیرد. بنابراین فرضیه دوم تحقیق پذیرفته شده 

محدودیت های  بین  گفت  می توان  درصد   95 اطمینان  با  و 

وجود  معناداری  رابطه  شرکت ها،  فروش  رشد  خ  نر و  مالی 

از  کی  حا  )-0/0065( متغیر  این  ضریب  بودن  منفی  دارد. 

رشد  خ  نر و  مالی  محدودیت های  میان  معکوس  رابطه  وجود 

واحدی   1 افزایش  با  که  به طوری  می باشد  شرکت ها  فروش 

خ رشد فروش شرکت ها نیز به میزان  محدودیت های مالی، نر

و  تجزیه  به  توجه  با  بنابراین  می یابد.  کاهش  واحد   0/0065

دوم  فرضیه  تایید  با  ارتباط  در  گرفته  صورت  تحلیل های 

که بین محدودیت های مالی  گرفت  پژوهش می توان نتیجه 

وجود  معکوسی  و  معنادار  رابطه  شرکت ها،  فروش  رشد  خ  نر و 

دارد.

3. نتایج آزمون فرضیه اصلی سوم تحقیق 

بازار  نقدشوندگی  بین  میان  رابطه  تحقیق  سوم  فرضیه  در 

خ رشد فروش شرکت ها، مورد بررسی قرار می گیرد و  سهام و نر

فرضیه آماری آن به صورت زیر قابل بیان است: 

خ رشد فروش شرکت ها،  : بین نقدشوندگی بازار سهام و نر 0H
رابطه معناداری وجود ندارد.

خ رشد فروش شرکت ها،  بازار سهام و نر : بین نقدینگی  1H  

رابطه معناداری وجود دارد.

این فرضیه با استفاده از مدل )1( بصورت داده های پانل 

3β در سطح اطمینان  که ضریب  برآورد می شود و در صورتی 

گرفت.  95% معنی دار باشد، مورد تأیید قرار خواهد 
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در بررسی معنی داری ضرایب با توجه نتایج ارائه شده در نگاره 

4-7، از آن جایی احتمال آماره t برای ضریب متغیر نقدینگی 

نتیجه  در   ،)0/0285( می باشد   0/05 از  کوچک تر  سهام  بازار 

خ  نر و  سهام  بازار  نقدینگی  میان  معنی داری  رابطه  وجود 

رشد فروش شرکت ها در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید 

با  و  بنابراین فرضیه سوم تحقیق پذیرفته شده  قرار می گیرد. 

سهام  بازار  نقدینگی  بین  گفت  می توان  درصد   95 اطمینان 

دارد.  وجود  معناداری  رابطه  شرکت ها،  فروش  رشد  خ  نر و 

کی از وجود رابطه  مثبت بودن ضریب این متغیر )0/0005( حا

خ رشد فروش شرکت ها  مستقیم میان نقدینگی بازار سهام و نر

که با افزایش 1 واحدی نقدینگی بازار سهام،  می باشد به طوری 

افزایش  به میزان 0/0005 واحد  نیز  خ رشد فروش شرکت ها  نر

صورت  تحلیل های  و  تجزیه  به  توجه  با  بنابراین  می یابد. 

گرفته در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش می توان نتیجه 

خ رشد فروش شرکت ها،  که بین نقدینگی بازار سهام و نر گرفت 

رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

4. نتایج آزمون فرضیه اصلی چهارم تحقیق 

میان  رابطه  بررسی  تحقیق  چهارم  فرضیه  از  هدف 

خ رشد فروش شرکت ها، بوده  نوسان پذیری قیمت سهام و نر

و فرضیه آماری آن به صورت زیر قابل بیان است: 

فروش  رشد  خ  نر و  سهام  قیمت  نوسان پذیری  بین   : 0H
شرکت ها، رابطه معناداری وجود ندارد.

فروش  رشد  خ  نر و  سهام  قیمت  نوسان پذیری  بین   : 1H  

شرکت ها، رابطه معناداری وجود دارد.

این فرضیه با استفاده از مدل )1( بصورت داده های پانل 

 در سطح اطمینان 
4β که ضریب  برآورد می شود و در صورتی 

گرفت.  95% معنی دار باشد مورد تأیید قرار خواهد 
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از  شده،  ارائه  نتایج  توجه  با  ضرایب  معنی داری  بررسی  در 

پذیری  نوسان  متغیر  ضریب  برای   t آماره  احتمال  آن جایی 

کوچک تر از 0/05 می باشد )0/0194(، در نتیجه  قیمت سهام 

و  ام  سه قیمت  نوسان پذیری  میان  معنی داری  رابطه  وجود 
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مورد  درصد   95 اطمینان  سطح  در  شرکت ها  فروش  رشد  خ  نر

پذیرفته  تحقیق  چهارم  فرضیه  بنابراین  می گیرد.  قرار  تأیید 

گفت بین نوسان پذیری  شده و با اطمینان 95 درصد می توان 

معناداری  رابطه  شرکت ها،  فروش  رشد  خ  نر و  سهام  قیمت 

کی از  وجود دارد. مثبت بودن ضریب این متغیر )1/0003( حا

خ  نر و  رابطه مستقیم میان نوسان پذیری قیمت سهام  وجود 

که با افزایش 1 واحدی  رشد فروش شرکت ها می باشد به طوری 

به  نیز  فروش شرکت ها  رشد  خ  نر قیمت سهام،  نوسان پذیری 

به  توجه  با  بنابراین  می یابد.  افزایش  واحد   1/0003 میزان 

تایید فرضیه  با  ارتباط  در  گرفته  و تحلیل های صورت  تجزیه 

نوسان پذیری  بین  که  گرفت  نتیجه  می توان  پژوهش  چهارم 

و  معنادار  رابطه  شرکت ها،  فروش  رشد  خ  نر و  سهام  قیمت 

مستقیمی وجود دارد.

جمع بندی و مالحظات
در این پژوهش ابتدا خاصه آمار توصیفی متغیرهای تحقیق 

ارائه آمار استنباطی پرداخته شد  نشان داده شد. در ادامه به 

ارائه  فرضیه ها  استنباطی  آمار  قالب  در  تحقیق  ل های  مد و 

تا  استفاده شد  آزمون چاو  از  ابتدا  آزمون مدل های  برای  شد. 

یا روش  کرد  استفاده  باید  پانل  از روش  آیا  که  گردد  مشخص 

ترکیبی و در ادامه از آزمون هاسمن برای استفاده از روش پانل 

برازش  نهایت  در  شد.  استفاده  ثابت  اثرات  یا  تصادفی  اثرات 

کاسیک  رگرسیون  از مفروضات  حاصل  نتایج  و  ارائه  مدل 

چهار  تحقیق  این  در  گردید.  بیان  تحقیق  مدل های  برای 

اول  اصلی  فرضیه  در  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  اصلی  ه  فرضی

فروش  رشد  خ  نر و  نهادی  سرمایه گذاران  نسبت  بین  ه  رابط

فرضیه  این  آزمون  از  حاصل  نتیجه  شد.  بررسی  شرکت ها 

رشد  خ  نر و  نهادی  سرمایه گذاران  نسبت  بین  که  داد  نشان 

فروش شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. نتایج 

ِبِبر  گذشته از جمله  فرضیه اول تحقیق با بعضی از تحقیقات 

کوهن و همکاران )2007(،  گانو )2013(، جونز )2012( و  پا و 

 )2002( همکاران  و  ِچن  تحقیق  نتایج  با  و  داشته  قت  مطاب

اصلی  فرضیه  در  است.  تضاد  در   ،)1998( همکاران  و  کیم  و 

فروش  رشد  خ  نر و  مالی  محدودیت های  بین  رابطه  نیز  دوم 

فرضیه  این  آزمون  نتیجه  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  شرکت ها 

رشد  خ  نر و  مالی  محدودیت های  بین  که  بود  این  از  کی  حا

فروش شرکت ها، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.  نتایج 

از  تحقیقات  از  بسیاری  یافته های  با  فرضیه  این  از  حاصل 

 )2007( همکاران  و  چانگ   ،)2011( همکاران  و  بنکار  جمله 

در  همچنین  دارد.  مطابقت   ،)2006( همکاران  و  سای  ِد و 

خ رشد  فرضیه اصلی سوم رابطه بین نقدینگی بازار سهام و نر

این  آزمون  نتیجه  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  شرکت ها  فروش 

خ  نر و  سهام  بازار  نقدینگی  بین  که  بود  این  از  کی  حا ه  فرضی

دارد.  وجود  مستقیمی  و  معنادار  رابطه  شرکت ها،  فروش  رشد 

نتایج حاصل از این فرضیه با یافته های بسیاری از تحقیقات 

از جمله انگوین و ِچن )2008( و هوِگس و همکاران )2007(، 

بین  رابطه  چهارم  اصلی  فرضیه  در  ادامه  در  دارد.  قت  مطاب

مورد  شرکت ها  فروش  رشد  خ  نر و  سهام  قیمت  نوسان پذیری 

این  از  کی  حا فرضیه  این  آزمون  نتیجه  گرفت.  قرار  ی  بررس

فروش  رشد  خ  نر و  سهام  قیمت  نوسان پذیری  بین  که  بود 

شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. نتایج حاصل 

از این فرضیه با یافته های بسیاری از تحقیقات از جمله بوهِمر 

و همکاران )2008(، بای و همکاران )2006( و اسچنیک َمن 

و ایکسیونگ )2003(، مطابقت دارد. 
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سرمایه گذاران نهادی/ همزمانی قیمت سهام / شاخص 

سودآوری / ریسک سقوط قیمت سهام.

چکیده
سیاست   تاثیر  بررسی  حاضر  تحقیق  از  هدف  مقاله:  هدف 

شاخص  و  سهام  قیمت  همزمانی  نهادی،  سرمایه گذاران 

بر ریسک سقوط قیمت سهام بین سال های 1390  سودآوری 

تا 1394 می باشد.

و  کتابخانه ای  به صورت  پژوهش  روش  پژوهش:  روش 

و  رگرسیون  از  فرضیه ها  آزمون  انجام  است.برای  همبستگی 

از  مانایی  تشخیص  برای  و   t آزمون  نیز  و  همبستگی  ضریب 

آزمون ADF فیشر،برای تخمین مدل از روش تابلویی و آزمون 

تحلیل  و  تجزیه  برای  همچنین  و  هاسمن  آزمون  و  لیمر   F

 Eviews و Excel داده ها و آزمون فرضبات تحقیق از نرم افزار

8 استفاده شده است.

سیاست  بین  که  است  این  از  کی  حا نتایج  نتیجه گیری: 

رابطه  سهام  قیمت  سقوط  ریسک  با  نهادی  سرمایه گذاران 

وجود  که  معناست  بدان  این  و  دارد  وجود  معناداری  و  منفی 

سرمایه گذاران نهادی انگیزه و توانایی مدیریت را برای پنهان 

کاهش می دهد و  اخبار بد شرکت  انتشار  تاخیر در  یا  و  داشتن 

کاهش احتمال سقوط قیمت سهام  این مورد در نهایت سبب 

می گردد. همچنین بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط 

قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. یعنی افزایش 

خواهد  سهام  قیمت  سقوط  ریسک  افزایش  باعث  همزمانی 

رابطه  و ریسک سقوط قیمت سهام  نیز بین سودآوری  و  شد. 

که افزایش سودآوری  منفی و معناداری وجود دارد، به طوری 

نهادی،  سرمایه گذاران  سیاست  تاثیر  رسی  بر
همزمانی قیمت سهام و شاخص سودآوری بر 

ریسک کاهش قیمت سهام شرکت ها
پذیرش: 96/11/7 دریافت: 96/6/1   

کاوه نفیسه 
ک کارشناس ارشد از دانشگاه آزاد اسامی ارا

nafisehkaveh@gmail.com
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کاهش   شرکت احتمال سقوط قیمت سهام را به طور معناداری 

می دهد.

مقدمه
بهادار  اوراق  بازارهای  در  نهادی  مالکیت  اخیر  سال های  در 

نیز  ایران  در  می دهد.  نشان  را  چشمگیری  رشد  امریکا  و  اروپا 

نفوذی  به دلیل  نهادی  سهامداران  می گردد.  مشاهده  چنین 

عاوه  مدیریت،  بر  نظارت  با  می توانند  دارند،   مدیریت  بر  که 

کنند. به عقیده  بر منافع خود منافع عموم سهامداران را تامین 

اجتماعی  اهداف  تحقق  راستای  در  تاثیری  چنین  محققین 

مالکیت  ماهیت  پس  دارد.  ویژه ای  اهمیت  سرمایه  بازارهای 

کند]1[. می تواند جنبه مثبت تمرکز مالکیت را نمایان 

تحقیقات  اساس  بر  که  است  آن  توجه  قابل  مساله 

حسابداری همواره مدیران واحدهای تجاری قادر خواهند بود 

انباشته ساختن  انتشار اخبار بد و  در انجام سیاست"تاخیر در 

آن به صورت اطاعات محرمانه" حجم معینی از اخبار بد را در 

پرهزینه  نظیر  به دلیل عواملی  این  که  انباشته سازند.  شرکت 

مدیریت  توانایی  عدم  کلی  طور  به  یا  و  سیاست  این  بودن 

برای ادامه این اقدام )نظیر تغییر مدیریت واحدهای تجاری( 

انباشته  منفی  اطاعات  حجم  رسیدن  با  نهایت  در  می باشد. 

که  بود  نخواهند  قادر  مدیران  دیگر  نهایی  مقدار  آن  به  شده 

از انتشار این اخبار به بازار و سرمایه گذاران جلوگیری نمایند. 

با انتشار این اخبار در بازار سرمایه گذاران با اطاعات جدید به 

که مبنای قیمت جاری  دست آمده در باورهای پیشین خود 

بر اساس  را  انتظار خود  و  کرده  بوده تجدیدنظر  سهام شرکت 

تعدیل  موجب  امر  این  که  می گذارند،  بنیان  جدید  اطاعات 

که در ادبیات  یک باره و منفی قیمت سهام شرکت خواهد شد، 

مالی از آن به عنوان ریزش قیمت سهام ]2[ یاد می شود. یکی 

از مهم ترین روش های دستکاری اطاعات حسابداری تسریع 

در شناسایی اخبار خوب در مقابل به تاخیر انداختن شناسایی 

اخبار بد در سود می باشد. اما همواره یک سطح نهایی برای 

رسیدن  با  و  دارد،  وجود  شرکت  در  بد  اخبار  ساختن  انباشته 

خواهد  منتشر  بد  اخبار  این  یک باره  به  نهایی  سطح  آن  به 

شد و سرمایه گذاران را به تغییر در باورهای خود درباره ارزش 

که  شرکت و در نتیجه آن قیمت سهام شرکت ملزم می سازد. 

باعث سقوط قیمت سهام شرکت می شود ]3[. این قضیه 

شرکت  خاص  اطاعات  و  همزمانی  بین  رابطه  همچنین 

نیز اهمیت دارد. بنیان رابطه اخیر مبتنی بر این مفهوم است 

کامل تر اطاعات خاص  افشای  و  باالتر  که شفافیت اطاعاتی 

کاهش همزمانی می گردد. از سوی دیگر، تضاد  شرکت منجر به 

به صورت  همواره  مدیریت  و  مالکیت  جدایی  از  ناشی  منافع 

سرمایه گذاران  و  مدیران  رابطه  بر  اطاعاتی  تقارن  عدم 

مثبت  اخبار  افشای  در  مدیران  که  نحوی  به  افکنده  سایه 

امکان به تعویق  تا سرحد  را  انتشار اخبار منفی  و  کرده  شتاب 

توسط  ناخوشایند  اطاعات  موقع  به  افشای  عدم  می اندازند. 

اطاعات  وقتی  یابد.  تداوم  همیشه  برای  نمی تواند  مدیران 

منفی خاص شرکت افشا نشده، دفعتا واحده منتشر می گردد، 

ریزش قیمت سهام را در پی دارد. بر این اساس انتظار می رود 

به  منجر  شفافیت(  )عدم  اختصاصی  اطاعات  افشای  عدم 

رابطه   .]4[ می گردد  سهام  قیمت  ریزش  و  همزمانی  افزایش 

گسترده ای مورد بررسی قرار  عدم شفافیت و همزمانی در سطح 

منتشر  کمتری  اختصاصی  اطاعات  که  مادامی  است.  گرفته 

گردد، دلیلی برای انحراف بازده سهام انفرادی از بازده شاخص 

بازار وجود نداشته و لذا همزمانی قیمت سهام افزایش می یابد. 

در مقابل رابطه بین عدم شفافیت و ریسک ریزش مورد توجه 

کمتری واقع شده است. سازوکارهای متعددی  می تواند منجر 

گردد.  کلی چولگی منفی بازده  به بروز ریسک ریزش یا به طور 

که  سرمایه گذارانی  معامله  که  است  آن  بر  عقیده  مثال  برای 

عائم  تظاهر  به  منجر  می تواند  برخوردارند  متفاوتی  عقاید  از 

گردیده و حتی در صورت نبود اطاعات  محرمانه برای سایرین 

سودآوری  همواره   .]5[ گردد  قیمت ها  تغییر  باعث  بنیادین، 

کثیری از پژوهشگران حسابداری و علوم مالی  مورد توجه عده 

وجود  سود  پیرامون  زیادی  بحث های  و  مقاله ها  است.  بوده 

کرده اند.  بررسی  سودآوری  با  را  سرمایه  ساختار  عده ای  دارد. 
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عده ای دیگر رابطه بین نقدینگی و میزان سود شرکت را مورد 

مطالعه قرار داده اند. عده ای نیز به بررسی متغیر قیمت سهام 

که سودآوری باعث  و سودآوری پرداخته اند و بیان شده است 

معناست  آن  به  این  و  می شود  شرکت  سهام  قیمت  افزایش 

شد. خواهد  سهام  قیمت  سقوط  کاهش  باعث  سودآوری  که 

در تحقیق حاضر رابطه بین سیاست سرمایه گذاران نهادی، 

سقوط  ریسک  با  سودآوری  شاخص  و  سهام  قیمت  همزمانی 

قیمت سهام بررسی می شود. این تحقیق به روشنی بیان می دارد 

ریسک  کاهش  باعث  سودآوری  و  نهادی  سرمایه گذاران  که  

افزایش  باعث  سهام  قیمت  همزمانی  و  سهام،  قیمت  سقوط 

ریسک سقوط قیمت سهام می شوند. حال با توجه به مطالب 

سرمایه گذاران  آیا  که  می شود  ح  مطر سوال  این  شده  ح  مطر

نهادی، همزمانی قیمت سهام و شاخص سودآوری می توانند 

باشند؟ داشته  شرکت  سهام  قیمت  سقوط  ایجاد  بر  تاثیری 

1. پیشینه پژوهش
هانگ و استین )2003( در رابطه با سقوط قیمت سهام به این 

دلیلی  خود  سرمایه گذاران  ناهمگنی های  که  پراخته اند  بحث 

مدل ها  است.  سهام  قیمت  سقوط  به  بخشیدن  سرعت  برای 

گر تفاوت نظر در بین سرمایه گذاران در ابتدا  که ا نشان می دهد 

بد  اخبار  کوچکترین  شنیدن  با  تندرو  سرمایه گذار  باشد  زیاد 

نامطلوب به فروش سریع سهام خود مبادرت می ورزد، و سعی 

ج شود، که این حرکت در نهایت  می کند هر چه سریع تر از بازار خار

به سقوط قیمت سهام منجر  می شود .به عاوه نتایج آنها اثبات 

تنزیل  زمان  در  شرکت  در  شده  انباشته  نهانی  اخبار  که  می کند 

که نتیجه آن  بازار تمایل بیشتری به آشکار شدن پیدا می کند، 

که آن را سقوط سهام  تعدیل شدید و منفی بازده ی سهام است، 

نامیده اند. این دو محقق از سوی دیگر با این تحقیق عدم تقارن 

اطاعاتی بین سرمایه گذاران را نیز یادآور شده اند. هاتن )2009( 

سقوط  و  اطاعات  شفافیت  عدم  ارتباط  بررسی  به  تحقیقی  در 

می دهد  نشان  تحقیق  نتایج  پرداخت.  سهام  قیمت  گهانی  نا

گهانی  نا سقوط  احتمال  و  اطاعات  شفافیت  عدم  بین  که 

 )2010( ژانگ  و  کیم  دارد.  وجود  مثبت  ارتباط  سهام  قیمت 

محافظه کارانه  حسابداری  ارتباط  بررسی  مورد  در  پژوهشی 

نتایج  دادند.  انجام  سهام  قیمت  گهانی  نا سقوط  کاهش  با 

مانع  محافظه کارانه  حسابداری  که  می دهد  نشان  بررسی  این 

ارتباط  و  می شود  مدیران  توسط  بد  اخبار  کردن  انباشته  از 

می شود. سهام  قیمت  گهانی  نا سقوط  کاهش  باعث  منفی 

"همزمانلی  عنلوان  بلا  تحقیقلی  در   ،)2014( زنلگ  و  آن 

نهلادی"  سلرمایه گذاران  و  سلودآوری  شلاخص  سلهام،  قیملت 

بله بررسلی رابطله بیلن این سله عاملل پرداختند. آن هلا به طور 

قیملت  همزمانلی  عاملل  دو  بیلن  رابطله  بلا  ارتبلاط  در  خلاص 

شلرکت ها  مالکیلت  بلا  گهانلی  نا ورشکسلتگی  ریسلک  و  سلهام 

کله  کلرده  برقلرار  رابطله منفلی  یلک  نهلادی(،  )سلرمایه گذاران 

افق هلای  بلاالی  نگهداشلت  از  نشلان  قلوی  بسلیار  انگیلزه  بلا 

سلرمایه گذاری طوالنلی ملدت می باشلد. در واقلع رابطله مثبلت 

میلان سلرمایه گذاران نهلادی بلا دو عاملل ریسلک ورشکسلتگی 

گرایلش  گهانلی و همزمانلی قیملت سلهام گذار بلوده و بیشلتر  نا

بلود. یافته هلای  بلر مبنلای نظلارت خواهلد  بله انجلام معاملله 

کله نظلارت سلرمایه گذاران نهلادی در ارتبلاط  آن هلا نشلان داد 

محلدود  را  مدیلران  کنتلرل  شلرکت  نقلدی  جریان هلای  بلا 

ایجلاد  مدیلران  توسلط  شلرکت  در  کله  خاصلی  ریسلک  و  کلرده 

بله  را   R2 ریسلک  نتیجله  در  و  نملوده  خلود  جلذب  را  شلده 

نظلارت  ایلن  بلر  علاوه  می دهلد.  کاهلش  پایین تلری  سلطح 

کلم بلوده و انباشلتن اخبلار بلد  سلرمایه گذاران نهلادی سلبک و 

قیملت  ورشکسلتگی  ریسلک  در  را  خلودش  نتایلج  مدیریتلی، 

شلده  انباشلته  بلد  اخبلار  کله  هنگاملی  و  داده  نشلان  سلهام 

باشلد نهایتلا رهلا شلده و باعلث ایلن ناهمسلانی ها خواهلد شلد. 

مطابلق ملدل هاتلون و هملکاران )2009( پیش بینلی می شلود 

کله مدیلران حداقلل بخشلی از دسترسلی عموملی بله اطاعلات 

کنتلرل می نماینلد. آنهلا مایلنلد اخبلار بلد را  بنیادیلن شلرکت را 

کلرده و منتشلر نکننلد املا در برخلی شلرایط فروپاشلی  انباشلته 

گهانلی انبوهلی از اطاعات  انگیلزه مدیلران منجلر بله افشلای نا

می کنلد. سلقوط  سلهام  قیملت  و  گردیلده  منفلی 
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رابطه  بررسی  به   )1384( کردلر  ابراهیمی  و  نوروش 

معیارهای  سودمندی  و  اطاعات  تقارن  با  سهامداران  ترکیب 

تحقیق  این  یافته های  است.  پرداخته  عملکرد  حسابداری 

بیشتری  نهادی  مالکیت  که  شرکت هایی  در  که  داد  نشان 

کمتری  نهادی  مالکیت  که  شرکت هایی  با   مقایسه  در  دارند 

در  بیشتر  را  آتی  سودهای  اطاعات  سهام،  قیمت های  دارند، 

در  نهادی  سهامداران  نسبی  مزیت  با  یافته  این  می گیرد.  بر 

تحقیق  نتایج  دارد.  مطابقت  اطاعات  پردازش  و  آوری  جمع 

سرمایه گذاران  تمرکز  که  است  آن  از  کی  حا  )1386( مرادی 

که  طوری  به  ندارد،  سود  کیفیت  ارتقای  در  نقشی  نهادی، 

که  می دهد  نشان  مدل ها  برخی  از  حاصل  یافته های  حتی 

نیز  سود  کیفیت  کاهش  موجب  نهادی  سرمایه گذاران  تمرکز 

می شود، اما نتایج این تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت 

کیفیت سود است.  بین سرمایه گذاران نهادی و 

حسلاس یگانله و دیگلران )1387( همچنیلن در تحقیقلی 

رابطه بین سلرمایه گذاران نهادی و ارزش شلرکت را مورد بحث 

ایلن تحقیلق نگرش هلای مختلفلی  و بررسلی قلرار داده انلد. در 

ملورد  در  منافلع(  همگرایلی  فرضیله  و  کارآملد  نظلارت  )فرضیله 

کللی  گرفلت. بله طلور  سلرمایه گذاران نهلادی ملورد آزملون قلرار 

مثبلت  تاثیلر  بلا  ارتبلاط  در  شلواهدی  تحقیلق،  ایلن  یافته هلای 

که موید  سلرمایه گذاران نهلادی بلر ارزش شلرکت فراهم ملی آورد 

که  سلرمایه گذاران  کارآملد بلوده و بیلان می دارد  فرضیله نظلارت 

تلوان  و  دارنلد  عملکلرد  بهبلود  بلرای  محرک هایلی  نهلادی، 

را  نمی کننلد  حرکلت  منافعشلان  جهلت  در  کله  مدیرانلی  تنبیله 

نیلز دارا می باشلند. فروغلی و هملکاران )1390( بله آزملون تاثیلر 

قیملت  آتلی  سلقوط  ریسلک  بلر  ماللی  اطاعلات  شلفافیت  علدم 

کلی از رابطله  کله حا سلهام پرداختله و شلواهدی ارائله می کننلد 

آتلی  مسلتقیم علدم شلفافیت اطاعلات ماللی و ریسلک سلقوط 

قیملت سلهام اسلت. بله زعلم آنهلا در صلورت وجلود علدم تقارن 

اطاعاتلی بیلن مدیلران و سلرمایه گذاران، اثلر علدم شلفافیت بلر 

آتلی قیملت سلهام افزایلش می یابلد. فخلاری و  ریسلک سلقوط 

طاهلری )1389( بله بررسلی رابطله بیلن سلرمایه گذاران  نهادی 

از  حاصلل  نتایلج  پرداختنلد.   سلهام  بلازده  پذیلری  نوسلان  و 

پژوهلش آن هلا نشلان می دهلد، حضلور سلرمایه گذاران نهلادی 

علدم  از  شلده،  مدیلران  عملکلرد  بلر  نظلارت  افزایلش  موجلب 

درصلد  افزایلش  بلا  نهایلت  در  و  می کاهلد  اطاعاتلی  تقلارن 

گروه از سلهامداران، از نوسلان پذیری بازده سلهام  مالکیت این 

کاسلته می شلود. دیانتلی و هملکاران )1391( در تحقیقلی تحت 

کاهلش  عنلوان بررسلی تاثیلر سیاسلت سلرمایه گذاران نهلادی بلر 

ریسلک سلقوط )ریلزش( ارزش سلهام پرداخته انلد. نتایلج ایلن 

کله هملواره یلک سلطح نهایلی بلرای  کلی از آن اسلت  تحقیلق حا

انباشلته سلاختن اخبلار بلد در شلرکت وجلود دارد و بلا رسلیدن به 

آن سلطح نهایلی بله یکبلاره ایلن اخبلار بلد منتشلر خواهلد شلد و 

کاهش سلقوط ارزش سلهام شلرکت می شلود.  ایلن قضیله باعلث 

سلرمایه گذاران  وجلود  کله  می دهلد  نشلان  تحقیلق  ایلن  نتایلج 

طلور  بله  را  سلهام  قیملت  سلقوط  دادن  خ  ر احتملال  نهلادی 

می دهلد. کاهلش  معنلاداری 

در  شده  انجام  تحقیق های  با  رابطه  در  موجود  شواهد 

که تحقیق  ع، بیانگر آن است  زمینه های مشابه با این موضو

قیمت  سقوط  ریسک  با  ارتباط  در  خصوصًا  زمینه  این  در 

مستقیم  طور  به  که  نهادی،  سرمایه گذاران  سیاست   و  سهام 

شرکت ها  اساسی  بنیان  و  شالوده  با  ارتباط  در  غیرمستقیم  و 

اهداف  به  دست یابی  برای  اساسی  راه گشای  می تواند  است، 

شده،  بیان  موضوعات  به  توجه  با  شرکت ها  باشد.  بلند مدت 

مدل مفهومی تحقیق به صورت نمودار 1  می باشد:

ماخذ: یافته های محقق
نمودار 1- مدل مفهوی تحقیق
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با توجه به مدل مفهومی فرضیه های تحقیق زیر تبیین یافته 

است:

نهادی  سرمایه گذاران  سیاست  نسبت  بین  اول:  فرضیه 

رابطه  شرکت ها  سهام  قیمت  سقوط  ریسک  و  شرکت ها  در 

معناداری وجود دارد.

سقوط  ریسک  و  سهام  قیمت  همزمانی  بین  دوم:  فرضیه 

قیمت سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین شاخص سودآوری و ریسک سقوط قیمت 

سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

2. روش شناسی پژوهش
مورد  می تواند  آن  نتایج  زیرا  است.  کاربردی  پژوهش  این 

تحلیل گران،  قانون گذاران،  شرکت ها،  مدیران  استفاده 

ع  نو از  آن  ح پژوهش  گیرد. طر قرار  و پژوهشگران  حسابرسان 

طریق  )از  رویدادی  پس  رویکرد  از  استفاده  با  و  تجربی  شبه 

دستکاری  امکان  این  بر  افزون  است.  گذشته(  اطاعات 

حاضر  تحقیق  که  آنجایی  از  ندارد.  وجود  مستقل  متغیرهای 

ع تحقیقات همبستگی  بر روابط بین متغیرها تمرکز دارد، از نو

این پژوهش  شرکت های پذیرفته  آماری در  می باشد. جامعه 

تا   1390 سال های  بین  تهران،  بهادار  اوراق  بورس  در  شده 

نهایت  در  و  می باشد  شرکت   386 تعداد  که  )5سال(   1394

تعداد 122 شرکت انتخاب شده اند ]6[.                                                                                                              

شرکت   122 تعداد   5 الی   1 بند  موارد  به  توجه  با  بنابراین 

به عنوان نمونه تحقیق و با روش حذف سیستماتیک انتخاب 

سال،  داده-   610 تعداد  پژوهش  این  متغیر  هر  برای  و  شدند 

مدل  است.  شده  محاسبه  آماری  فرضیه های  آزمون  جهت 

آماری فرضیه های پژوهش به صورت زیر می باشد:

  روش شناسي پژوهش.3
تواند مورد استفاده اين پژوهش كاربردي است. زيرا نتايج آن مي

حسابرسان و گران، گذاران، تحليلها، قانونمديران شركت
پژوهشگران قرار گيرد. طرح پژوهش آن از نوع شبه تجربي و با 
استفاده از رويكرد پس رويدادي (از طريق اطالعات گذشته) است. 
افزون بر اين امكان دستكاري متغيرهاي مستقل وجود ندارد. از 
آنجايي كه تحقيق حاضر بر روابط بين متغيرها تمركز دارد، از نوع 

  جامعه آماري در اين پژوهش  گي مي باشد.تحقيقات همبست

تهران، بين سال هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار شركت
شركت مي باشد و در  386كه تعداد سال) 5( 1394تا  1390هاي 

                                      .[6] شركت انتخاب شده اند 122نهايت تعداد 
شركت به عنوان  122تعداد  5الي  1توجه به موارد بند  بنابراين با

انتخاب شدند و براي  تحقيق و با روش حذف سيستماتيكنمونه 
فرضيه سال، جهت آزمون  -داده 610 هر متغير اين پژوهش تعداد

مدل آماري فرضيه هاي پژوهش  هاي آماري محاسبه شده است.
  به صورت زير مي باشد:
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  متغيرهاي پژوهش.4
  متغيرهاي اين پژوهش به سه گروه طبقه بندي مي شود: 

  متغير وابسته:
  :  tدر سال iشركت ريسك كاهش قيمت سهام  

برابر است با مجموع اثرات متغيرهاي ريسك كاهش قيمت سهام 
تاثيرگذار بر نوسانات كاهش قيمت سهام كه معموال از تقابل 

نسبت سود ، هانسبت سرمايه در گردش به كل داراييمتغيرهاي 
به كل  نسبت سود قبل از بهره و ماليات، هاانباشته به كل دارايي

 هابه كل بدهي حقوق صاحبان سهامارزش دفتري ، نسبت هادارايي
  آيد.رخ رشد قيمت سهام به دست ميو ن

 متغيرهاي مستقل:
 : tدر سال  iشركت گذاران نهادي گذاري سرمايهنسبت سرمايه

  گذاران بزرگ نظير بانك ها، گذاران نهادي به سرمايهسرمايه
هاي گذاري، موسسهسرمايههاي هاي بيمه، شركتشركت

  .[7] بازنشستگي و غيره اطالق مي شود
جانسون، همزماني :  tدر سال  iشركت همزماني قيمت سهام 

اي از اطالعات بازار و كند: درجهقيمت سهام را اين گونه تعريف مي
شود. همچنين صنعت است كه در قيمت سهام شركت منعكس مي

) 2004پيتروسكي و رولستون () و 2003دورنف و مورك و يونگ (
دهنده اين اند: نشانهمزماني بازده سهام را اين گونه تعريف كرده

است كه تا چه حد بازده بازار و صنعت، تغييرات بازده سهام شركت 
 دهد.را شرح مي

: سودآوري به توانايي شركت  tدر سال  iشركت شاخص سودآوري 
برنامه ها و در كسب سود اشاره دارد. سودآوري نتيجه نهايي همه 

  تصميمات شركت است.

  :متغيرهاي كنترلي
 .tدر سال  iشركت هاي رشد فرصت 

 .tدر سال  iشركت اندازه 
 .tدر سال  iشركت اهرم مالي 
 .tدر سال  iشركت هاي بازده دارايي

 .tدر سال  iشركت اقالم تعهدي 
  :تعريف عملياتي و نحوه محاسبه متغيرهاي پژوهش

  تعريف عملياتي متغير وابسته:
tiCRASHريسك كاهش قيمت سهام ( ,(  

از الگوي چند متغيره  ريسك كاهش قيمت سهام هبراي محاسب
 ،ها ارائه نمودهبيني سالمت مالي شركتادوارد آلتمن كه براي پيش

هايي است كه مؤيد مدل وي بر مبناي نسبت شد.خواهد استفاده 
، بنا نقدينگي، سودآوري و مديريت دارايي و مديريت بدهي است

  :[8] نهاده شده است 
44321, 72.605.12.35.6 GPXXXXXCRASH ti   

                         
1X  ها: نسبت سرمايه در گردش به كل دارايي.   
2X ها: نسبت سود انباشته به كل دارايي.   
3X ها: نسبت سود قبل از بهره و ماليات به كل دارايي.   
4X   : هابه كل بدهي حقوق صاحبان سهامارزش دفتري نسبت.  
4PGX  برابر است با نرخ رشد قيمت سهام كه به صورت زير :

  محاسبه خواهد شد: 

  روش شناسي پژوهش.3
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استفاده از رويكرد پس رويدادي (از طريق اطالعات گذشته) است. 
افزون بر اين امكان دستكاري متغيرهاي مستقل وجود ندارد. از 
آنجايي كه تحقيق حاضر بر روابط بين متغيرها تمركز دارد، از نوع 

  جامعه آماري در اين پژوهش  گي مي باشد.تحقيقات همبست

تهران، بين سال هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار شركت
شركت مي باشد و در  386كه تعداد سال) 5( 1394تا  1390هاي 

                                      .[6] شركت انتخاب شده اند 122نهايت تعداد 
شركت به عنوان  122تعداد  5الي  1توجه به موارد بند  بنابراين با

انتخاب شدند و براي  تحقيق و با روش حذف سيستماتيكنمونه 
فرضيه سال، جهت آزمون  -داده 610 هر متغير اين پژوهش تعداد

مدل آماري فرضيه هاي پژوهش  هاي آماري محاسبه شده است.
  به صورت زير مي باشد:
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  متغيرهاي پژوهش.4
  متغيرهاي اين پژوهش به سه گروه طبقه بندي مي شود: 

  متغير وابسته:
  :  tدر سال iشركت ريسك كاهش قيمت سهام  

برابر است با مجموع اثرات متغيرهاي ريسك كاهش قيمت سهام 
تاثيرگذار بر نوسانات كاهش قيمت سهام كه معموال از تقابل 

نسبت سود ، هانسبت سرمايه در گردش به كل داراييمتغيرهاي 
به كل  نسبت سود قبل از بهره و ماليات، هاانباشته به كل دارايي

 هابه كل بدهي حقوق صاحبان سهامارزش دفتري ، نسبت هادارايي
  آيد.رخ رشد قيمت سهام به دست ميو ن

 متغيرهاي مستقل:
 : tدر سال  iشركت گذاران نهادي گذاري سرمايهنسبت سرمايه

  گذاران بزرگ نظير بانك ها، گذاران نهادي به سرمايهسرمايه
هاي گذاري، موسسهسرمايههاي هاي بيمه، شركتشركت

  .[7] بازنشستگي و غيره اطالق مي شود
جانسون، همزماني :  tدر سال  iشركت همزماني قيمت سهام 

اي از اطالعات بازار و كند: درجهقيمت سهام را اين گونه تعريف مي
شود. همچنين صنعت است كه در قيمت سهام شركت منعكس مي

) 2004پيتروسكي و رولستون () و 2003دورنف و مورك و يونگ (
دهنده اين اند: نشانهمزماني بازده سهام را اين گونه تعريف كرده

است كه تا چه حد بازده بازار و صنعت، تغييرات بازده سهام شركت 
 دهد.را شرح مي

: سودآوري به توانايي شركت  tدر سال  iشركت شاخص سودآوري 
برنامه ها و در كسب سود اشاره دارد. سودآوري نتيجه نهايي همه 

  تصميمات شركت است.

  :متغيرهاي كنترلي
 .tدر سال  iشركت هاي رشد فرصت 

 .tدر سال  iشركت اندازه 
 .tدر سال  iشركت اهرم مالي 
 .tدر سال  iشركت هاي بازده دارايي

 .tدر سال  iشركت اقالم تعهدي 
  :تعريف عملياتي و نحوه محاسبه متغيرهاي پژوهش

  تعريف عملياتي متغير وابسته:
tiCRASHريسك كاهش قيمت سهام ( ,(  

از الگوي چند متغيره  ريسك كاهش قيمت سهام هبراي محاسب
 ،ها ارائه نمودهبيني سالمت مالي شركتادوارد آلتمن كه براي پيش

هايي است كه مؤيد مدل وي بر مبناي نسبت شد.خواهد استفاده 
، بنا نقدينگي، سودآوري و مديريت دارايي و مديريت بدهي است

  :[8] نهاده شده است 
44321, 72.605.12.35.6 GPXXXXXCRASH ti   

                         
1X  ها: نسبت سرمايه در گردش به كل دارايي.   
2X ها: نسبت سود انباشته به كل دارايي.   
3X ها: نسبت سود قبل از بهره و ماليات به كل دارايي.   
4X   : هابه كل بدهي حقوق صاحبان سهامارزش دفتري نسبت.  
4PGX  برابر است با نرخ رشد قيمت سهام كه به صورت زير :

  محاسبه خواهد شد: 

  روش شناسي پژوهش.3
تواند مورد استفاده اين پژوهش كاربردي است. زيرا نتايج آن مي

حسابرسان و گران، گذاران، تحليلها، قانونمديران شركت
پژوهشگران قرار گيرد. طرح پژوهش آن از نوع شبه تجربي و با 
استفاده از رويكرد پس رويدادي (از طريق اطالعات گذشته) است. 
افزون بر اين امكان دستكاري متغيرهاي مستقل وجود ندارد. از 
آنجايي كه تحقيق حاضر بر روابط بين متغيرها تمركز دارد، از نوع 

  جامعه آماري در اين پژوهش  گي مي باشد.تحقيقات همبست

تهران، بين سال هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار شركت
شركت مي باشد و در  386كه تعداد سال) 5( 1394تا  1390هاي 

                                      .[6] شركت انتخاب شده اند 122نهايت تعداد 
شركت به عنوان  122تعداد  5الي  1توجه به موارد بند  بنابراين با

انتخاب شدند و براي  تحقيق و با روش حذف سيستماتيكنمونه 
فرضيه سال، جهت آزمون  -داده 610 هر متغير اين پژوهش تعداد

مدل آماري فرضيه هاي پژوهش  هاي آماري محاسبه شده است.
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اي از اطالعات بازار و كند: درجهقيمت سهام را اين گونه تعريف مي
شود. همچنين صنعت است كه در قيمت سهام شركت منعكس مي

) 2004پيتروسكي و رولستون () و 2003دورنف و مورك و يونگ (
دهنده اين اند: نشانهمزماني بازده سهام را اين گونه تعريف كرده

است كه تا چه حد بازده بازار و صنعت، تغييرات بازده سهام شركت 
 دهد.را شرح مي

: سودآوري به توانايي شركت  tدر سال  iشركت شاخص سودآوري 
برنامه ها و در كسب سود اشاره دارد. سودآوري نتيجه نهايي همه 

  تصميمات شركت است.

  :متغيرهاي كنترلي
 .tدر سال  iشركت هاي رشد فرصت 

 .tدر سال  iشركت اندازه 
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  تعريف عملياتي متغير وابسته:
tiCRASHريسك كاهش قيمت سهام ( ,(  

از الگوي چند متغيره  ريسك كاهش قيمت سهام هبراي محاسب
 ،ها ارائه نمودهبيني سالمت مالي شركتادوارد آلتمن كه براي پيش

هايي است كه مؤيد مدل وي بر مبناي نسبت شد.خواهد استفاده 
، بنا نقدينگي، سودآوري و مديريت دارايي و مديريت بدهي است

  :[8] نهاده شده است 
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1X  ها: نسبت سرمايه در گردش به كل دارايي.   
2X ها: نسبت سود انباشته به كل دارايي.   
3X ها: نسبت سود قبل از بهره و ماليات به كل دارايي.   
4X   : هابه كل بدهي حقوق صاحبان سهامارزش دفتري نسبت.  
4PGX  برابر است با نرخ رشد قيمت سهام كه به صورت زير :

  محاسبه خواهد شد: 

3. متغیرهای پژوهش 
گروه طبقه بندی می شود:  متغیرهای این پژوهش به سه 

3-1. متغیر وابسته

 : tدر سال i کاهش قیمت سهام شرکت  ریسک 

اثرات  ع  مجمو با  است  برابر  سهام  قیمت  کاهش  ریسک 

که  سهام  قیمت  کاهش  نوسانات  بر  تاثیرگذار  متغیرهای 

کل  به  گردش  در  سرمایه  نسبت  متغیرهای  تقابل  از  معموال 

سود  نسبت  دارایی ها،  کل  به  انباشته  سود  نسبت  دارایی ها، 

دفتری  ارزش  نسبت  دارایی ها،  کل  به  مالیات  و  بهره  از  قبل 

خ رشد قیمت سهام  کل بدهی ها و نر حقوق صاحبان سهام به 

به دست می آید.

3-2. متغیرهای مستقل

 :  t در سال i نسبت سرمایه گذاری سرمایه  گذاران نهادی شرکت

بانک ها،   نظیر  بزرگ  سرمایه گذاران  به  نهادی  سرمایه گذاران 

موسسه های  سرمایه گذاری،  شرکت های  بیمه،  شرکت های 

بازنشستگی و غیره اطاق می شود ]7[.

همزمانی قیمت سهام شرکت i در سال t : جانسون، همزمانی 

گونه تعریف می کند: درجه ای از اطاعات  قیمت سهام را این 

بازار و صنعت است که در قیمت سهام شرکت منعکس می شود. 

و  پیتروسکی  و   )2003( یونگ  و  مورک  و  دورنف  همچنین 

تعریف  گونه  این  را  سهام  بازده  همزمانی   )2004( رولستون 

و  بازار  بازده  حد  چه  تا  که  است  این  نشان دهنده  کرده اند: 

ح می دهد. صنعت، تغییرات بازده سهام شرکت را شر

توانایی  به  سودآوری   :  t سال  در   i شرکت  سودآوری  شاخص 

کسب سود اشاره دارد. سودآوری نتیجه نهایی همه  شرکت در 

 برنامه ها و تصمیمات شرکت است.

کنترلی 3-3. متغیرهای 

.t در سال i فرصت های رشد شرکت 

.t در سال i اندازه شرکت
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.t در سال i اهرم مالی شرکت

.t در سال i بازده دارایی های شرکت

.t در سال i اقام تعهدی شرکت

4. تعریف عملیاتی و نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش:

4-1. تعریف عملیاتی متغیر وابسته:

) tiCRASH , کاهش قیمت سهام ) ریسک 

چند  الگوی  از  سهام  قیمت  کاهش  ریسک  محاسبه  برای 

مالی  سامت  پیش بینی  برای  که  آلتمن  ادوارد  متغیره 

شرکت ها ارائه نموده، استفاده خواهد شد. مدل وی بر مبنای 

مدیریت  و  سودآوری  نقدینگی،  مؤید  که  است  نسبت هایی 

دارایی و مدیریت بدهی است، بنا نهاده شده است  ]8[:
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44321, 72.605.12.35.6 GPXXXXXCRASH ti   
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4PGX  برابر است با نرخ رشد قيمت سهام كه به صورت زير :

  محاسبه خواهد شد: 

                       

کل دارایی ها.  گردش به  1X  : نسبت سرمایه در 

کل دارایی ها.  2X : نسبت سود انباشته به 

کل دارایی ها.  3X : نسبت سود قبل از بهره و مالیات به 

کل  به  سهام  صاحبان  حقوق  دفتری  ارزش  نسبت   :   4X

بدهی ها.

که به صورت زیر  خ رشد قیمت سهام  4PGX : برابر است با نر

محاسبه خواهد شد: 

ti

titi

P
PP

,

,, −
 = 4PGX

ما قبل سال  = نوسانات قیمت سهام نسبت به سال 

4PGX = ti

titi

P
PP

,

,, 

  
tiPG = نوسانات قيمت سهام نسبت به سال ما قبل سال جاري  ,

  .tدر سال  iشركت 
tiP   .tدر سال  i= قيمت سهام شركت  ,
tiP   = قيمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسي. ,

  تعريف عملياتي متغيرهاي مستقل:
tiIOگذاران نهادي (گذاري سرمايهنسبت سرمايه  , (:  

براي بدست آوردن اين متغير تعداد سهام شركت كه دراختيار 
ها بازنشستگي و بنيادهاي ها، صندوقبيمه ،گذاريشركتهاي سرمايه

گيرد و از تقسيم آن بر باشد مورد محاسبه قرار ميها ميو بانك
كل سهام منتشر شده شده شركت نسبت مالكيت  روي

  :[9]  آيدگذاران نهادي به دست ميسرمايه

  tiIO ,   = 
 هاديتعداد سهام در اختيار سهامداران ن    

 سهام منتشر شده شركتتعداد كل          

tiSYNCHسهام ( قيمتهمزماني   ,(    :  
سهام از مدل مارك و همكاران  قيمتبراي محاسبه همزماني 

) به صورت زير استفاده 2006) و جين و دي مايرس (2000(
 خواهيم كرد:

tiSYNCH , � ��� tiR ,

�

.���

�� tiR ,

� �  

 
  كه در آن:

tiR = برابر است با بازده سهام شركت كه نحوه محاسبه آن به  ,
 باشد:صورت زير مي

معموال بازده در يك دوره معين شامل هر گونه وجه نقد دريافتي به 
اضافه تغييرات قيمت دارايي در طول دوره تقسيم بر قيمت اوراق يا 

ي در زمان خريد است. معادله ساده محاسبه بازده سهام به داراي
  :صورت زير است

tiR , =
)( 1 ttt PPD

          1tP
  كه اجزاي آن عبارتند از : 

tD  منافع حامل از مالكيت سهام كه در دوره :t  به سهامداران
  تعلق گرفته است. 

tP قيمت در پايان دوره :t .  
1tP  قيمت در ابتداي دوره :t.   
tiGP : برابر است با نرخ رشد قيمت سهام كه به صورت زير  ,

  محاسبه خواهد شد: 

tiGP , = ti

titi

P
PP

,

,, 

  
tiGP = نوسانات قيمت سهام نسبت به سال ما قبل سال جاري  ,

  .tدر سال  iشركت 
tiP   .tدر سال  i= قيمت سهام شركت  ,
tiP   = قيمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسي. ,

  : )ROEشاخص سودآوري (
برابر است با بازده حقوق صاحبان سهام كه نحوه محاسبه آن به 

  :[10]  باشدصورت زير مي

 ROE   = 
 تياسود قبل از كسر اقالم غير مترقبه و مال

 سهام ارزش دفتري حقوق صاحبان 
  تعريف عملياتي متغيرهاي كنترلي:

tiMTBهاي رشد (فرصت ,( : 
فرصت هاي رشد، برابر است با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري 
 در پايان سال مالي، كه فرمول محاسبه آن به صورت زير مي باشد

[11] :  
  .ارزش بازار سهام تقسيم بر ارزش دفتري سهام

tiMTB ,= 
 ارزش بازار سهام            
 ارزش دفتري سهام          

tiizeاندازه شركت ( ,S( :  
برابر است با لگاريتم طبيعي ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در 

  .[12] پايان سال مالي
tiLEVنسبت اهرم مالي شركت ( ,( :  

نشان دهنده اهرم مالي شركت مي باشد كه از تقسيم ارزش دفتري 
  هاي شركت به دست ارزش دفتري كل داراييها به كل بدهي

 

.t در سال i جاری شرکت

.t در سال i قیمت سهام شرکت = tiP ,

tiP = قیمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسی. ,

تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل:

:) 

4PGX = ti

titi

P
PP

,

,, 

  
tiPG = نوسانات قيمت سهام نسبت به سال ما قبل سال جاري  ,

  .tدر سال  iشركت 
tiP   .tدر سال  i= قيمت سهام شركت  ,
tiP   = قيمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسي. ,

  تعريف عملياتي متغيرهاي مستقل:
tiIOگذاران نهادي (گذاري سرمايهنسبت سرمايه  , (:  

براي بدست آوردن اين متغير تعداد سهام شركت كه دراختيار 
ها بازنشستگي و بنيادهاي ها، صندوقبيمه ،گذاريشركتهاي سرمايه

گيرد و از تقسيم آن بر باشد مورد محاسبه قرار ميها ميو بانك
كل سهام منتشر شده شده شركت نسبت مالكيت  روي

  :[9]  آيدگذاران نهادي به دست ميسرمايه

  tiIO ,   = 
 هاديتعداد سهام در اختيار سهامداران ن    

 سهام منتشر شده شركتتعداد كل          

tiSYNCHسهام ( قيمتهمزماني   ,(    :  
سهام از مدل مارك و همكاران  قيمتبراي محاسبه همزماني 

) به صورت زير استفاده 2006) و جين و دي مايرس (2000(
 خواهيم كرد:

tiSYNCH , � ��� tiR ,

�

.���

�� tiR ,

� �  

 
  كه در آن:

tiR = برابر است با بازده سهام شركت كه نحوه محاسبه آن به  ,
 باشد:صورت زير مي

معموال بازده در يك دوره معين شامل هر گونه وجه نقد دريافتي به 
اضافه تغييرات قيمت دارايي در طول دوره تقسيم بر قيمت اوراق يا 

ي در زمان خريد است. معادله ساده محاسبه بازده سهام به داراي
  :صورت زير است

tiR , =
)( 1 ttt PPD

          1tP
  كه اجزاي آن عبارتند از : 

tD  منافع حامل از مالكيت سهام كه در دوره :t  به سهامداران
  تعلق گرفته است. 

tP قيمت در پايان دوره :t .  
1tP  قيمت در ابتداي دوره :t.   
tiGP : برابر است با نرخ رشد قيمت سهام كه به صورت زير  ,

  محاسبه خواهد شد: 

tiGP , = ti

titi

P
PP

,

,, 

  
tiGP = نوسانات قيمت سهام نسبت به سال ما قبل سال جاري  ,

  .tدر سال  iشركت 
tiP   .tدر سال  i= قيمت سهام شركت  ,
tiP   = قيمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسي. ,

  : )ROEشاخص سودآوري (
برابر است با بازده حقوق صاحبان سهام كه نحوه محاسبه آن به 

  :[10]  باشدصورت زير مي

 ROE   = 
 تياسود قبل از كسر اقالم غير مترقبه و مال

 سهام ارزش دفتري حقوق صاحبان 
  تعريف عملياتي متغيرهاي كنترلي:

tiMTBهاي رشد (فرصت ,( : 
فرصت هاي رشد، برابر است با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري 
 در پايان سال مالي، كه فرمول محاسبه آن به صورت زير مي باشد

[11] :  
  .ارزش بازار سهام تقسيم بر ارزش دفتري سهام

tiMTB ,= 
 ارزش بازار سهام            
 ارزش دفتري سهام          

tiizeاندازه شركت ( ,S( :  
برابر است با لگاريتم طبيعي ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در 

  .[12] پايان سال مالي
tiLEVنسبت اهرم مالي شركت ( ,( :  

نشان دهنده اهرم مالي شركت مي باشد كه از تقسيم ارزش دفتري 
  هاي شركت به دست ارزش دفتري كل داراييها به كل بدهي

 نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی )

که دراختیار  برای به دست آوردن این متغیر تعداد سهام شرکت 

شرکت های سرمایه گذاری، بیمه ها، صندوق های بازنشستگی 

از  و  می گیرد  قرار  محاسبه  مورد  می باشد  بانک ها  و  بنیاد ها  و 

نسبت  شرکت  شده  شده  منتشر  سهام  کل  روی  بر  آن  تقسیم 

مالکیت سرمایه گذاران نهادی به دست می آید  ]9[:

 

4PGX = ti

titi

P
PP

,

,, 

  
tiPG = نوسانات قيمت سهام نسبت به سال ما قبل سال جاري  ,

  .tدر سال  iشركت 
tiP   .tدر سال  i= قيمت سهام شركت  ,
tiP   = قيمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسي. ,

  تعريف عملياتي متغيرهاي مستقل:
tiIOگذاران نهادي (گذاري سرمايهنسبت سرمايه  , (:  

براي بدست آوردن اين متغير تعداد سهام شركت كه دراختيار 
ها بازنشستگي و بنيادهاي ها، صندوقبيمه ،گذاريشركتهاي سرمايه

گيرد و از تقسيم آن بر باشد مورد محاسبه قرار ميها ميو بانك
كل سهام منتشر شده شده شركت نسبت مالكيت  روي

  :[9]  آيدگذاران نهادي به دست ميسرمايه

  tiIO ,   = 
 هاديتعداد سهام در اختيار سهامداران ن    

 سهام منتشر شده شركتتعداد كل          

tiSYNCHسهام ( قيمتهمزماني   ,(    :  
سهام از مدل مارك و همكاران  قيمتبراي محاسبه همزماني 

) به صورت زير استفاده 2006) و جين و دي مايرس (2000(
 خواهيم كرد:

tiSYNCH , � ��� tiR ,

�

.���

�� tiR ,

� �  

 
  كه در آن:

tiR = برابر است با بازده سهام شركت كه نحوه محاسبه آن به  ,
 باشد:صورت زير مي

معموال بازده در يك دوره معين شامل هر گونه وجه نقد دريافتي به 
اضافه تغييرات قيمت دارايي در طول دوره تقسيم بر قيمت اوراق يا 

ي در زمان خريد است. معادله ساده محاسبه بازده سهام به داراي
  :صورت زير است

tiR , =
)( 1 ttt PPD

          1tP
  كه اجزاي آن عبارتند از : 

tD  منافع حامل از مالكيت سهام كه در دوره :t  به سهامداران
  تعلق گرفته است. 

tP قيمت در پايان دوره :t .  
1tP  قيمت در ابتداي دوره :t.   
tiGP : برابر است با نرخ رشد قيمت سهام كه به صورت زير  ,

  محاسبه خواهد شد: 

tiGP , = ti

titi

P
PP

,

,, 

  
tiGP = نوسانات قيمت سهام نسبت به سال ما قبل سال جاري  ,

  .tدر سال  iشركت 
tiP   .tدر سال  i= قيمت سهام شركت  ,
tiP   = قيمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسي. ,

  : )ROEشاخص سودآوري (
برابر است با بازده حقوق صاحبان سهام كه نحوه محاسبه آن به 

  :[10]  باشدصورت زير مي

 ROE   = 
 تياسود قبل از كسر اقالم غير مترقبه و مال

 سهام ارزش دفتري حقوق صاحبان 
  تعريف عملياتي متغيرهاي كنترلي:

tiMTBهاي رشد (فرصت ,( : 
فرصت هاي رشد، برابر است با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري 
 در پايان سال مالي، كه فرمول محاسبه آن به صورت زير مي باشد

[11] :  
  .ارزش بازار سهام تقسيم بر ارزش دفتري سهام

tiMTB ,= 
 ارزش بازار سهام            
 ارزش دفتري سهام          

tiizeاندازه شركت ( ,S( :  
برابر است با لگاريتم طبيعي ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در 

  .[12] پايان سال مالي
tiLEVنسبت اهرم مالي شركت ( ,( :  

نشان دهنده اهرم مالي شركت مي باشد كه از تقسيم ارزش دفتري 
  هاي شركت به دست ارزش دفتري كل داراييها به كل بدهي

:    ) tiSYNCH , همزمانی قیمت سهام )

برای محاسبه همزمانی قیمت سهام از مدل مارک و همکاران 

استفاده  زیر  به صورت   )2006( مایرس  دی  و  جین  و   )2000(

کرد: خواهیم 

 

4PGX = ti

titi

P
PP

,

,, 

  
tiPG = نوسانات قيمت سهام نسبت به سال ما قبل سال جاري  ,

  .tدر سال  iشركت 
tiP   .tدر سال  i= قيمت سهام شركت  ,
tiP   = قيمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسي. ,

  تعريف عملياتي متغيرهاي مستقل:
tiIOگذاران نهادي (گذاري سرمايهنسبت سرمايه  , (:  

براي بدست آوردن اين متغير تعداد سهام شركت كه دراختيار 
ها بازنشستگي و بنيادهاي ها، صندوقبيمه ،گذاريشركتهاي سرمايه

گيرد و از تقسيم آن بر باشد مورد محاسبه قرار ميها ميو بانك
كل سهام منتشر شده شده شركت نسبت مالكيت  روي

  :[9]  آيدگذاران نهادي به دست ميسرمايه

  tiIO ,   = 
 هاديتعداد سهام در اختيار سهامداران ن    

 سهام منتشر شده شركتتعداد كل          

tiSYNCHسهام ( قيمتهمزماني   ,(    :  
سهام از مدل مارك و همكاران  قيمتبراي محاسبه همزماني 

) به صورت زير استفاده 2006) و جين و دي مايرس (2000(
 خواهيم كرد:

tiSYNCH , � ��� tiR ,

�

.���

�� tiR ,

� �  

 
  كه در آن:

tiR = برابر است با بازده سهام شركت كه نحوه محاسبه آن به  ,
 باشد:صورت زير مي

معموال بازده در يك دوره معين شامل هر گونه وجه نقد دريافتي به 
اضافه تغييرات قيمت دارايي در طول دوره تقسيم بر قيمت اوراق يا 

ي در زمان خريد است. معادله ساده محاسبه بازده سهام به داراي
  :صورت زير است

tiR , =
)( 1 ttt PPD

          1tP
  كه اجزاي آن عبارتند از : 

tD  منافع حامل از مالكيت سهام كه در دوره :t  به سهامداران
  تعلق گرفته است. 

tP قيمت در پايان دوره :t .  
1tP  قيمت در ابتداي دوره :t.   
tiGP : برابر است با نرخ رشد قيمت سهام كه به صورت زير  ,

  محاسبه خواهد شد: 

tiGP , = ti

titi

P
PP

,

,, 

  
tiGP = نوسانات قيمت سهام نسبت به سال ما قبل سال جاري  ,

  .tدر سال  iشركت 
tiP   .tدر سال  i= قيمت سهام شركت  ,
tiP   = قيمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسي. ,

  : )ROEشاخص سودآوري (
برابر است با بازده حقوق صاحبان سهام كه نحوه محاسبه آن به 

  :[10]  باشدصورت زير مي

 ROE   = 
 تياسود قبل از كسر اقالم غير مترقبه و مال

 سهام ارزش دفتري حقوق صاحبان 
  تعريف عملياتي متغيرهاي كنترلي:

tiMTBهاي رشد (فرصت ,( : 
فرصت هاي رشد، برابر است با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري 
 در پايان سال مالي، كه فرمول محاسبه آن به صورت زير مي باشد

[11] :  
  .ارزش بازار سهام تقسيم بر ارزش دفتري سهام

tiMTB ,= 
 ارزش بازار سهام            
 ارزش دفتري سهام          

tiizeاندازه شركت ( ,S( :  
برابر است با لگاريتم طبيعي ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در 

  .[12] پايان سال مالي
tiLEVنسبت اهرم مالي شركت ( ,( :  

نشان دهنده اهرم مالي شركت مي باشد كه از تقسيم ارزش دفتري 
  هاي شركت به دست ارزش دفتري كل داراييها به كل بدهي

که در آن:

که نحوه محاسبه آن  tiR = برابر است با بازده سهام شرکت  ,

به صورت زیر می باشد:

نقد  وجه  گونه  هر  شامل  معین  دوره  یک  در  بازده  معموال 

دریافتی به اضافه تغییرات قیمت دارایی در طول دوره تقسیم 

ساده  معادله  است.  خرید  زمان  در  دارایی  یا  اوراق  قیمت  بر 

محاسبه بازده سهام به صورت زیر است:

4PGX = ti

titi

P
PP

,

,, 

  
tiPG = نوسانات قيمت سهام نسبت به سال ما قبل سال جاري  ,

  .tدر سال  iشركت 
tiP   .tدر سال  i= قيمت سهام شركت  ,
tiP   = قيمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسي. ,

  تعريف عملياتي متغيرهاي مستقل:
tiIOگذاران نهادي (گذاري سرمايهنسبت سرمايه  , (:  

براي بدست آوردن اين متغير تعداد سهام شركت كه دراختيار 
ها بازنشستگي و بنيادهاي ها، صندوقبيمه ،گذاريشركتهاي سرمايه

گيرد و از تقسيم آن بر باشد مورد محاسبه قرار ميها ميو بانك
كل سهام منتشر شده شده شركت نسبت مالكيت  روي

  :[9]  آيدگذاران نهادي به دست ميسرمايه

  tiIO ,   = 
 هاديتعداد سهام در اختيار سهامداران ن    

 سهام منتشر شده شركتتعداد كل          

tiSYNCHسهام ( قيمتهمزماني   ,(    :  
سهام از مدل مارك و همكاران  قيمتبراي محاسبه همزماني 

) به صورت زير استفاده 2006) و جين و دي مايرس (2000(
 خواهيم كرد:

tiSYNCH , � ��� tiR ,

�

.���

�� tiR ,

� �  

 
  كه در آن:

tiR = برابر است با بازده سهام شركت كه نحوه محاسبه آن به  ,
 باشد:صورت زير مي

معموال بازده در يك دوره معين شامل هر گونه وجه نقد دريافتي به 
اضافه تغييرات قيمت دارايي در طول دوره تقسيم بر قيمت اوراق يا 

ي در زمان خريد است. معادله ساده محاسبه بازده سهام به داراي
  :صورت زير است

tiR , =
)( 1 ttt PPD

          1tP
  كه اجزاي آن عبارتند از : 

tD  منافع حامل از مالكيت سهام كه در دوره :t  به سهامداران
  تعلق گرفته است. 

tP قيمت در پايان دوره :t .  
1tP  قيمت در ابتداي دوره :t.   
tiGP : برابر است با نرخ رشد قيمت سهام كه به صورت زير  ,

  محاسبه خواهد شد: 

tiGP , = ti

titi

P
PP

,

,, 

  
tiGP = نوسانات قيمت سهام نسبت به سال ما قبل سال جاري  ,

  .tدر سال  iشركت 
tiP   .tدر سال  i= قيمت سهام شركت  ,
tiP   = قيمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسي. ,

  : )ROEشاخص سودآوري (
برابر است با بازده حقوق صاحبان سهام كه نحوه محاسبه آن به 

  :[10]  باشدصورت زير مي

 ROE   = 
 تياسود قبل از كسر اقالم غير مترقبه و مال

 سهام ارزش دفتري حقوق صاحبان 
  تعريف عملياتي متغيرهاي كنترلي:

tiMTBهاي رشد (فرصت ,( : 
فرصت هاي رشد، برابر است با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري 
 در پايان سال مالي، كه فرمول محاسبه آن به صورت زير مي باشد

[11] :  
  .ارزش بازار سهام تقسيم بر ارزش دفتري سهام

tiMTB ,= 
 ارزش بازار سهام            
 ارزش دفتري سهام          

tiizeاندازه شركت ( ,S( :  
برابر است با لگاريتم طبيعي ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در 

  .[12] پايان سال مالي
tiLEVنسبت اهرم مالي شركت ( ,( :  

نشان دهنده اهرم مالي شركت مي باشد كه از تقسيم ارزش دفتري 
  هاي شركت به دست ارزش دفتري كل داراييها به كل بدهي

که اجزای آن عبارتند از : 

که در دوره t به سهامداران  tD : منافع حامل از مالکیت سهام 

گرفته است.  تعلق 

.tقیمت در پایان دوره : tP
 .t 1 : قیمت در ابتدای دوره−tP

که به صورت زیر  خ رشد قیمت سهام   : برابر است با نر

4PGX = ti

titi

P
PP

,

,, 

  
tiPG = نوسانات قيمت سهام نسبت به سال ما قبل سال جاري  ,

  .tدر سال  iشركت 
tiP   .tدر سال  i= قيمت سهام شركت  ,
tiP   = قيمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسي. ,

  تعريف عملياتي متغيرهاي مستقل:
tiIOگذاران نهادي (گذاري سرمايهنسبت سرمايه  , (:  

براي بدست آوردن اين متغير تعداد سهام شركت كه دراختيار 
ها بازنشستگي و بنيادهاي ها، صندوقبيمه ،گذاريشركتهاي سرمايه

گيرد و از تقسيم آن بر باشد مورد محاسبه قرار ميها ميو بانك
كل سهام منتشر شده شده شركت نسبت مالكيت  روي

  :[9]  آيدگذاران نهادي به دست ميسرمايه

  tiIO ,   = 
 هاديتعداد سهام در اختيار سهامداران ن    

 سهام منتشر شده شركتتعداد كل          

tiSYNCHسهام ( قيمتهمزماني   ,(    :  
سهام از مدل مارك و همكاران  قيمتبراي محاسبه همزماني 

) به صورت زير استفاده 2006) و جين و دي مايرس (2000(
 خواهيم كرد:

tiSYNCH , � ��� tiR ,

�

.���

�� tiR ,

� �  

 
  كه در آن:

tiR = برابر است با بازده سهام شركت كه نحوه محاسبه آن به  ,
 باشد:صورت زير مي

معموال بازده در يك دوره معين شامل هر گونه وجه نقد دريافتي به 
اضافه تغييرات قيمت دارايي در طول دوره تقسيم بر قيمت اوراق يا 

ي در زمان خريد است. معادله ساده محاسبه بازده سهام به داراي
  :صورت زير است

tiR , =
)( 1 ttt PPD

          1tP
  كه اجزاي آن عبارتند از : 

tD  منافع حامل از مالكيت سهام كه در دوره :t  به سهامداران
  تعلق گرفته است. 

tP قيمت در پايان دوره :t .  
1tP  قيمت در ابتداي دوره :t.   
tiGP : برابر است با نرخ رشد قيمت سهام كه به صورت زير  ,

  محاسبه خواهد شد: 

tiGP , = ti

titi

P
PP

,

,, 

  
tiGP = نوسانات قيمت سهام نسبت به سال ما قبل سال جاري  ,

  .tدر سال  iشركت 
tiP   .tدر سال  i= قيمت سهام شركت  ,
tiP   = قيمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسي. ,

  : )ROEشاخص سودآوري (
برابر است با بازده حقوق صاحبان سهام كه نحوه محاسبه آن به 

  :[10]  باشدصورت زير مي

 ROE   = 
 تياسود قبل از كسر اقالم غير مترقبه و مال

 سهام ارزش دفتري حقوق صاحبان 
  تعريف عملياتي متغيرهاي كنترلي:

tiMTBهاي رشد (فرصت ,( : 
فرصت هاي رشد، برابر است با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري 
 در پايان سال مالي، كه فرمول محاسبه آن به صورت زير مي باشد

[11] :  
  .ارزش بازار سهام تقسيم بر ارزش دفتري سهام

tiMTB ,= 
 ارزش بازار سهام            
 ارزش دفتري سهام          

tiizeاندازه شركت ( ,S( :  
برابر است با لگاريتم طبيعي ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در 

  .[12] پايان سال مالي
tiLEVنسبت اهرم مالي شركت ( ,( :  

نشان دهنده اهرم مالي شركت مي باشد كه از تقسيم ارزش دفتري 
  هاي شركت به دست ارزش دفتري كل داراييها به كل بدهي

محاسبه خواهد شد: 

4PGX = ti

titi

P
PP

,

,, 

  
tiPG = نوسانات قيمت سهام نسبت به سال ما قبل سال جاري  ,

  .tدر سال  iشركت 
tiP   .tدر سال  i= قيمت سهام شركت  ,
tiP   = قيمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسي. ,

  تعريف عملياتي متغيرهاي مستقل:
tiIOگذاران نهادي (گذاري سرمايهنسبت سرمايه  , (:  

براي بدست آوردن اين متغير تعداد سهام شركت كه دراختيار 
ها بازنشستگي و بنيادهاي ها، صندوقبيمه ،گذاريشركتهاي سرمايه

گيرد و از تقسيم آن بر باشد مورد محاسبه قرار ميها ميو بانك
كل سهام منتشر شده شده شركت نسبت مالكيت  روي

  :[9]  آيدگذاران نهادي به دست ميسرمايه

  tiIO ,   = 
 هاديتعداد سهام در اختيار سهامداران ن    

 سهام منتشر شده شركتتعداد كل          

tiSYNCHسهام ( قيمتهمزماني   ,(    :  
سهام از مدل مارك و همكاران  قيمتبراي محاسبه همزماني 

) به صورت زير استفاده 2006) و جين و دي مايرس (2000(
 خواهيم كرد:

tiSYNCH , � ��� tiR ,

�

.���

�� tiR ,

� �  

 
  كه در آن:

tiR = برابر است با بازده سهام شركت كه نحوه محاسبه آن به  ,
 باشد:صورت زير مي

معموال بازده در يك دوره معين شامل هر گونه وجه نقد دريافتي به 
اضافه تغييرات قيمت دارايي در طول دوره تقسيم بر قيمت اوراق يا 

ي در زمان خريد است. معادله ساده محاسبه بازده سهام به داراي
  :صورت زير است

tiR , =
)( 1 ttt PPD

          1tP
  كه اجزاي آن عبارتند از : 

tD  منافع حامل از مالكيت سهام كه در دوره :t  به سهامداران
  تعلق گرفته است. 

tP قيمت در پايان دوره :t .  
1tP  قيمت در ابتداي دوره :t.   
tiGP : برابر است با نرخ رشد قيمت سهام كه به صورت زير  ,

  محاسبه خواهد شد: 

tiGP , = ti

titi

P
PP

,

,, 

  
tiGP = نوسانات قيمت سهام نسبت به سال ما قبل سال جاري  ,

  .tدر سال  iشركت 
tiP   .tدر سال  i= قيمت سهام شركت  ,
tiP   = قيمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسي. ,

  : )ROEشاخص سودآوري (
برابر است با بازده حقوق صاحبان سهام كه نحوه محاسبه آن به 

  :[10]  باشدصورت زير مي

 ROE   = 
 تياسود قبل از كسر اقالم غير مترقبه و مال

 سهام ارزش دفتري حقوق صاحبان 
  تعريف عملياتي متغيرهاي كنترلي:

tiMTBهاي رشد (فرصت ,( : 
فرصت هاي رشد، برابر است با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري 
 در پايان سال مالي، كه فرمول محاسبه آن به صورت زير مي باشد

[11] :  
  .ارزش بازار سهام تقسيم بر ارزش دفتري سهام

tiMTB ,= 
 ارزش بازار سهام            
 ارزش دفتري سهام          

tiizeاندازه شركت ( ,S( :  
برابر است با لگاريتم طبيعي ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در 

  .[12] پايان سال مالي
tiLEVنسبت اهرم مالي شركت ( ,( :  

نشان دهنده اهرم مالي شركت مي باشد كه از تقسيم ارزش دفتري 
  هاي شركت به دست ارزش دفتري كل داراييها به كل بدهي

4PGX = ti

titi

P
PP

,

,, 

  
tiPG = نوسانات قيمت سهام نسبت به سال ما قبل سال جاري  ,

  .tدر سال  iشركت 
tiP   .tدر سال  i= قيمت سهام شركت  ,
tiP   = قيمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسي. ,

  تعريف عملياتي متغيرهاي مستقل:
tiIOگذاران نهادي (گذاري سرمايهنسبت سرمايه  , (:  

براي بدست آوردن اين متغير تعداد سهام شركت كه دراختيار 
ها بازنشستگي و بنيادهاي ها، صندوقبيمه ،گذاريشركتهاي سرمايه

گيرد و از تقسيم آن بر باشد مورد محاسبه قرار ميها ميو بانك
كل سهام منتشر شده شده شركت نسبت مالكيت  روي

  :[9]  آيدگذاران نهادي به دست ميسرمايه

  tiIO ,   = 
 هاديتعداد سهام در اختيار سهامداران ن    

 سهام منتشر شده شركتتعداد كل          

tiSYNCHسهام ( قيمتهمزماني   ,(    :  
سهام از مدل مارك و همكاران  قيمتبراي محاسبه همزماني 

) به صورت زير استفاده 2006) و جين و دي مايرس (2000(
 خواهيم كرد:

tiSYNCH , � ��� tiR ,

�

.���

�� tiR ,

� �  

 
  كه در آن:

tiR = برابر است با بازده سهام شركت كه نحوه محاسبه آن به  ,
 باشد:صورت زير مي

معموال بازده در يك دوره معين شامل هر گونه وجه نقد دريافتي به 
اضافه تغييرات قيمت دارايي در طول دوره تقسيم بر قيمت اوراق يا 

ي در زمان خريد است. معادله ساده محاسبه بازده سهام به داراي
  :صورت زير است

tiR , =
)( 1 ttt PPD

          1tP
  كه اجزاي آن عبارتند از : 

tD  منافع حامل از مالكيت سهام كه در دوره :t  به سهامداران
  تعلق گرفته است. 

tP قيمت در پايان دوره :t .  
1tP  قيمت در ابتداي دوره :t.   
tiGP : برابر است با نرخ رشد قيمت سهام كه به صورت زير  ,

  محاسبه خواهد شد: 

tiGP , = ti

titi

P
PP

,

,, 

  
tiGP = نوسانات قيمت سهام نسبت به سال ما قبل سال جاري  ,

  .tدر سال  iشركت 
tiP   .tدر سال  i= قيمت سهام شركت  ,
tiP   = قيمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسي. ,

  : )ROEشاخص سودآوري (
برابر است با بازده حقوق صاحبان سهام كه نحوه محاسبه آن به 

  :[10]  باشدصورت زير مي

 ROE   = 
 تياسود قبل از كسر اقالم غير مترقبه و مال

 سهام ارزش دفتري حقوق صاحبان 
  تعريف عملياتي متغيرهاي كنترلي:

tiMTBهاي رشد (فرصت ,( : 
فرصت هاي رشد، برابر است با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري 
 در پايان سال مالي، كه فرمول محاسبه آن به صورت زير مي باشد

[11] :  
  .ارزش بازار سهام تقسيم بر ارزش دفتري سهام

tiMTB ,= 
 ارزش بازار سهام            
 ارزش دفتري سهام          

tiizeاندازه شركت ( ,S( :  
برابر است با لگاريتم طبيعي ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در 

  .[12] پايان سال مالي
tiLEVنسبت اهرم مالي شركت ( ,( :  

نشان دهنده اهرم مالي شركت مي باشد كه از تقسيم ارزش دفتري 
  هاي شركت به دست ارزش دفتري كل داراييها به كل بدهي

tiR ,



43 
 

وردین و اردیبهشت، خرداد و تیر 1396   شماره 82 و 83 - فر

4PGX = ti

titi

P
PP

,

,, 

  
tiPG = نوسانات قيمت سهام نسبت به سال ما قبل سال جاري  ,

  .tدر سال  iشركت 
tiP   .tدر سال  i= قيمت سهام شركت  ,
tiP   = قيمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسي. ,

  تعريف عملياتي متغيرهاي مستقل:
tiIOگذاران نهادي (گذاري سرمايهنسبت سرمايه  , (:  

براي بدست آوردن اين متغير تعداد سهام شركت كه دراختيار 
ها بازنشستگي و بنيادهاي ها، صندوقبيمه ،گذاريشركتهاي سرمايه

گيرد و از تقسيم آن بر باشد مورد محاسبه قرار ميها ميو بانك
كل سهام منتشر شده شده شركت نسبت مالكيت  روي

  :[9]  آيدگذاران نهادي به دست ميسرمايه

  tiIO ,   = 
 هاديتعداد سهام در اختيار سهامداران ن    

 سهام منتشر شده شركتتعداد كل          

tiSYNCHسهام ( قيمتهمزماني   ,(    :  
سهام از مدل مارك و همكاران  قيمتبراي محاسبه همزماني 

) به صورت زير استفاده 2006) و جين و دي مايرس (2000(
 خواهيم كرد:

tiSYNCH , � ��� tiR ,

�

.���

�� tiR ,

� �  

 
  كه در آن:

tiR = برابر است با بازده سهام شركت كه نحوه محاسبه آن به  ,
 باشد:صورت زير مي

معموال بازده در يك دوره معين شامل هر گونه وجه نقد دريافتي به 
اضافه تغييرات قيمت دارايي در طول دوره تقسيم بر قيمت اوراق يا 

ي در زمان خريد است. معادله ساده محاسبه بازده سهام به داراي
  :صورت زير است

tiR , =
)( 1 ttt PPD

          1tP
  كه اجزاي آن عبارتند از : 

tD  منافع حامل از مالكيت سهام كه در دوره :t  به سهامداران
  تعلق گرفته است. 

tP قيمت در پايان دوره :t .  
1tP  قيمت در ابتداي دوره :t.   
tiGP : برابر است با نرخ رشد قيمت سهام كه به صورت زير  ,

  محاسبه خواهد شد: 

tiGP , = ti

titi

P
PP

,

,, 

  
tiGP = نوسانات قيمت سهام نسبت به سال ما قبل سال جاري  ,

  .tدر سال  iشركت 
tiP   .tدر سال  i= قيمت سهام شركت  ,
tiP   = قيمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسي. ,

  : )ROEشاخص سودآوري (
برابر است با بازده حقوق صاحبان سهام كه نحوه محاسبه آن به 

  :[10]  باشدصورت زير مي

 ROE   = 
 تياسود قبل از كسر اقالم غير مترقبه و مال

 سهام ارزش دفتري حقوق صاحبان 
  تعريف عملياتي متغيرهاي كنترلي:

tiMTBهاي رشد (فرصت ,( : 
فرصت هاي رشد، برابر است با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري 
 در پايان سال مالي، كه فرمول محاسبه آن به صورت زير مي باشد

[11] :  
  .ارزش بازار سهام تقسيم بر ارزش دفتري سهام

tiMTB ,= 
 ارزش بازار سهام            
 ارزش دفتري سهام          

tiizeاندازه شركت ( ,S( :  
برابر است با لگاريتم طبيعي ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در 

  .[12] پايان سال مالي
tiLEVنسبت اهرم مالي شركت ( ,( :  

نشان دهنده اهرم مالي شركت مي باشد كه از تقسيم ارزش دفتري 
  هاي شركت به دست ارزش دفتري كل داراييها به كل بدهي

 = 
ti

titi

P
PP

,

,, −

ما قبل سال  = نوسانات قیمت سهام نسبت به سال 

4PGX = ti

titi

P
PP

,

,, 

  
tiPG = نوسانات قيمت سهام نسبت به سال ما قبل سال جاري  ,

  .tدر سال  iشركت 
tiP   .tدر سال  i= قيمت سهام شركت  ,
tiP   = قيمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسي. ,

  تعريف عملياتي متغيرهاي مستقل:
tiIOگذاران نهادي (گذاري سرمايهنسبت سرمايه  , (:  

براي بدست آوردن اين متغير تعداد سهام شركت كه دراختيار 
ها بازنشستگي و بنيادهاي ها، صندوقبيمه ،گذاريشركتهاي سرمايه

گيرد و از تقسيم آن بر باشد مورد محاسبه قرار ميها ميو بانك
كل سهام منتشر شده شده شركت نسبت مالكيت  روي

  :[9]  آيدگذاران نهادي به دست ميسرمايه

  tiIO ,   = 
 هاديتعداد سهام در اختيار سهامداران ن    

 سهام منتشر شده شركتتعداد كل          

tiSYNCHسهام ( قيمتهمزماني   ,(    :  
سهام از مدل مارك و همكاران  قيمتبراي محاسبه همزماني 

) به صورت زير استفاده 2006) و جين و دي مايرس (2000(
 خواهيم كرد:

tiSYNCH , � ��� tiR ,

�

.���

�� tiR ,

� �  

 
  كه در آن:

tiR = برابر است با بازده سهام شركت كه نحوه محاسبه آن به  ,
 باشد:صورت زير مي

معموال بازده در يك دوره معين شامل هر گونه وجه نقد دريافتي به 
اضافه تغييرات قيمت دارايي در طول دوره تقسيم بر قيمت اوراق يا 

ي در زمان خريد است. معادله ساده محاسبه بازده سهام به داراي
  :صورت زير است

tiR , =
)( 1 ttt PPD

          1tP
  كه اجزاي آن عبارتند از : 

tD  منافع حامل از مالكيت سهام كه در دوره :t  به سهامداران
  تعلق گرفته است. 

tP قيمت در پايان دوره :t .  
1tP  قيمت در ابتداي دوره :t.   
tiGP : برابر است با نرخ رشد قيمت سهام كه به صورت زير  ,

  محاسبه خواهد شد: 

tiGP , = ti

titi

P
PP

,

,, 

  
tiGP = نوسانات قيمت سهام نسبت به سال ما قبل سال جاري  ,

  .tدر سال  iشركت 
tiP   .tدر سال  i= قيمت سهام شركت  ,
tiP   = قيمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسي. ,

  : )ROEشاخص سودآوري (
برابر است با بازده حقوق صاحبان سهام كه نحوه محاسبه آن به 

  :[10]  باشدصورت زير مي

 ROE   = 
 تياسود قبل از كسر اقالم غير مترقبه و مال

 سهام ارزش دفتري حقوق صاحبان 
  تعريف عملياتي متغيرهاي كنترلي:

tiMTBهاي رشد (فرصت ,( : 
فرصت هاي رشد، برابر است با نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري 
 در پايان سال مالي، كه فرمول محاسبه آن به صورت زير مي باشد

[11] :  
  .ارزش بازار سهام تقسيم بر ارزش دفتري سهام

tiMTB ,= 
 ارزش بازار سهام            
 ارزش دفتري سهام          

tiizeاندازه شركت ( ,S( :  
برابر است با لگاريتم طبيعي ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در 

  .[12] پايان سال مالي
tiLEVنسبت اهرم مالي شركت ( ,( :  

نشان دهنده اهرم مالي شركت مي باشد كه از تقسيم ارزش دفتري 
  هاي شركت به دست ارزش دفتري كل داراييها به كل بدهي

 

.t در سال i جاری شرکت

.t در سال i قیمت سهام شرکت = tiP ,

tiP = قیمت سهام در سال ماقبل سال مورد بررسی. ,

: ) ROE شاخص سودآوری )

که نحوه محاسبه آن  برابر است با بازده حقوق صاحبان سهام 

به صورت زیر می باشد  ]10[:

 ROE    =
کسر اقام غیر مترقبه و مالیات سود قبل از 

 ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

کنترلی 4-2. تعریف عملیاتی متغیرهای 

: ) tiMTB , فرصت های رشد )

ارزش  به  بازار  ارزش  نسبت  با  است  برابر  رشد،  فرصت های 

که فرمول محاسبه آن به صورت  دفتری در پایان سال مالی، 

زیر می باشد ]11[: 

ارزش بازار سهام تقسیم بر ارزش دفتری سهام.

tiMTB , =
            ارزش بازار سهام

          ارزش دفتری سهام

: ) tiize ,S اندازه شرکت )

برابر است با لگاریتم طبیعی ارزش بازار حقوق صاحبان سهام 

در پایان سال مالی ]12[.

: ) tiLEV , نسبت اهرم مالی شرکت )

ارزش  تقسیم  از  که  می باشد  شرکت  مالی  اهرم  دهنده  نشان 

شرکت  دارایی های  کل  دفتری  ارزش  به  بدهی ها  کل  دفتری 

نقدی  دارایی های  نسبت  محاسبه  نحوه  می آید.  دست   به 

به صورت زیر  می باشد  ]13[:

tiLEV ,   =
کل بدهی ها             ارزش دفتری 

کل دارایی ها            ارزش دفتری 

:) tiROA , بازده دارایی ها )

به صورت  آن  محاسبه  نحوه  که  دارایی ها  بازده  با  است  برابر 

زیر می باشد  ]14[:

  tiROA ,    =
کسر اقام غیر مترقبه و مالیات                   سود قبل از 

کل دارایی ها                     ارزش دفتری جمع 

)
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ابتداء اقالم تعهدي كل از طريق فرمول زير برآورد خواهد شد:
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  در اين فرمول:

   .برابر است با ضريب ثابت =  
itTA   اقالم تعهدي كل =  

OCFNITAit   
  كه در آن:

NI درآمد خالص =.    
OCF هاي نقدي عملياتي= جريان.    
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  تجهيزات.  
1itNetIncome  برابر است با درآمد خالص شركت در سال ما =

  قبل مورد بررسي. 
  

ردي رآوپس از محاسبه اقالم تعهدي كل و جايگذاري آن در مدل ب
  د شد:واهخق فرمول زير برآورد زير، اقالم تعهدي اختياري از طري

  

  
  
  
  يافته هاي پژوهش.5

  رهايمتغ يفيتوص يشاخص ها
هاي پژوهش پرداخته شود، قبل از اين كه به آزمون فرضيه

) 2-4و1-4ول شماره (امتغيرهاي پژوهش به صورت خالصه در جد
  .گيردبررسي قرار ميمورد 
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) و مدل تعديل شده 1995) و دشو و همكاران (1991جونس (
  )، به صورت زير پيروي خواهيم كرد:2005كوتاري و همكاران (

ابتداء اقالم تعهدي كل از طريق فرمول زير برآورد خواهد شد:
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  در اين فرمول:

   .برابر است با ضريب ثابت =  
itTA   اقالم تعهدي كل =  

OCFNITAit   
  كه در آن:

NI درآمد خالص =.    
OCF هاي نقدي عملياتي= جريان.    

1itA  .كل دارايي ها در سال ماقبل سال جاري  =  
itREV  برابر است با تغييرات در فروش شركت كه نحوه =

  محاسبه آن به صورت زير است:

     tiREV, = 1,
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itREV  رشد فروش شركت =i  در سالt  
tiS   tدر سال  i= فروش خالص شركت  ,
1, tiS  فروش خالص شركت =i  در سالt-1 باشد.مي  

itAR  .برابر است با تغييرات در مطالبات شركت =  

   tiAR , = 1,
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itAR  رشد مطالبات شركت =i  در سالt.  
tiAR   .tدر سال  i= مطالبات شركت  ,
1, tiAR  مطالبات شركت =i  در سالt-1 باشد.مي  
itPPE  برابر است با خالص ارزش دفتري اموال، ماشين آالت و =

  تجهيزات.  
1itNetIncome  برابر است با درآمد خالص شركت در سال ما =

  قبل مورد بررسي. 
  

ردي رآوپس از محاسبه اقالم تعهدي كل و جايگذاري آن در مدل ب
  د شد:واهخق فرمول زير برآورد زير، اقالم تعهدي اختياري از طري

  

  
  
  
  يافته هاي پژوهش.5

  رهايمتغ يفيتوص يشاخص ها
هاي پژوهش پرداخته شود، قبل از اين كه به آزمون فرضيه

) 2-4و1-4ول شماره (امتغيرهاي پژوهش به صورت خالصه در جد
  .گيردبررسي قرار ميمورد 
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.t در سال i رشد مطالبات شرکت = 
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 = مطالبات شرکت i در سال t-1 می باشد.
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 = برابر است با خالص ارزش دفتری اموال، ماشین 

  هاي نقدي به صورت زير آيد. نحوه محاسبه نسبت داراييمي
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آالت و تجهیزات.  

itNetIncome−1 = برابر است با درآمد خالص شرکت در سال 
ما قبل مورد بررسی. 

مدل  در  آن  جایگذاری  و  کل  تعهدی  اقام  محاسبه  از  پس 

برآوردی زیر، اقام تعهدی اختیاری از طریق فرمول زیر برآورد 

خواهد شد:

5. یافته های پژوهش
5-1. شاخص های توصیفی متغیرها

پرداخته شود،  پژوهش  آزمون فرضیه های  به  که  این  از  قبل 

متغیرهای پژوهش به صورت خاصه در جداول )1( و)2(   مورد 

بررسی قرار می گیرد.

جدول 1- آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی شرکت های تولیدی

نسبت 
سرمایه گذاری 
سرمایه گذاران 

نهادی

همزمانی 
قیمت سهام

سودآوری
فرصت های 

رشد
اهرم مالیاندازه شرکت

بازده 
دارایی ها

اقالم تعهدی

CRASHIOSYNCHROEMTBSIZELEVROAAC

0.000148 0.176623 0.604426 6.076443 4.479672 0.433656 3.969623-0.704400 6.347121 میانگین

0.010000-0.160000 0.610000 6.020000 2.540000 0.430000 3.610000-0.740000 5.985000 میانه

1.090000 0.680000 2.080000 8.010000 309.2100 5.350000 5.570000 0.990000 20.21000 ماکسیمم

0.600000-2.440000-0.010000 4.610000 0.240000 8.160000-18.82000-0.000000 11.17760-مینیمم

0.156636 0.181896 0.233209 0.634801 14.33959 0.678594 3.968564 0.193360 5.091277 انحراف معیار

0.759941 4.534287-0.979144 0.592997 17.08837 5.015659-0.645257-1.135037-0.174043 چولگی

7.814286 72.10544 8.291796 3.344499 344.1100 70.61271 3.567828 4.186972 3.303283 کشیدگی

کو- برا 647.8047 123469.1 809.2157 38.76707 .2987070 118749.3 50.52466 166.7877 5.417412 آزمون جا

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.066623 سطح معنی داری

610 610 610 610 610 610 610 610 610 مشاهدات

مأخذ: یافته های محقق 
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وردین و اردیبهشت، خرداد و تیر 1396   شماره 82 و 83 - فر

مرکزی  شاخص های  اصلی ترین  دربردارنده   )1-4( جدول 

تعادل  نقطه  نشان دهنده  که  میانگین  است.  کندگی  پرا و 

دادن  نشان  برای  خوبی  شاخص  و  بوده  توزیع  ثقل  مرکز  و 

کاهش قیمت سهام  مرکزیت داده هاست، برای متغیر ریسک 

مرکزی  شاخص های  از  دیگر  یکی  میانه  است.   6/347 برابر 

که وضعیت جامعه را نشان می دهد. و نشان می دهد  می باشد 

کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این  که نیمی از داده ها 

میانه  و  میانگین  بودن مقدار  مقدار هستند همچنین یکسان 

متغیر  برای  که  می باشد  متغیر  این  بودن  نرمال  نشان دهنده 

شاخص های  است.   5/98 برابر  سهام  قیمت  کاهش  ریسک 

از  داده ها  کندگی  پرا میزان  تعیین  برای  معیاری  کندگی،  پرا

است.  میانگین  به  نسبت  آنها  کندگی  پرا میزان  یا  یکدیگر 

کندگی است  پرا از مهم ترین شاخص های  انحراف معیار یکی 

که برای متغیر ریسک کاهش قیمت سهام برابر 5/09 می باشد. 

گر  ا می نامند.  چولگی  را  فراوانی  منحنی  تقارن  عدم  میزان 

کامًا متقارن است و چنانچه  ضریب چولگی صفر باشد، جامعه 

گر ضریب منفی  این ضریب مثبت باشد، چولگی به راست و ا

متغیر  برای  چولگی  ضریب  مقدار  دارد.  چپ  به  چولگی  باشد 

که  کاهش قیمت سهام مثبت و نزدیک صفر می باشد  ریسک 

نشان می دهد توزیع نرمال و خیلی کم چوله به راست می باشد. 

فراوانی  منحنی  پخی  یا  کشیدگی  میزان  کندگی  پرا شاخص 

کشیدگی  یا  برجستگی  را  استاندارد  نرمال  منحنی  به  نسبت 

کشیدگی حدود صفر باشد، یعنی منحنی فراوانی  گر  می نامند. ا

این مقدار  گر  ا دارد،  نرمالی  و  متعادل  کشیدگی وضع  لحاظ  از 

پهن  منحنی  باشد  منفی  گر  ا و  برجسته  منحنی  باشد  مثبت 

کشیدگی مثبت  می باشد. در این پژوهش برای تمام متغیرها 

می باشد.

5-2. بررسی نرمال بودن متغیرها

بودن  نرمال  جارک-برا  آزمون  از  استفاده  با  پژوهش  این  در 

بودن  نرمال  که  آن جایی  از  است.  آزمون شده  وابسته  متغیر 

الگو می انجامد،  باقیمانده های  متغیر وابسته به نرمال بودن 

شود.  کنترل  آن  بودن  نرمال  الگو ،  برازش  از  قبل  است  الزم 

فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی به صورت زیر است:   
  

                                                                         H0 است:توزيع داده ها نرمال                                       
    H1 يست:توزيع داده ها نرمال ن

ه مقادير ك) از آنجايي 1-4ول (اجددربر اساس مقادير ارائه شده  
 %5از  بيشتر ريسك كاهش قيمت سهام متغيرسطح معناداري، 

   تاييد وابسته  يعني نرمال بودن متغير صفراست، بنابراين فرض 
ال نرم از توزيع ريسك كاهش قيمت سهام بنابراين متغير شود.مي

  باشد.برخوردارمي
  

  آزمون مانايي متغيرهاي پژوهش
الزم است مانايي(پايائي) متغيرها مورد بررسي  قبل از تخمين الگو

قرار بگيرد. يك متغير، وقتي ماناست كه ميانگين، واريانس و 
ضرايب خودهمبستگي آن در طول زمان ثابت باقي بماند. به طور 

انس و كلي اگر مبدا زماني يك متغير، تغيير كند و ميانگين و واري
كواريانس آن تغييري نكند، در آن صورت متغير ماناست و در غير 

اين صورت متغير، نامانا خواهد بود. در پژوهش حاضر براي 
  فيشر استفاده شده است.  ADFتشخيص مانايي از آزمون 

  هاي مربوط به مانايي متغيرها به صورت زير مي باشد: فرضيه
H�: ناماناست هامتغير  
H� ناست :ما هامتغير  

  
و  "روي تفاضل اول"، "در سطح"مانايي متغيرها در سه حالت 

تغيرهايي كه احتمال متواند بررسي شود. مي "روي تفاضل دوم"
باشد فرضيه صفر مي %5كمتر از   "در سطح"حاصل از آزمون آنها 

و آن متغير  در مورد آن رد شده و آن متغير در سطح، ماناست
 %5كه بيشتر از . درصورتيخواهد بود I(0)انباشته از مرتبه صفر يا 

باشد، متغير نامانا است. در اين حالت مانايي آن روي اولين تفاضل 
در صورت پايا بودن متغير بعد از يك  گيرد ومورد بررسي قرار مي

خواهد  I(1)مرتبه تفاضل گيري، اين متغير انباشته از مرتبه يك يا 
تغيرها در سطح و تفاضل مرتبه ريشه واحد براي منتايج آزمون  بود.
  ) درج گرديده است.2-4در جدول (اول 

  نتايج آزمون مانايي متغيرها)2- 4 جدول (                                                       

  منبع: يافته هاي محقق 
 سطح معني داري آزمون ريشه واحد شودطور كه مالحظه ميهمان

و  ريسك كاهش قيمت سهام هايريمتغدر همه ي متغيرها غير از 
  و نشان  %5از  ي كمترگذاران نهادهيسرما يگذارهينسبت سرما

ين بدان ا مانا هستند و در سطح I(0 (از مرتبه صفركه  دهدمي
معني است كه ميانگين و واريانس متغيرها در طول زمان و 

و  ثابت بوده است. 1394تا  1390 هايكوواريانس متغيرها بين سال
 يگذارهيو نسبت سرما ريسك كاهش قيمت سهام هايريمتغ

 سطح معني داري  فيشر ADF آماره   متغيرها
 تفاضل مرتبه اول

 نتيجه
  سطح معني داري

 CRASH  252.310  0.3438 0.0000  I(1) ريسك كاهش قيمت سهام

 IO  220.290  0.2065 0.0000  I(1) نسبت سرمايه گذاري سرمايه گذاران نهادي

 SYNCH  385.162  0.0000   I(0) همزماني قيمت سهام

 ROE  315.299  0.0014   I(0) سودآوري

 MTB  315.299  0.0014   I(0) هاي رشدفرصت

 SIZE  802.217  0.0000   I(0) اندازه شركت

 LEV  277.859  0.0472   I(0) اهرم مالي

 ROA  272.536  0.0412   I(0) هابازده دارايي

 AC  390.575  0.0000   I(0) اقالم تعهدي

که مقادیر   بر اساس مقادیر ارائه شده در جداول )1( از آنجایی 

از  بیشتر  سهام  قیمت  کاهش  ریسک  متغیر  معناداری،  سطح 

متغیر   بودن  نرمال  یعنی  صفر  فرض  بنابراین  است،  درصد   5

قیمت  کاهش  ریسک  متغیر  بنابراین  می شود.  تایید   وابسته 

سهام از توزیع نرمال برخوردارمی باشد.

5-3. آزمون مانایی متغیرهای پژوهش

مورد  متغیرها  مانایی)پایائی(  است  الزم  الگو  تخمین  از  قبل 

میانگین،  که  ماناست  وقتی  متغیر،  یک  بگیرد.  قرار  بررسی 

ثابت  زمان  طول  در  آن  خودهمبستگی  ضرایب  و  واریانس 

کند  گر مبدا زمانی یک متغیر، تغییر  کلی ا باقی بماند. به طور 

آن  در  نکند،  تغییری  آن  کواریانس  و  واریانس  و  میانگین  و 

صورت متغیر ماناست و در غیر این صورت متغیر، نامانا خواهد 

 ADF بود. در پژوهش حاضر برای تشخیص مانایی از آزمون

فیشر استفاده شده است. 

فرضیه های مربوط به مانایی متغیرها به صورت زیر می باشد: 

  
  

                                                                         H0 است:توزيع داده ها نرمال                                       
    H1 يست:توزيع داده ها نرمال ن

ه مقادير ك) از آنجايي 1-4ول (اجددربر اساس مقادير ارائه شده  
 %5از  بيشتر ريسك كاهش قيمت سهام متغيرسطح معناداري، 

   تاييد وابسته  يعني نرمال بودن متغير صفراست، بنابراين فرض 
ال نرم از توزيع ريسك كاهش قيمت سهام بنابراين متغير شود.مي

  باشد.برخوردارمي
  

  آزمون مانايي متغيرهاي پژوهش
الزم است مانايي(پايائي) متغيرها مورد بررسي  قبل از تخمين الگو

قرار بگيرد. يك متغير، وقتي ماناست كه ميانگين، واريانس و 
ضرايب خودهمبستگي آن در طول زمان ثابت باقي بماند. به طور 

انس و كلي اگر مبدا زماني يك متغير، تغيير كند و ميانگين و واري
كواريانس آن تغييري نكند، در آن صورت متغير ماناست و در غير 

اين صورت متغير، نامانا خواهد بود. در پژوهش حاضر براي 
  فيشر استفاده شده است.  ADFتشخيص مانايي از آزمون 

  هاي مربوط به مانايي متغيرها به صورت زير مي باشد: فرضيه
H�: ناماناست هامتغير  
H� ناست :ما هامتغير  

  
و  "روي تفاضل اول"، "در سطح"مانايي متغيرها در سه حالت 

تغيرهايي كه احتمال متواند بررسي شود. مي "روي تفاضل دوم"
باشد فرضيه صفر مي %5كمتر از   "در سطح"حاصل از آزمون آنها 

و آن متغير  در مورد آن رد شده و آن متغير در سطح، ماناست
 %5كه بيشتر از . درصورتيخواهد بود I(0)انباشته از مرتبه صفر يا 

باشد، متغير نامانا است. در اين حالت مانايي آن روي اولين تفاضل 
در صورت پايا بودن متغير بعد از يك  گيرد ومورد بررسي قرار مي

خواهد  I(1)مرتبه تفاضل گيري، اين متغير انباشته از مرتبه يك يا 
تغيرها در سطح و تفاضل مرتبه ريشه واحد براي منتايج آزمون  بود.
  ) درج گرديده است.2-4در جدول (اول 

  نتايج آزمون مانايي متغيرها)2- 4 جدول (                                                       

  منبع: يافته هاي محقق 
 سطح معني داري آزمون ريشه واحد شودطور كه مالحظه ميهمان

و  ريسك كاهش قيمت سهام هايريمتغدر همه ي متغيرها غير از 
  و نشان  %5از  ي كمترگذاران نهادهيسرما يگذارهينسبت سرما

ين بدان ا مانا هستند و در سطح I(0 (از مرتبه صفركه  دهدمي
معني است كه ميانگين و واريانس متغيرها در طول زمان و 

و  ثابت بوده است. 1394تا  1390 هايكوواريانس متغيرها بين سال
 يگذارهيو نسبت سرما ريسك كاهش قيمت سهام هايريمتغ

 سطح معني داري  فيشر ADF آماره   متغيرها
 تفاضل مرتبه اول

 نتيجه
  سطح معني داري

 CRASH  252.310  0.3438 0.0000  I(1) ريسك كاهش قيمت سهام

 IO  220.290  0.2065 0.0000  I(1) نسبت سرمايه گذاري سرمايه گذاران نهادي

 SYNCH  385.162  0.0000   I(0) همزماني قيمت سهام

 ROE  315.299  0.0014   I(0) سودآوري

 MTB  315.299  0.0014   I(0) هاي رشدفرصت

 SIZE  802.217  0.0000   I(0) اندازه شركت

 LEV  277.859  0.0472   I(0) اهرم مالي

 ROA  272.536  0.0412   I(0) هابازده دارايي

 AC  390.575  0.0000   I(0) اقالم تعهدي

اول"  تفاضل  "روی  سطح"،  "در  حالت  سه  در  متغیرها  مانایی 

که  متغیرهایی  شود.  بررسی  می تواند  دوم"  تفاضل  "روی  و 

از 5% می باشد  کمتر  "در سطح"   آنها  آزمون  از  احتمال حاصل 

فرضیه صفر در مورد آن رد شده و آن متغیر در سطح، ماناست و 

آن متغیر انباشته از مرتبه صفر یا I)0( خواهد بود. درصورتی که 

بیشتر از 5درصد باشد، متغیر نامانا است. در این حالت مانایی 

آن روی اولین تفاضل مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت پایا 
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بودن متغیر بعد از یک مرتبه تفاضل گیری، این متغیر انباشته 

از مرتبه یک یا I)1( خواهد بود. نتایج آزمون ریشه واحد برای 

ج  در  )2( جدول  در  اول  مرتبه  تفاضل  و  سطح  در  متغیرها 

گردیده است.

جدول 2 - نتایج آزمون مانایی متغیرها

آماره  ADF فیشرمتغیرها
سطح معنی داری
سطح معنی داری

تفاضل مرتبه اول
نتیجه

کاهش قیمت سهام )CRASH 252.310 0.34380.0000I)1ریسک 

)IO 220.290 0.20650.0000I)1نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی

)SYNCH 385.162 0.0000I)0همزمانی قیمت سهام

)ROE 315.299 0.0014I)0سودآوری

)MTB 315.299 0.0014I)0فرصت های رشد

)SIZE 802.217 0.0000I)0اندازه شرکت

)LEV 277.859 0.0472I)0اهرم مالی

)ROA 272.536 0.0412I)0بازده دارایی ها

)AC 390.575 0.0000I)0اقالم تعهدی

مأخذ: یافته های محقق 

که ماحظه می شود سطح معنی داری آزمون ریشه  همان طور 

واحد در همه ی متغیرها غیر از متغیرهای ریسک کاهش قیمت 

کمتر از %5  سهام و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی 

و در سطح مانا هستند   I)0( که از مرتبه صفر و نشان می دهد 

که میانگین و واریانس متغیرها در طول  این بدان معنی است 

کوواریانس متغیرها بین سال های 1390 تا 1394 ثابت  زمان و 

کاهش قیمت سهام و نسبت  بوده است. و متغیرهای ریسک 

تفاضل گیری  بار  یک  با  نهادی  سرمایه گذاران  سرمایه گذاری 

پایا می شوند این متغیرها انباشته از مرتبه یک یا )I)1 خواهند 

بود. در نتیجه استفاده از این متغیرها در مدل باعث به وجود 

کاذب  نمی شود. آمدن رگرسیون 

6. مفروضات رگرسیون
گرفت حال نوبت  اینکه مانایی متغیرها مورد بررسی قرار  از  بعد 

گردد. در پژوهش حاضر برای  که روش تخمین  آن رسیده است 

است.  شده  استفاده  ترکیبی  داده های  مجموعه  از  مدل  تحلیل 

که روش تخمین )تلفیقی یا  اما قبل از تخمین مدل ها الزم است 

تابلویی( مشخص گردد. برای این منظور از آزمون F لیمر استفاده 

آنها  F لیمر محاسبه شده برای  که  شده است. برای مشاهداتی 

آنها بیشتر  کوچکتر باشد، یا به عبارتی احتمال  F لیمر جدول  از 

مشاهداتی  برای  و  می شود  استفاده  تلفیقی  روش  از  باشد  از %5 

که F لیمر محاسبه شده برای آنها از F لیمر جدول بزرگتر باشد، 

کمتر از 5درصد است، برای تخمین مدل از روش  یا احتمال آنها 

تابلویی استفاده خواهد شد. روش تابلویی خود با استفاده از دو 

گیرد. برای  مدل "اثرات تصادفی" و "اثرات ثابت" می تواند انجام 

تعیین این که از کدام مدل استفاده شود، از آزمون هاسمن استفاده 

کوچکتر از 5درصد باشد،  گر احتمال آزمون هاسمن  شده است. ا

انتخاب  ثابت  اثرات  و  رد  می شود  )اثرات تصادفی(  فرض صفر 

که احتمال آزمون هاسمن بزرگتر از 5درصد  می شود و در صورتی 

باشد، فرض صفر رد نمی شود و اثرات تصادفی انتخاب می شود.
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6-1. آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی

آزمون  از  برای تعیین مدل مورد استفاده در داده های ترکیبی 

F لیمر و هاسمن استفاده شده است آزمون F لیمر برای تعیین 

داده ها  کل  تلفیق  مقابل  در  تابلویی  اثرات  مدل  بکارگیری 

گرفته و فرضیه های آن به صورت : انجام 

شوند اين ي با يك بار تفاضل گيري پايا ميگذاران نهادهيسرما
در نتيجه استفاده واهند بود. خ I(1)متغيرها انباشته از مرتبه يك يا 

  از اين متغيرها در مدل باعث به وجود آمدن رگرسيون كاذب
  . شودنمي 

  مفروضات رگرسيون
ن وبت آنال بعد از اينكه مانايي متغيرها مورد بررسي قرار گرفت ح

ليل در پژوهش حاضر براي تحرسيده است كه روش تخمين گردد. 
ز ابل ق. اما شده است داده هاي تركيبي استفاده ز مجموعهامدل 

ويي) ها الزم است كه روش تخمين (تلفيقي يا تابلتخمين مدل
ده شليمر استفاده  Fمشخص گردد. براي اين منظور از آزمون 

 ليمر Fز امحاسبه شده براي آنها  ليمر F است. براي مشاهداتي كه
از  باشد %5 بيشتر از آنها احتمال به عبارتي يا جدول كوچكتر باشد،

محاسبه  رليم Fشود و براي مشاهداتي كه روش تلفيقي استفاده مي
ز اآنها كمتر  احتمال جدول بزرگتر باشد، يا ليمر Fشده براي آنها از 

. د شداست، براي تخمين مدل از روش تابلويي استفاده خواه 5%
 اثرات"و  "اثرات تصادفي"روش تابلويي خود با استفاده از دو مدل 

م مدل استفاده كه از كداتواند انجام گيرد. براي تعيين اينمي "ثابت
مون اگر احتمال آزشود، از آزمون هاسمن استفاده شده است. 

   باشد، فرض صفر (اثرات تصادفي) رد %5هاسمن كوچكتر از 
تمال شود و در صورتي كه احشود و اثرات ثابت انتخاب ميمي

اثرات  شود وباشد، فرض صفر رد نمي %5آزمون هاسمن بزرگتر از 
  شود.تصادفي انتخاب مي

  آزمون هاي تشخيصي در داده هاي تركيبي:

 Fبراي تعيين مدل مورد استفاده در داده هاي تركيبي از آزمون 
براي تعيين  ليمر Fو هاسمن استفاده شده است آزمون  ليمر

بكارگيري مدل اثرات تابلويي در مقابل تلفيق كل داده ها انجام 
  :گرفته و فرضيه هاي آن بصورت 

 H 0:روش تلفيقي
  :H1روش تابلويي

بر پايه عدم وجود اثرات فردي و گروهي است و فرض  H 0فرض 
H1  بر پايه وجود اثرات فردي و گروهي قرار دارد آزمون هاسمن

استفاده از مدل اثرات ثابت در مقابل اثر تصادفي  نيز براي تعيين
شود . آزمون هاسمن بر پايه وجود يا عدم وجود ارتباط انجام مي

بين خطاي رگرسيون تخمين زده شده و متغيرهاي مستقل مدل 
شكل گرفته است . اگر چنين ارتباطي وجود داشته باشد ، مدل اثر 

مدل اثر تصادفي كاربرد ثابت و اگر اين ارتباط وجود نداشته باشد 
نشان دهنده ي عدم ارتباط متغيرهاي H 0فرضيه ي خواهد داشت.

نشان دهنده وجود ارتباط  1Hمستقل و خطاي تخمين و فرضيه ي 
  است.

 H 0:روش اثرات تصادفي
H1: روش اثرات ثابت 

كلي ل و هاسمن براي مد ليمر Fبراي تعيين روش تخمين، آزمون 
باشد:انجام شده است. نتايج آزمون به شرح زير ميها فرضيه

  

  ليمر و هاسمن F آزمون نتايج -3-4 جدول                                                   
 

  
  نتيجه  سطح معني داري  آزمون هاسمن نتيجه سطح معني داري آزمون اف ليمر

 تصادفياثرات   9.6297280.2920 تابلويي 0.0000 20.590562 مدل كلي

  منبع: يافته هاي محقق 
دهد نشان ميليمر  Fشود آزمون طور كه مالحظه ميهمان

باشد يا به  %5آنها بيشتر از  در محاسبه شده ليمر F مشاهداتي كه
، ليمر جدول كوچكتر باشد Fليمر محاسبه شده از  Fعبارت ديگر 

احتمال مقدار شود و براي مشاهداتي كه از روش تلفيقي استفاده مي
با توجه به نتايج بدست  است، و %5آنها كمتر از  در ليمر Fبراي 

ها پذيرفته شده فرضيه كلي هاي تابلويي براي مدلآمده، روش داده
اثرات "هاي تابلويي خود با استفاده از دو الگوي است. روش داده
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و براي مشاهداتي كه از الگوي اثرات ثابت  شود وتصادفي) رد مي

، فرض صفر رد است %5آنها بيشتر از  درهاسمن  آزمون احتمال
شود. با از الگوي اثرات تصادفي براي تخمين استفاده ميشود و نمي
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 احتمال شود. براي مشاهداتي كهآنها، از آزمون هاسمن استفاده مي
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شود. با از الگوي اثرات تصادفي براي تخمين استفاده ميشود و نمي

 %5از  بيشتراحتمال آزمون كاي دو ها  فرضيه كلي توجه به مدل

برای تعیین روش تخمین، آزمون F لیمر و هاسمن برای مدل 

زیر  ح  شر به  آزمون  نتایج  است.  شده  انجام  فرضیه ها  کلی 

می باشد:

جدول 3- نتایج آزمون F لیمر و هاسمن

نتیجهسطح معنی داریآزمون هاسمننتیجهسطح معنی داریآزمون اف لیمر

کلی اثرات تصادفی9.6297280.2920تابلویی20.5905620.0000مدل 

مأخذ: یافته های محقق 

می دهد  نشان  لیمر   F آزمون  می شود  ماحظه  که  همان طور 

مشاهداتی که F لیمر محاسبه شده در آنها بیشتر از 5درصد باشد 

کوچکتر  یا به عبارت دیگر F لیمر محاسبه شده از F لیمر جدول 

که  مشاهداتی  برای  و  می شود  استفاده  تلفیقی  روش  از  باشد، 

مقدار احتمال برای F لیمر در آنها کمتر از 5درصد است، و با توجه 

کلی  به نتایج به دست آمده، روش داده های تابلویی برای مدل 

با  تابلویی خود  پذیرفته شده است. روش داده های  فرضیه ها 

استفاده از دو الگوی "اثرات تصادفی" و "اثرات ثابت" می تواند 

استفاده  هاسمن  آزمون  از  آنها،  انتخاب  برای  که  گیرد  انجام 

آنها  در  هاسمن  آزمون  احتمال  که  مشاهداتی  برای  می شود. 

)اثرات تصادفی( رد می شود  از 5درصد است، فرض صفر  کمتر 

آزمون  احتمال  که  مشاهداتی  برای  و  ثابت  اثرات  الگوی  از  و 

هاسمن در آنها بیشتر از 5درصد است، فرض صفر رد نمی شود و 

از الگوی اثرات تصادفی برای تخمین استفاده می شود. با توجه 

کای دو بیشتر از 5درصد  کلی فرضیه ها احتمال آزمون  به مدل 

شده است بنابراین از اثرات تصادفی جهت تخمین و تجزیه و 

تحلیل استفاده می شود. 

6-2. خالصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه

جهت بررسی فرضیه اول و دوم و سوم از مدل زیر استفاده  می گردد:
جهت تخمين و تجزيه و  تصادفيشده است بنابراين از اثرات 

  شود. تحليل استفاده مي
  خالصه تجزيه و تحليل ها به تفكيك هر فرضيه: 

   استفاده مدل زير از اول و دوم و سوم جهت بررسي فرضيه
  گردد:مي

CRASHit = β0 +β1 IOit + β2 SYNCHit + β3 ROEit + β4 MTBit + β5 SIZ it +β6 LEVit +β7 ROA it +β8 
AC it + εit  

   1394تا  1390هاي سال يط تايبا استفاده از روش پانل د ي كليالگو جيخالصه نتا )4- 4جدول (                           
  نتيجه  سطح معناداري  t -آماره  خطاي استاندارد ضرايب متغيرها 

 مثبت 𝛼𝛼�15.20569 1.724500 8.817451 0.0000 عرض از مبدأ

 منفي IO -1.797831 0.580882 -3.095000 0.0021 نسبت سرمايه گذاري سرمايه گذاران نهادي

  مثبت SYNCH 0.069680 0.016138 4.317885 0.0000 همزماني قيمت سهام
 منفي ROE -0.261647 0.132427 -1.975781 0.0488 سودآوري

 بي معني MTB -0.004946 0.004593 -1.076800 0.2821 هاي رشدفرصت

 بي معني SIZE 0.278777 0.260038 1.072062 0.2842 اندازه شركت

 منفي LEV -16.38121 0.554441 -29.54547 0.0000 اهرم مالي

  مثبت ROA 5.815379 0.627527 9.267144 0.0000 هابازده دارايي
 مثبت AC 1.208975 0.451244 2.679207 0.0076 اقالم تعهدي

 60.69963 آماره-F 0.942240 تعيينضريب
 0.000000  سطح معناداري 0.926717  ضريب تعيين تعديل شده

    1.891626 دوربين واتسون 
  منبع: يافته هاي محقق 

  
براي  t احتمال آماره كه دهدمي نشان تخمين از حاصل نتايج

   يگذارهينسبت سرماضريب ثابت و ضرايب متغيرهاي 
اهرم ،  سودآوري ، سهام متيهمزماني ق ي ،گذاران نهادهيسرما
ريسك كاهش قيمت سهام  ي براقالم تعهديي و بازده دارا ، مالي

دار  آماري معني لحاظ از فوق ارتباط لذا است؛ %5 از كمترها شركت
م افزار براي متغيرهاي نر طبرآورد شده توسو ضريب  .باشدمي

ريسك  بر سودآوري ي وگذاران نهادهيسرما يگذارهينسبت سرما
بنابراين رابطه .باشدميادار نمعمنفي و ها كاهش قيمت سهام شركت

ي گذاران نهادهيسرما يگذارهينسبت سرمامعكوس بين متغيرهاي 
وجود دارد. و ها ريسك كاهش قيمت سهام شركت بر سودآوري و

 متيزماني قهمم افزار براي متغير نر طبرآورد شده توسضريب 
  ادار نمعمثبت و ها ريسك كاهش قيمت سهام شركت بر سهام
 بر سهام متيهمزماني قبنابراين رابطه مستقيم بين متغير .باشدمي

 t آماره وجود دارد. و احتمالها ريسك كاهش قيمت سهام شركت

سود  تيرياندازه شركت بر مدي و اقالم تعهد براي متغيرهاي
 برآوردي . از اين رو ضريباست %5از  بيشتر يبر اقالم تعهد يمبتن

باشد. بنابراين با نمي دارمعني آماري لحاظ از فوق متغيرهاي
باشد. معني مياين متغير در مدل رگرسيوني بي %95اطمينان 

 مستقل متغيرهاي دهندگي توضيح قدرت تعيين تعديل شده ضريب
 وابسته متغير تغييرات%  93 ميزان به قادراست كه دهدمي نشان را
 از مدل كه كل است اين بيانگر F آماره احتمال. دهند توضيح را

باشد. با توجه به فرضيه چون متغيرهاي مي دار معني آماري لحاظ
 ، سهام متيهمزماني ق ي ،گذاران نهادهيسرما يگذارهينسبت سرما
ريسك  ي براقالم تعهديي و بازده دارا ، اهرم مالي،  سودآوري

  .باشددار ميدر مدل معني هاكاهش قيمت سهام شركت
را به صورت  مدل يخط يامعادله توانيم )4-4(طبق جدول 

:تنوش)1- 4(رابطه
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کلی با استفاده از روش پانل دیتا طی سال های 1390 تا 1394  جدول 4- خالصه نتایج الگوی 

نتیجهسطح معناداریآماره- tخطای استانداردضرایبمتغیرها

مثبت15.205691.7245008.8174510.0000عرض از مبدأ

نسبت سرمایه گذاری 
IO-1.7978310.580882-3.0950000.0021سرمایه گذاران نهادی

منفی

مثبتSYNCH0.0696800.0161384.3178850.0000همزمانی قیمت سهام

منفیROE-0.2616470.132427-1.9757810.0488سودآوری

بی معنیMTB-0.0049460.004593-1.0768000.2821فرصت های رشد

بی معنیSIZE0.2787770.2600381.0720620.2842اندازه شرکت

منفیLEV-16.381210.554441-29.545470.0000اهرم مالی

مثبتROA5.8153790.6275279.2671440.0000بازده دارایی ها

مثبتAC1.2089750.4512442.6792070.0076اقالم تعهدی

F60.69963-آماره0.942240ضریب تعیین

0.000000سطح معناداری0.926717ضریب تعیین تعدیل شده

1.891626دوربین واتسون

مأخذ: یافته های محقق 

 t آماره  احتمال  که  می دهد  نشان  تخمین  از  حاصل  نتایج 

سرمایه گذاری   نسبت  متغیرهای  ضرایب  و  ثابت  ضریب  برای 

سرمایه گذاران نهادی، همزمانی قیمت سهام، سودآوری، اهرم 

قیمت  کاهش  ریسک  بر  تعهدی  اقام  و  دارایی  بازده  مالی، 

کمتر از 5درصد است؛ لذا ارتباط فوق از لحاظ  سهام شرکت ها 

آماری معنی دار می باشد. و ضریب برآورد شده توسط نرم افزار 

نهادی  سرمایه گذاران  سرمایه گذاری  نسبت  متغیرهای  برای 

منفی  شرکت ها  سهام  قیمت  کاهش  ریسک  بر  سودآوری  و 

متغیرهای  بین  معکوس  رابطه  می باشد.بنابراین  معنادار  و 

بر  سودآوری  و  نهادی  سرمایه گذاران  سرمایه گذاری  نسبت 

ضریب  و  دارد.  وجود  شرکت ها  سهام  قیمت  کاهش  ریسک 

برآورد شده توسط نرم افزار برای متغیر همزمانی قیمت سهام 

معنادار   و  مثبت  شرکت ها  سهام  قیمت  کاهش  ریسک  بر 

قیمت  همزمانی  متغیر  بین  مستقیم  رابطه  می باشد.بنابراین 

و  دارد.  وجود  شرکت ها  سهام  قیمت  کاهش  ریسک  بر  سهام 

شرکت  اندازه  و  تعهدی  اقام  متغیرهای  برای   t آماره  احتمال 

است.   %5 از  بیشتر  تعهدی  اقام  بر  مبتنی  سود  مدیریت  بر 

آماری  لحاظ  از  فوق  متغیرهای  برآوردی  ضریب  رو  این  از 

در  متغیر  این   %95 اطمینان  با  بنابراین  نمی باشد.  معنی دار 

مدل رگرسیونی بی معنی می باشد. ضریب تعیین تعدیل شده 

می دهد  نشان  را  مستقل  متغیرهای  دهندگی  توضیح  قدرت 

که قادراست به میزان 93 % تغییرات متغیر وابسته را توضیح 

کل مدل از لحاظ  که  F بیانگر این است  دهند. احتمال آماره 

آماری معنی دار می باشد. با توجه به فرضیه چون متغیرهای 

قیمت  همزمانی  نهادی،  سرمایه گذاران  سرمایه گذاری  نسبت 

تعهدی  اقام  و  دارایی  بازده  مالی،  اهرم  سودآوری،  سهام، 

معنی دار  مدل  در  شرکت ها  سهام  قیمت  کاهش  ریسک  بر 

می باشد.

به صورت  را  مدل  خطی  معادله ای  می توان   )4( جدول  طبق 

رابطه)1(نوشت:
  

CRASHit = 15.20569 -1.797831IOit + 0.069680SYNCHit -0.261647ROEit -0.004946MTBit + 0.278777 
SIZE it -16.38121LEVit +5.815379 ROA it +1.208975AC it  

  خطيآزمون هم
شود بايد ها استفاده ميدر رياضيات هرجا از تركيب خطي كميت

پذيري و به عبارتي فرض اساسي، فرض جمععنوان يك پيشبه
 هاي مورد بررسي، تأثيريتو كمها برقرار بوده استقالل خطي كميت

از  اغماضي داشته باشند. بر همين مبنا يكي ديگرمتقابل قابل
كارگيري رگرسيون خطي مركب بايد هايي كه پيش از بهفرضپيش

ن ت. اياس مورد ارزيابي قرار گيرد، استقالل خطي متغيرهاي مستقل
ي استقالل هم به جهت نظري و هم با آزمون و معياري آمار

ل گيرد. در اين پژوهش به لحاظ نظري متغيرهاي مستقرت ميصو
رهاي تغيممستقل بوده و استقالل خطي دارند و هريك از  كامالً  ،

شده و ريمستقل يادشده از منابع متفاوت و به طرق مختلفي گردآو
نظري  اند و به لحاظبر مبناي تركيبات خطي يكديگر محاسبه نشده

  به يكديگر وابستگي خطي ندارند.

نظر از اين استقالل نظري، در اين قسمت، از معيار صرف     
منظور سنجش استقالل ضريب همبستگي خطي پيرسون نيز به

) 5-4خطي متغيرهاي مستقل الگو استفاده شده است. جدول(
دهد. اعداد موجود در هر خانه خالصه نتايج اين ارزيابي را نشان مي

باشد. پيرسون مياز جدول، تنها مشتمل بر ضريب همبستگي 
عناصر قطر اصلي در ماتريس همبستگي يادشده معادل يك و اين 
ماتريس نسبت به قطر اصلي متقارن است. به جهت اين تقارن، 
عناصر باالي قطر اصلي عيناً با عناصر پايين قطر اصلي، يكسان 

اند. عدد اول در بوده و به همين دليل در جدول آورده نشده
ضرايب همبستگي محاسبه شده، تأثيرات  هاي ماتريس ياخانه

خطي متقابل متغيرهاي مستقل بر يكديگر را بر مبناي مقايسه 
گيري نموده كه در صورت به سمت صفر ميل ها اندازهيي آندودو

توان نسبت به استقالل خطي متغيرهاي كردن اين ضرايب، مي
  مستقل از يكديگر قضاوت كرد.

  
  كلي الگو همخطي نتايج -5-4 شماره جدول                                                           

 CRASH IO SYNCH ROE MTB SIZE LEV ROA AC 

CRASH 1         

IO -0.149237 1        

SYNCH  0.081092 -0.067038 1       

ROE  -0.110090  0.009059  0.043044 1      

MTB -0.175395 -0.024653  0.001526 -0.070712 1     

SIZE  0.139558 -0.065169  0.112583  0.174641  0.055938 1    

LEV -0.782054  0.107364 -0.032322 -0.049608  0.163099 -0.179268 1   

ROA  0.473451 -0.033928  0.114475  0.642118 -0.090750  0.303442 -0.450413 1  

AC  0.200074 -0.101853 -0.015344  0.219307 -0.097266  0.055408 -0.174022  0.231949 1 

  منبع: يافته هاي محقق 
ي كمتر همبستگ بيضر هرگاهدهد  ي) نشان م5-4شماره ( جدول

همخطي وجود ندارد و اگر مستقل  يرهايمتغ نيبباشد  5/0از 
 نيدهد در چن يباشد نشان م 75/0 و 5/0ي بين همبستگ بيضر
 قابل اغماض است. يخطهم يحالت
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6-3. آزمون هم خطی

می شود  استفاده  کمیت ها  خطی  ترکیب  از  هرجا  ریاضیات  در 

باید به عنوان یک پیش فرض اساسی، فرض جمع پذیری و به 

کمیت های مورد  کمیت ها برقرار بوده و  عبارتی استقال خطی 

بررسی، تأثیر متقابل قابل اغماضی داشته باشند. بر همین مبنا 

که پیش از به کارگیری رگرسیون  یکی دیگر از پیش فرض هایی 

خطی  استقال  گیرد،  قرار  ارزیابی  مورد  باید  مرکب  خطی 

متغیرهای مستقل است. این استقال هم به جهت نظری و 

هم با آزمون و معیاری آماری صورت می گیرد. در این پژوهش 

و  بوده  مستقل  کامًا  مستقل،  متغیرهای  نظری  لحاظ  به 

استقال خطی دارند و هریک از متغیرهای مستقل یادشده از 

مبنای  بر  و  گردآوری شده  مختلفی  طرق  به  و  متفاوت  منابع 

ترکیبات خطی یکدیگر محاسبه نشده اند و به لحاظ نظری به 

یکدیگر وابستگی خطی ندارند.

از معیار  از این استقال نظری، در این قسمت،       صرف نظر 

سنجش  به منظور  نیز  پیرسون  خطی  همبستگی  ضریب 

است.  شده  استفاده  الگو  مستقل  متغیرهای  خطی  استقال 

اعداد  می دهد.  نشان  را  ارزیابی  این  نتایج  خاصه  جدول)5( 

موجود در هر خانه از جدول، تنها مشتمل بر ضریب همبستگی 

همبستگی  ماتریس  در  اصلی  قطر  عناصر  می باشد.  پیرسون 

اصلی  قطر  به  نسبت  ماتریس  این  و  یک  معادل  یادشده 

اصلی  قطر  باالی  عناصر  تقارن،  این  جهت  به  است.  متقارن 

عینًا با عناصر پایین قطر اصلی، یکسان بوده و به همین دلیل 

یا  ماتریس  خانه های  در  اول  عدد  نشده اند.  آورده  جدول  در 

متقابل  خطی  تأثیرات  شده،  محاسبه  همبستگی  ضرایب 

متغیرهای مستقل بر یکدیگر را بر مبنای مقایسه دودویی آن ها 

کردن این  که در صورت به سمت صفر میل  اندازه گیری نموده 

ضرایب، می توان نسبت به استقال خطی متغیرهای مستقل 

کرد. از یکدیگر قضاوت 

کلی جدول 5- نتایج همخطی الگو 

CRASHIOSYNCHROEMTBSIZELEVROAAC

CRASH1

IO-0.1492371

SYNCH 0.081092-0.0670381

ROE -0.110090 0.009059 0.0430441

MTB-0.175395-0.024653 0.001526-0.0707121

SIZE 0.139558-0.065169 0.112583 0.174641 0.0559381

LEV-0.782054 0.107364-0.032322-0.049608 0.163099-0.1792681

ROA 0.473451-0.033928 0.114475 0.642118-0.090750 0.303442-0.4504131

AC 0.200074-0.101853-0.015344 0.219307-0.097266 0.055408-0.174022 0.2319491

مأخذ: یافته های محقق 

کمتر  جدول شماره )5( نشان می دهد هرگاه ضریب همبستگی 

گر  از 0/5 باشد بین متغیرهای مستقل همخطی وجود ندارد و ا

در  می دهد  نشان  باشد   0/75 و   0/5 بین  همبستگی  ضریب 

چنین حالتی هم خطی قابل اغماض است.

بین نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی  فرضیه اول: 

رابطه  شرکت ها  سهام  قیمت  کاهش  ریسک  و  شرکت  در 

معناداری وجود دارد.

در  نهادی  سرمایه گذاران  سرمایه گذاری  نسبت  بین   :.H0

کاهش قیمت سهام شرکت ها رابطه معناداری  شرکت و ریسک 

وجود ندارد.
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H1 : بین نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی در شرکت و 

ریسک کاهش قیمت سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به نتایج حاصل از تخمین در جدول )4( احتمال 

آماره t برای ضریب متغیر نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران 

از  کمتر  شرکت ها  سهام  قیمت  کاهش  ریسک  بر  نهادی 

معنی دار  آماری  لحاظ  از  فوق  ارتباط  لذا  است؛  5درصد 

متغیر  برای  نرم افزار  توسط  شده  برآورد  ضریب  و  می باشد. 

کاهش  ریسک  بر  نهادی  سرمایه گذاران  سرمایه گذاری  نسبت 

بنابراین  می باشد.  معنادار   و  منفی  شرکت ها  سهام  قیمت 

رابطه معکوس بین متغیر نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران 

دارد.  وجود  شرکت ها  سهام  قیمت  کاهش  ریسک  بر  نهادی 

بنابراین فرض H0 رد می شود یعنی بین نسبت  سرمایه گذاری 

کاهش قیمت سهام  سرمایه گذاران نهادی در شرکت و ریسک 

شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

کاهش  ریسک  و  سهام  قیمت  همزمانی  بین  دوم:  فرضیه 

قیمت سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

کاهش قیمت سهام  H0.: بین همزمانی قیمت سهام و ریسک 

شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد.

کاهش قیمت سهام  H1 : بین همزمانی قیمت سهام و ریسک 

شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به نتایج حاصل از تخمین در جدول )4( احتمال 

ریسک  بر  سهام  قیمت  همزمانی  متغیر  ضریب  برای   t آماره 

کمتر از 5% است؛ لذا ارتباط فوق  کاهش قیمت سهام شرکت ها 

از لحاظ آماری معنی دار می باشد. و ضریب برآورد شده توسط 

کاهش  ریسک  بر  سهام  قیمت  همزمانی  متغیر  برای  نرم افزار 

می باشد.بنابراین  معنادار  و  مثبت  شرکت ها  سهام  قیمت 

ریسک  بر  سهام  قیمت  همزمانی  متغیر  بین  مستقیم  رابطه 

 H0 بنابراین فرض دارد.  قیمت سهام شرکت ها وجود  کاهش 

کاهش  رد می شود یعنی بین همزمانی قیمت سهام و ریسک 

قیمت سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

کاهش قیمت  فرضیه سوم: بین شاخص سودآوری و ریسک 

سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

سهام  قیمت  کاهش  ریسک  و  سودآوری  شاخص  بین   :.H0

شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد.

سهام  قیمت  کاهش  ریسک  و  سودآوری  شاخص  بین   :  H1

شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

با توجه به نتایج حاصل از تخمین در جدول )4( احتمال 

قیمت  کاهش  ریسک  بر  سودآوری  متغیر  ضریب  برای   t آماره 

سهام شرکت ها کمتر از 5% است؛ لذا ارتباط فوق از لحاظ آماری 

برای  نرم افزار  توسط  شده  برآورد  ضریب  و  می باشد.  معنی دار 

متغیر سودآوری بر ریسک کاهش قیمت سهام شرکت ها منفی و 

معنادار  می باشد.بنابراین رابطه معکوس بین متغیر سودآوری 

بنابراین  دارد  وجود  شرکت ها  سهام  قیمت  کاهش  ریسک  بر 

ریسک  و  سودآوری  شاخص  بین  یعنی  می شود  رد   H0 فرض 

دارد. وجود  معناداری  رابطه  شرکت ها  سهام  قیمت  کاهش 

جدول 6- خالصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش

آزمون روابط بین متغیرهاص
ضریب تعیین 

تعدیل شده
t سطح معنی داریآماره

نتیجه آزمون 
فرضیه

فرضیه اول
کاهش قیمت  بین نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی در شرکت و ریسک 

سهام شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد.

0/93

-3/0950/0021
تائید فرضیه

فرضیه دوم
بین همزمانی قیمت سهام و ریسک کاهش قیمت سهام شرکت ها رابطه معناداری 

4/3170/0000وجود دارد.
تائید فرضیه

فرضیه سوم
کاهش قیمت سهام شرکت ها رابطه معناداری  بین شاخص سودآوری و ریسک 

1/9750/0488-وجود دارد.
تائید فرضیه

مأخذ: یافته های محقق 
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جمع بندی و مالحظات
سرمایه گذاران  سیاست  تاثیر  بررسی  پژوهش  این  از  هدف 

نهادی، همزمانی قیمت سهام و شاخص سودآوری بر ریسک 

سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 

بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1394 بوده است. نتایج 

توسط  شده  برآورد  ضریب  که  می دهد  نشان  پژوهش  این 

سرمایه گذاران  سرمایه گذاری  نسبت  متغیرهای  برای  نرم افزار 

شرکت ها  سهام  قیمت  کاهش  ریسک  بر  سودآوری  و  نهادی 

بین  معکوس  رابطه  می باشد.بنابراین  معنادار  و  منفی 

و  نهادی  سرمایه گذاران  سرمایه گذاری  نسبت  متغیرهای 

کاهش قیمت سهام شرکت ها وجود دارد.  سودآوری بر ریسک 

همزمانی  متغیر  برای  نرم افزار  توسط  شده  برآورد  ضریب  و 

کاهش قیمت سهام شرکت ها مثبت و  قیمت سهام بر ریسک 

معنادار  می باشد.بنابراین رابطه مستقیم بین متغیر همزمانی 

وجود  شرکت ها  سهام  قیمت  کاهش  ریسک  بر  سهام  قیمت 

اندازه  t برای متغیرهای اقام تعهدی و  آماره  دارد. و احتمال 

شرکت بر مدیریت سود مبتنی بر اقام تعهدی بیشتر از 5درصد 

است. از این رو ضریب برآوردی متغیرهای فوق از لحاظ آماری 

معنی دار نمی باشد. بنابراین با اطمینان 95درصد این متغیر در 

مدل رگرسیونی بی معنی می باشد. ضریب تعیین تعدیل شده 

که  قدرت توضیح دهندگی متغیرهای مستقل را نشان می دهد 

قادراست به میزان 93 درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح 

کل مدل از لحاظ  که  F بیانگر این است  دهند. احتمال آماره 

به فرضیه چون متغیرهای  توجه  با  آماری معنی دار می باشد. 

قیمت  همزمانی  نهادی،  سرمایه گذاران  سرمایه گذاری  نسبت 

بر  اقام تعهدی  بازده دارایی و  سهام، سودآوری، اهرم مالی، 

ریسک کاهش قیمت سهام شرکت ها در مدل معنی دار می باشد.

که  کی از آن است  نتایج حاصل از فرضیه اول پژوهش حا

قیمت  سقوط  ریسک  با  نهادی  سرمایه گذاران  سیاست  بین 

نتایج  توجیه  در  دارد.  وجود  معناداری  و  منفی  رابطه  سهام 

که وجود سرمایه گذاران نهادی  کرد  حاصل شده می توان بیان 

احتمال سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس 

سرمایه گذاران  وجود  می دهد.  کاهش  را  تهران  بهادار  اوراق 

یا  و  ساختن  پنهان  برای  را  مدیریت  توانایی  انگیزه  نهادی 

مورد  این  و  می دهد  کاهش  شرکت  بد  اخبار  انتشار  در  تاخیر 

نظیر  نهادی  سرمایه گذاران  وجود  از  ناشی  دیگر  فواید  کنار  در 

کاهش منافع مدیریت سود و افزایش شفافیت اطاعاتی باعث 

عامل  که  شرکت ها  سهام  در  قیمتی  حباب  ایجاد  از  جلوگیری 

ع سقوط قیمت سهام می باشد گردد و در نهایت سبب  اصلی وقو

می گردد.  شرکت  سهام  قیمت  سقوط  ع  وقو احتمال  کاهش 

که  می دهد  نشان  پژوهش  دوم  فرضیه  از  حاصل  نتایج 

بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه 

که افزایش همزمانی  مثبت و معناداری وجود دارد. به طوری 

سهام  قیمت  سقوط  احتمال  افزایش  باعث  سهام  قیمت 

می تواند  شرکت  در  همزمانی  نتیجه  در  و  می شود  شرکت ها 

گردد. باعث سقوط قیمت سهام آن شرکت 

نتایج حاصل از فرضیه سوم پژوهش نشان می دهد که بین 

منفی  رابطه  سهام  قیمت  سقوط  ریسک  و  سودآوری  شاخص 

شرکت  در  سودآوری  افزایش  یعنی  دارد.  وجود  معناداری  و 

بیان  و  می شود  سهام  قیمت  سقوط  احتمال  کاهش  باعث 

که سودآوری احتمال سقوط قیمت سهام شرکت را به  می دارد 

سرمایه گذاران  که  طوری  به  می دهد.  کاهش  معناداری  طور 

تصمیم  مختلف  شرکت های  سودآوری  شاخص  بررسی  با 

نتیجه  در  و  می گیرند  شرکت ها  آن  سهام  در  سرمایه گذاری  به 

گذاشته  سودآوری می تواند تاثیر مثبتی بر بازده سهام شرکت ها 

قیمت  سقوط  احتمال  صورت  این  به  و  دهد  افزایش  را  آن  و 

کاهش معناداری می یابد. سهام با افزایش سودآوری 

پی نوشت
کامیابی، پرهیزگار، 1395.. 1

2. stock price crash risk.

هاتن، 2009.. 3

رول، 1988.. 4

دولو، 1395.. 5

1- تعداد شرکت های که در سال های 1390 الی 1394 به طور مستمر در . 6

بورس حضور داشته اند. 
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که جزء شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها و بیمه ها  2- تعداد شرکت های 

بوده اند.   

3- تعداد شرکت هایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند  نمی باشد.                                                               

4- تعداد شرکت هایی که در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی  داده اند. 

که حداقل در یکی از سال های دوره تحقیق، توقف  5- تعداد شرکت هایی 

نماد معاماتی داشته اند.     
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بیمه/ تقاضای   / سرمایه گذاری  و  عمر  بیمه  تقاضای 

ریسک  تحلیل   / سرمایه گذاری  و  عمر  بیمه  ریسک های 

سرمایه گذاری بیمه عمر /  پوشش بهینه بیمه

چکیده
فوت  به شرط  دوگانه  ماهیت  دارای  سرمایه گذاری  و  عمر  بیمه 

و به شرط حیات بوده و از منظر بیمه گذاران یکی از مقبول ترین 

بیمه های زندگی در سطح جهان و ایران به شمار     می رود. در 

تقاضای  پایه  ازمدل  استفاده  با  بار  نخستین  برای  مقاله  این 

بهینه بیمه به شکل نظری، مدل تقاضای بهینه بیمه عمر و 

سرمایه گذاری و همچنین یک تحلیل اقتصاد خرد درخصوص 

از  بهره گیری  با  سرمایه گذاری  و  عمر  بیمه  بهینه  پوشش 

حق  رابطه  اصلی)از  بودجه  خط  و  ریسک گریزی  منحنی های 

بر شیب خط  اثر گذار  ریسک های  به  توجه  با  و  بیمه-پوشش( 

ریسک  جنبه  به  فقط  نخست،  مرحله  در  می گردد.  مذکورارائه 

به صورت   مشارکت  سود  خ  نر یک  با  ارتباط  در  سرمایه گذاری 

خ بهره فنی انتظاری، به شکل  ثابت اما در واقعیت به لحاظ نر

که باال رفتن این  متوسط یا شناور پرداخته می شود، از این منظر 

خ اثر مثبت برپایین آمدن خط بودجه مماس بر منحنی ریسک  نر

گام بعدی  گریزی، و دستیابی به مطلوبیت باالتر می گذارد .در 

خ  سود  مشارکت، به اثر نهایی  گرفتن  اثر گذاری نر بدون درنظر 

خ حق بیمه بر خود حق بیمه پرداختی، پوشش های   افزایش نر

دوگانه سرمایه فوت و اندوخته ریاضی )بازخرید( و تاثیر متقابل 

آنها بر هم در اثر تغییر شیب خط بودجه اصلی به خاطر افزایش 

یا  و  شخص  بیماری  سابقه  شغل،  خطر  طبقه  سن،  ریسک 

در  نهایت  در  می شود.  پرداخته  انتخابی  فوت  سرمایه  میزان 

بخش نتیجه گیری، حالت عمومی پوشش بهینه بیمه عمر و 

تغییرات  به  مربوط  اثر  دو  هر  نمودن  ملحوظ  با  سرمایه گذاری 

می گردد.  بررسی   فوت   برشمرده  ریسک های  و  مشارکت  سود 

و  عمر  بیمه  بهینه  پوشش  و  ریسک ها  تحلیل 
سرمایه گذاری: یک مدل تقاضای فردی بیمه
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مقدمه
انسان  وجود دغدغه و مخاطرات احتمالی )ریسک(در زندگی 

علت   می دهند  قرار  تهدید  مورد  همواره  را  او  اموال  و  جان  که 

اموال،  بیمه های  در  می رود.  به شمار  بیمه  آمدن  بوجود 

جبران  مالی  یا  عینی  شکل  به  بیمه گذار  به  مادی  خسارات 

بازماندگان  زندگی  تامین  صرفًا  عمر  بیمه  دریک  اما  می شود 

ح است.البته شقوقی از بیمه های عمر با ماهیت پس انداز  مطر

که آینده خود بیمه گذار را نیز تامین می کند.  وجود دارد 

دغدغه  وجود  رفع  عمر  بیمه های  خرید  اصلی  هدف 

خانواده ها پس از فوت بیمه شده شان با پرداخت سرمایه فوت 

که درخرید برخی از انواع بیمه های عمر  می باشد. هدف دیگر 

به آن اهمیت داده شده کمک به معیشت قشر عموما متوسط، 

خانواده  یا  بیمه گذاران  آتیه  تامین  یا  پس انداز  یک  تشکیل 

از  است.  مستمری  یک  یا  یکجا   به صورت  آینده  برای  آنان 

این لحاظ این آینده نگری فرد می تواند توام با حساب آینده از 

ارزش پول ملی، تورم انتظاری و تنظیم درآمدهای خود باشد.

نقص در میزان پوشش ها و یا اجرا ی ناقص سیستم های 

عدم  و  مالی  کامل  شفافیت  نبود   عاوه   به  اجتماعی  تامین 

اختیار بیمه گذار در انتخاب ترکیبی از پوشش ها و عدم امکان 

توجه  اجباری،  بیمه های  چنین  در  زمان  هر  در  بازخرید 

شهروندان هر جامعه را به    بیمه های قابل انعطاف تری نظیر 

بیمه عمر و سرمایه گذاری نموده است. از دیدگاهی دیگر،  میل 

به  پس انداز و آتیه سازی سبب استقبال بیشتر جامعه به این 

بیمه و باعث رواج  آن  در اقشار مختلف به جای  بیمه های 

گشته است. تامین اجتماعی و یا به شکلی مکمل 

بیمه ای  داده های  پایگاه  سیگما  نشریه  آمار  به  توجه  با 

رشته  نفوذ  پایین  ضریب  به  توجه  با  سال2014   در  جهان]1[ 

کشور ما )از سهم تولید ناخالص داخلی(در حدود 0/19  عمر  در 

کشورهایی نظیر بریتانیا ) 7/99 درصد (،  درصد، در مقایسه با 

درصد(،   15/64( تایوان  درصد(،  فناند)10  درصد(،  هلند)11 

کانادا  ژاپن )8/37 درصد (، آفریقای جنوبی)11/35 درصد(، 

)7 درصد( جایگاه باالیی ندارد.

سهم  حد  در  درایران   2015 عمردرسال  رشته  رشداندک 

جهانی 0/19 )با سرانه حق بیمه عمر 9/8 دالر( از رشته بیمه های 

عمر متاسفانه پایین بوده است با اینحال از میزان 0/1 از سهم 

جهانی در سال 2007 رشد بهتری را)60درصد( نشان می دهد.

از  کشور،  بیست ساله  انداز  و سند چشم  اساسی  قانون  در 

کشوری بدون فقر و  را به عنوان  ایران  انداز  که چشم  آنجایی 

پیشرو مجسم ساخته اند، به نقش موثر بیمه در توسعه  کشور، 

گسترش بیمه و  به طورغیرمستقیم و تلویحی اشاره شده است. 

که می تواند باعث  بویژه بیمه های عمر ازاقدامات موثری است 

خطرات  بروز  به دلیل  فقر  تعمیق  مانع  و  زندگی  سطح  بهبود 

مختلف باشد. 

ح می شود این است که شرکت های  سوالی که در اینجا مطر

کردن افراد در بیمه  بیمه با ریسک های فردی در هنگام بیمه 

که دارد  عمر چگونه برخورد می کنند و نیز فرد بازای وضعیتی 

کردن خود باید  چه تصمیمی را از حیث هزینه - فایده در بیمه 

بگیرد. در این مقاله با یک رویکرد اقتصاد خرد در مورد عوامل 

سواالت  این  به  پاسخ  درصدد  عمر  بیمه  روی  تاثیر گذار  فردی 

افزایش  به  مربوط  ریسک های  چگونه  که  هستیم  محوری 

سن، خطر شغل،  میزان سامتی و میزان حق بیمه فرد بیمه 

در  بیمه  شرکت  منافع  در  مشارکت  سود  خ  نر میزان  ونیز  شده 

میزان پوشش های بیمه عمرو سرمایه گذاری اثر می گذارند.

با  بیان مسأله تحقیق  این مقدمه، در بخش دوم  از  پس 

نگاه به ادبیات نظری در مورد تقاضای عمومی بیمه و پوشش 

بهینه بیمه عمر بحث می شود. در بخش سوم در مورد تعاریف 

مبانی نظری  قالب  در  بیمه  بهینه  تقاضای  اصلی  مبانی  و 

می پردازیم. در بخش چهارم  الگوی مورد نظر در این تحقیق 

پوشش بهینه برای بیمه عمر و سرمایه گذاری بر اساس مدل 

عمومی پوشش بهینه بیمه به صورت نظری ارائه می شود. در 

بخش  در  سرانجام  و  جمع بندی  و  نتیجه گیری  پنجم  بخش 

ششم  پیشنهاد ها ارائه می شوند. 
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1.  بیان مسأله و ادبیات نظری
الزم  مقدمه  در  شده  ح  مطر سواالت  به  پاسخ   ارائه  برای 

مدل  به دنبال  بیمه ای   موثر  ریسک های  بررسی  ضمن  است 

یک  ارکان  بر  ریسک ها  این  اثرگذاری  توجیه  برای  مناسبی 

پوشش  بیمه،  حق  جمله  از  سرمایه گذاری  عمرو  بیمه  قرارداد 

ریسک های  به  نسبت  بیمه  شرکت  باشیم.  بازخرید  و  فوت 

انجام  در  را  متفاوتی  تصمیمات  بیمه گذار  شده  پیشنهاد 

که همین منجر به تصمیم گیری متقابل  قرارداد بیمه می گیرد 

و  کلی،  به طور  عمر  بیمه  خرید  از  انصراف  یا  خریدن  در  فرد 

ارکان  انتخاب  نحوه  یا  و  بیمه  شرکت های  بین  انتخاب  یا 

بنابراین  می گردد.  بیمه  شرکت  یک  با  خود  عمر  بیمه  قرارداد 

یک  ارکان  بر  آنها  متقابل  تاثیر  نحوه  و  ریسک ها  تحلیل 

می رسد.  نظر  به  ضروری  سرمایه گذاری  و  عمر  بیمه  قرارداد 

اثر گذاری  اثبات  و  مبانی  مورد  در  تفصیل  به  که  همانگونه 

ریسک های  آمده  مبانی نظری  بخش  در  موثر  ریسک های 

ناشی  فوت  ریسک های  از  عبارتند  سرمایه گذاری  و  عمر  بیمه 

یا   خود  سامتی  میزان  و  شغل،  خطر  طبقه  سن،  افزایش  از 

با  ریسک  سرمایه گذاری  و  بابت   این  از  فرد  سابقه خانوادگی 

کنون در ادبیات نظری، اغلب  خ سود مشارکت. تا  توجه به نر

تحقیقات در زمینه تقاضای بهینه بیمه عمرکمتر به ریسک ها 

و نیز ارکان اصلی یک قرارداد بیمه عمر پرداخته و یا بیشتر به 

یا  حیات  صورت  در  ارث گذاری  جنبه  از  بیمه گذار  مطلوبیت 

کتفا نموده اند. جهت نیل به ویژگی های مورد نظر  فوت فرد ا

که به ما، هم در تحلیل  این تحقیق باید دنبال مدلی باشیم 

حق  میزان  از  بهینه ای  ترکیب  تشخیص  در   هم  و  ریسک ها 

برشمرده  ریسک های  تاثیرگذاری  به  توجه  با  پوشش  بیمه- 

تعادلی  نقطه  و  انتقال  موجب  که   بودجه  خط  شیب  بر  فوق 

همین  به  کند.  کمک  می شوند  مطلوبیت  منحنی های  با  آن 

چنین  دارای  که  را   بیمه  بهینه  تقاضای  عمومی  مدل  دلیل 

به عنوان  می کند  کمک  تحقیق  این  اهداف  به  و  بوده  ویژگی 

از مبانی اقتصاد خرد  مبنا انتخاب می کنیم. مدل مورد بحث 

ریس]2[  رای  جمله  از  مختلف  محققان  توسط  و  بوده  بیمه 

شده  ارائه   )1391( سوری  علی  و   )2008( وامبا]3[   اچیم   و  

و  پوشش   - بیمه  حق  فضای  از  برگرفته  مدل   این  است. 

نظر  در  بدون  بیمه ها  کلیه  جهت  ریسک گریزی  منحنی های 

محققین   توسط  اشخاص  یا  اموال  بیمه نامه  ع  نو داشتن 

ارائه مدل پوشش بهینه بیمه  را جهت  که ما آن  ح شده  مطر

این  اساس  می دانیم.  مناسب   تحقیق  سرمایه گذاری  و  عمر 

اینکه  بر  عاوه  است  گونه ای  به  بیمه  تقاضای  پایه ای  مدل 

و  بیمه  حق  محورهای  کاال،  تقاضای  منحنی  همانند  آن  در 

کاال وجود دارد، به اضافه شدن  پوشش بیمه به جای  قیمت و 

ع  ع یا عدم وقو کم  شدن دارایی های فرد در دو وضعیت وقو یا 

که  خسارت عاوه بر ثروت اولیه او توجه می کند. به این شکل 

دارایی  از  بیمه  حق  مبلغ  فقط  خسارت،  ع  وقو عدم  درصورت 

ع خسارت، مبلغ خسارت و حق  کم شده و در صورت وقو فرد 

پوشش   شده  تعهد  مبلغ  عوض  در  اما  می گردد  کم  ابتدا  بیمه 

که از بیمه گر جهت جبران خسارت اخذ شده  به دارایی سابق 

او اضافه می شود. از این رو خواص مدل مورد نظر طوری است 

توسط  عمر  بیمه  تقاضای  شده  ح  مطر مباحث  با  می تواند  که 

محققین دیگر در در مورد دارایی شخص در دو وضعیت حیات 

و فوت فرد همخوانی داشته باشد ضمن آنکه از ارکان قرارداد 

بیمه در آن استفاده می شود. حال چنانچه مدل پایه ای را به 

مادی  خسارت  به جای  بایستی  دهیم  تعمیم  عمر  بیمه های 

تقاضای  عمومی  مدل  بگیریم.  نظر  در  جانی  خسارت  را  آن 

ترکیب  تا به  برای ما فراهم می آورد  را  امکان  این  بهینه بیمه 

بهینه ای از حق بیمه - پوشش بیمه عمر )شامل سرمایه فوت 

ع و میزان تاثیرات ریسک های   و اندوخته ریاضی( بر اساس نو

خ سود  خ حق بیمه فوت ( و ریسک سرمایه گذاری )نر فوت )نر

مقعر  منحنی های  با   مماس  بودجه  خط  شیب  بر   ) مشارکت 

کنیم.              ریسک گریزی دست پیدا 

نزدیکترین  عمر،  بیمه  تقاضای  ادبیات نظری  بررسی  با 

مبانی  بکارگیری  در  ما  تحقیق  با  مشابهت  جهت  از  تحقیق 

را  عمر  بیمه  ع  نو نیز  و  بیمه  بهینه  پوشش  عمومی  مدل 

بیمه عمر مختلط  کونومایدز ]5[)1985( در زمینه  ا و  بابل]4[ 
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از رابطه  که همچنان  به شرط فوت و حیات]6[ صورت دادند 

به دست     ریسک گریزی  منحنی های  و  پوشش   - بیمه  حق 

برای  انتخاب  مدل مشابه  ع موید  این موضو که خود  می آید 

بیمه عمر و سرمایه گذاری در این تحقیق است. آنها در مقاله 

منحنی  از  استفاده  و  اثبات  با  را  پارتو  بهینه یابی  مدل  خود 

عمر  بیمه  پوشش   - بیمه  حق  رابطه  از  ریسک گریزی  مقعر 

از  نمودند.  ارائه  بیمه(  شرکت  )قرارداد  بودجه  خط  کمک  به 

یک  نیز  سرمایه گذاری  و  عمر  بیمه  بیمه،  ع  نو تشابه  لحاظ 

که  تفاوت  این  با  است  حیات  و  فوت  به شرط  مختلط  بیمه 

درقرارداد بیمه به شرط فوت و حیات مبلغ سرمایه گذاری شده 

بیمه  فوت  صورت  در  بیمه نامه  مدت  خال  در  ثابت  به طور 

می شود.  پرداخت  او  خود  یا  خانواده  به  آن  انقضای  یا  شده 

و  بوده  مشخص  قبل  از  شده  سرمایه گذاری  مبلغ  بنابراین 

جهت  این  از  است  نشده  تفکیک  فوت  سرمایه  مبلغ  از  ضمنا 

خ متغیر سود مشارکت به طور خال مدت بیمه نامه  به جنبه نر

ندارد.  کاری  است  تحقیق  این  مدل  نیاز  مورد  آنچه  همانند 

اثرگذاری  این در مدل این دو محقق به تحلیل و نحوه  بنابر 

خ سود سرمایه گذاری و همچنین تعامل  ریسک های فوت و نر

که  بین حق بیمه و پوشش دوگانه فوت- بازخرید همانگونه 

پرداخته  هستند  الزم  سرمایه گذاری  و  عمر  بیمه  ارکان  جزء 

خود  تحقیق  قرارداددر  طرف  شکل  از  را  مطلوبیت ها  و  نشده 

طرف  سه  رفتار  بررسی  جهت  آنها  مدل یابی  نمودند.  دنبال 

گردید: مصرف کننده، شرکت بیمه، و فروشنده بیمه عمر.  ارائه 

می شود  تشریح  صورت  این  به  مصرف کننده  برای  مدل  این 

دارد؛  قرار  بی اطمینانی  از  حالته  دو  وضعیت  یک  در  فرد  که 

از  عمر  بیمه  قرارداد  سرمایه  بر  عاوه  ماندن  زنده  صورت  در 

درآمد حاصل فعالیتش نیز بهره می برد و در صورت فوت فقط 

درآمد  و  می گیرد  تعلق  واده  اش  خان به  بیمه  قرارداد  سرمایه 

مشتق  نسبت   ( قرارداد  شیب  چه  هر  می رود.  دست   از  او  کار 

گرفتن پوشش افزایش  کمتر شود میزان  حق بیمه به پوشش( 

که طی این مطالعه نقاط بهینه پارتو بر روی منحنی  می یابد 

ریسک گریزی  به دست می آیند.

کثر نظریات  ا بیمه عمر  بهینه  تقاضای  ادبیات نظری   در 

انگیزه  با  عمر  بیمه  خریدن  در  را  مطلوبیت  وضعیت  دو  فقط 

ریسک  فرد  به عنوان  ده  خانوا سرپرست  شخص  ارث گذاری 

می گیرند،  درنظر  وی  فوت  چه  و  حیات  صورت  در  چه  گریز 

در  شد.  بحث  هم  کونومایدز  ا  - بابل  مقاله  مورد  در  چنانکه 

ارائه شده در زمینه بیمه عمر یک سری  از نظرات  این دسته 

بیمه  تقاضای  مورد  در  ان ها  اقتصادد سوی  از  ریاضی  روابط 

مبانی نظری  پایه ای ترین  این دسته  در  است.  ارائه شده  عمر 

که اساس آن بیمه  در مورد تقاضای بیمه عمر توسط یاری]7[ 

گردید. وی به همراه برخی از محققین  تمام عمر]8[ است ارائه 

را  عمر  بیمه  خرید  که   می روند  ر  به شما افرادی  زمره  از  دیگر 

خانواده  سرپرست  آن  طی  که  می نمایند  تلقی  فردی  امر  یک 

از درآمد خود را به مصرف حال و  تصمیم  می گیرد چه میزان 

چه میزان آن را از طریق خرید بیمه عمر به مصرف آتی وراث 

که در هر دو صورت مطلوبیت  خود اختصاص دهد به نحوی 

کثر برسد. در این دسته از تحقیقات انگیزه  انتظاری وی به حدا

ارث گذاری]9[ سرپرست خانوار مهم ترین عامل تقاضای بیمه 

که وقتی  عمر است. یاری  به این نتیجه ملموس اشاره می کند 

انگیزه ارث گذاری و بیمه عمر وجود نداشته باشد، افراد ترجیح 

حالت  این  در  دهند.  زایش  اف را  خود  حال  مصرف  می دهند 

حیات  زمان  در  مستمری  ورت  به ص را  خود  ثروت های  افراد 

گر انگیزه ارث وجود داشته باشد،  خود مصرف خواهند نمود. ا

ارث  نهایی  مطلوبیت  با  را  مصرف]10[  نهایی  مطلوبیت  افراد 

باشد  بیشتر  ارث]11[  نهایی  ت  مطلوبی گر  ا می کنند.  مقایسه 

مردم  بیمه عمر تقاضا می کنند. به طور خاصه، او نتیجه گیری 

که وجود بیمه عمر، نااطمینانی]12[ در مورد مصرف  می نماید 

طول عمر را از بین می برد. مدل یاری یک مدل پیوسته زمانی 

که چرخه زندگی سرپرست خانواده را با مفهوم طول عمر  است 

نامطمئن و تقاضای بیمه عمر مشخص می کند. وی برای این 

کثر سازی مطلوبیت  ع از انتگرال گیری توانست برای حدا موضو

تجمع  فرایند   قید  به  نسبت  بهینه  مصرف  از  فرد  انتظاری 

کمک  بگیرد و مسیر بهینه  مصرف و پس انداز  پس انداز]13[ 
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را به  صورت  معادالت دیفرانسیل استخراج نمود. در ادبیات 

مدل  روی  بر  دیگری  افراد  عمر  بیمه  بهینه  تقاضای  ع  موضو

یاری کار کرده و آن را تغییر یا بسط و گسترش دادند.  فیشر]14[ 

گسسته به جای مدل پیوسته  کمک مدل زمانی   ) 1973( به 

یاری، تحت شرایط نااطمینان، الگوهای زمانی بهینه مصرف،  

بیمۀ  توابع  پویایی  بر  کید  تأ با  عمر  بیمه  تقاضای  و  پس انداز 

کرده است. تحقیق لوئیس]15[ )1989(، نسبت  عمراستخراج 

گذشته متمایز است. اوهدف خانوارها را بهینه  کار محققان  به 

که  حالی  در  گرفت  نظر  در  بازماندگان  مطلوبیت  تابع  کردن 

گذشته، تابع هدف را مطلوبیت انتظاری سرپرست  تحقیقات 

فقط  عمر  بیمۀ  تقاضای  لوئیس،  نظر  از  می انگاشتند.  خانوار 

که مدل  برای تأمین نیازهای بازماندگان است.  طبیعی است 

لوئیس شامل انگیزه های ارث گذاری برای بازماندگان نباشد، 

زیرا این انگیزه ها در ضمن تقاضای بیمۀ عمر برای پاسخ گویی 

به خواسته های بازماندگان در نظرگرفته می شوند.   الگوهای 

کید  زمانی بهینه مصرف، پس انداز و تقاضای بیمه عمر را با تا

مهدوی  است.  نموده  استخراج  عمر  بیمه  توابع  پویایی  بر 

مسیر  آن  کمک  به  داد  ارائه  را  مدلی  خود،  مقاله  در   )1388(

بهینه ضمنی تقاضای بیمۀ عمر ساده زمانی را در رفتار مصرفی 

افراد در دو حالت معین و تصادفی استخراج نمود. مدل یک 

ریسک  معین،  حالت  در  او  عمر  بیمۀ  بهینه  تقاضای  دوره ای 

پذیری فرد را نشان می دهد که در آن تعادل  بین دارایی فرد در 

صورت حیات و دارایی خانواده وی در صورت فوت او با توجه 

به صورت  منفی،  شیب  با  مصرف کننده  بودجه  خط  یک  به 

منحنی بی تفاوتی محدب برقرار است.  بیمه گذار با پرداخت 

که شامل هزینه های سربار شرکت بیمه نیز می شود،  حق بیمه 

در   . می نماید  تضمین   خویش  خانواده  برای  را  فوت  سرمایه 

صورت فوت فرد، بازمانده ها  ارث خود شخص و سرمایه فوت 

را از شرکت بیمه دریافت می کنند. اما در عوض از درآمد معاش 

اولیه  ثروت  از  فرد  حیات  صورت  در  می شوند.  محروم  خود 

بیمه  حق  منهای  خود  شغل  فعالیت  از  حاصل  درآمد  بعاوه 

پرداخت شده برخوردار است. در این مدل فرد بازای پرداخت 

حق بیمه به سرمایه فوت برای خانواده دست یافته بنابراین با 

توجه به خط بودجه به منحنی مطلوبیت باالتر دست می یابد. 

از احتمال  از ریسک ناشی  یعنی متقاضیان بیمۀ عمر بخشی  

از  هیچیک  می پوشانند.  عمر  بیمۀ  خرید  با  را  زودرس  مرگ 

ع بیمه عمر خصوصا با  کیدی روی نو تحقیقات دسته اخیر تا

جنبه پس انداز همانند بیمه های عمر و سرمایه گذاری نداشته و 

خ پس انداز  کارکرد ریسک های مربوط به فوت و نر به ماهیت و 

سرمایه گذاری  و  عمر  بیمه  در  که  مشارکت  سود  خ  نر همانند 

فاقد  شده  ارائه  مدل های  بنابراین  نپرداخته اند   دارند  وجود 

هستند.  ریسک هایی  چنین  تحلیل  برای  الزم  ویژگی های 

از  اخص  به طور  که  است  آن  مقاله  این  ارزش  نتیجه  در 

مدل  بیمه،  تقاضای  پایه ای  مدل  کمک  به  نظری  لحاظ 

را  راه  و  شده  ارائه  سرمایه گذاری  و  عمر  بهینه  پوشش  جامع 

که  گونه ای  به  اما  گذاشت  خواهد  باز  ریسک ها  تحلیل  برای 

همخوانی  عمر  بیمه  تقاضای  به  مربوط  مبانی نظریه های  با 

کار امکان پدیدار شدن تاثیرات  داشته باشد. همچنین با این 

خ  خ سود مشارکت و نر متقابل و ایجاد رابطه بین متغیرهای نر

فوت بوجود خواهد آمد.

2.  مبانی نظری
قانون بیمه مصوب سال 1316 بیمه را عقدی دو طرفه تعریف 

وجهی  پرداخت  با  بیمه گذار  به عنوان  طرف  یک  که  می کند 

معین به عنوان حق بیمه به طرف مقابل به عنوان  بیمه گر از 

ع بیمه در زمان  وی  تعهدی را بابت اعاده خسارت به موضو

به  را  تعریف  این  می توان  حال  می کند.  اخذ  خسارت  ع  وقو

جان  بیمه  ع  موضو که  توصیف  این  با  داد  تعمیم  عمر  بیمه 

بیمه شده بوده و الزامًا بیمه گذار و بیمه شده یکسان نیستند. 

حال این پوشش در بیمه های عمر با ماهیت پس انداز تنها در 

صورت فوت نبوده بلکه در صورت انقضای بیمه نامه اندوخته 

سرمایه گذاری تعلق می گیرد.  

به شرط  مختلط  ماهیت  دارای  سرمایه گذاری  و  عمر  بیمه 

فوت  سرمایه  پوشش  بر  عاوه   آن  در  که  بوده  حیات  و  فوت 
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شده(  بیمه  حیات  چه  و  فوت  )چه  صورت  هر  در  مشخص، 

حق  بر  مشارکت  سودهای  اعمال  از  حاصل  اندوخته های 

یکجا  به صورت  بیمه نامه،  مدت  خال  در  خالص  بیمه های 

در  همچنین  می شود.  پرداخته  بیمه  ذینفع  به  مستمری  یا 

میزان  در  بیمه  ع  نو این  در  پس انداز  و  عمر  بیمه  با  مقایسه 

پرداخت حق بیمه ها توسط بیمه گذار انعطاف بیشتری وجود 

دارد. عاوه بر پوشش فوت و بازخرید در این بیمه  یک سری 

به  عضو  نقص  و  درمان  هزینه های  همچون  اضافی  مزایای 

بیمه شده نیز ارائه می شود.

با توجه به سواالت محوری در مقدمه و بیان مسأله، در این 

میزان  در  فردی  ریسک های  اثرگذاری  نحوه  بررسی  به  مقاله 

مطلوبیت فرد در زمان بستن قرارداد بیمه عمر و سرمایه گذاری 

که در  خواهیم پرداخت. مهمترین عوامل فردی آنهایی هستند 

خ حق بیمه  فرم پیشنهاد با پرسش از بیمه شده، در محاسبه نر

می گذارند.  مستقیم  اثر  بازخرید  و  فوت  پوشش های  میزان  و 

این عوامل عبارتند از سن فرد بیمه شده، طبقه خطر شغل، و 

با توجه به طبقه خطر  میزان سامتی وی، و میزان حق بیمه 

ناشی از افزایش سرمایه فوت در بدو شروع بیمه نامه و در ادامه 

اندوخته های  روی  که  منافع  در  مشارکت  سود  خ های  نر آن 

سرمایه گذاری ناشی از حق بیمه ها اعمال می شوند. سن خیلی 

کم همانند نوزادان و اطفال زیر پنج سال نیز با میزان سامتی فرد 

کودکان  و مدت بیمه نامه رابطه مستقیم دارد. زیرا این دسته از 

پیش بینی  به صورت  بیماری ها  مقابل  در  کمتری  مصونیت 

کم شدن سامتی فرد  که باعث  نشده دارند. بنابراین هر عاملی 

شود می تواند هزینه های حق بیمه فوت را بیشتر کرده در نتیجه 

بازخرید کمتری را نصیب فرد در پایان بیمه نامه کند. همچنین 

معیشت  بهبود  از  کی  حا منطقًا  )که  اصلی  بیمه های  حق  خود 

فرد دارد( می تواند در انتخاب پوشش باالتر سرمایه فوت، کفاف 

کمک  بیشتر وی  اندوخته  سازی  در  البته  و  هزینه های سربار، 

که  منافع  در  مشارکت  سود  خ های  نر اعمال  همچنین  کند. 

ساالنه از سوی شرکت های بیمه اعام می شود موجب افزایش 

اندوخته های سرمایه گذاری شده بیمه گذار می گردد.

کلی  از مفاهیم  که  کتب مربوطه  در اصول اقتصاد بیمه و 

در  رایج  مولفه های  و  اطاعات  خرد،اقتصاد  اقتصاد  بر  کم  حا

شده  انجام  مطالعات   . می شود  گرفته  کمک  بازی ها  نظریه 

پایه ای  مدل  چیست،  بیمه  تقاضای  اینکه  حوش  و  حول 

در  می دهد.  ارائه  بیمه گذار  فرد   برای  را  بیمه  بهینه  پوشش 

شاخص های  و  گریزی]16[  ریسک  مفهوم  ابتدا  راستا  این 

 ARA( ]17[مربوطه  را  بایستی شناخت.  شاخص ارو- پرات

تا  می کند  اندازه گیری   را  ریسک گریزی  منحنی  تقعر  میزان    )

این  مقدار  باشد،  بیشتر  مطلوبیت  تابع  تقعر  چه  هر  جاییکه 

ریسک  افراد  به طورخاصه،  بود.  خواهد  بیشتر  نیز  شاخص 

درآمد  بر  را  پایین  و  مطمئن  آمد  در  که  هستند  افرادی  گریز 

افرادی  اینها  حقیقت  در  می دهند.  ترجیح  نامطمئن  اما  باال 

و دوستدار شرایط  مطمئن  هستند حتی  که خواستار  هستند 

. علی  کمتری نصیبشان می شود  که  مطلوبیت  این  با وجود 

که پیش زمینه معرفی  اقتصاد بیمه  کتاب  سوری )1391( در 

کتاب  اقتصاد خرد بیمه نوشته رای  ترجمه خود او )1390( از 

الگوی  و  مبانی نظری  به  است   )2008( وامبا   اچیم   و   ریس 

چنین  و  است  پرداخته  عمومی  به طور  بیمه  بهینه  پوشش 

رابطه  الگوی  از  بیمه  پوشش  تقاضای  که  می کند  استنباط 

خط  و  ریسک گریزی  منحنی  کمک  به  بیمه  پوشش  قیمت- 

به دست   می آید.او چنین عنوان می کند هر  بیمه گذار  بودجه 

بیمه گذار،  برای  که  را  حوادث  از  مجموعه ای  بیمه،  قرارداد 

زیان مالی در پی دارند را تصریح میکند و پوشش می دهد. هر 

کند، زیان ناشی از آن توسط بیمه گر جبران  ع  که وقو حادثه ای 

قرارداد  هر  اصلی  اجزای  بیمه  حق  و  بیمه  پوشش  می شود. 

بیمه هستند. بیمه گذار با پرداخت حق بیمه )قیمت( اقدام به 

خرید پوشش بیمه می کند. بیمه گذار به عنوان متقاضی، خرید 

کثر  که مطلوبیت او حدا پوشش بیمه را تا جایی ادامه می دهد 

رفتار مصرف کننده،  نظریه  مانند  نیز  اینجا  در  بنابراین،  شود. 

در  که  می کنیم  استخراج  مدلی  از  را  بهینه  بیمه ای  پوشش 

کثر  حدا او  بودجه  قید  به  نسبت  مصرف کننده  مطلوبیت  آن، 

کاالهای معمولی  می شود. با وجود این، بحث تقاضای بیمه با 
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عدم  شرایط  از  ناشی  عمدتا"  که  است  متفاوت  حدودی  تا 

اطمینان است.

الزاما"  بیمه،  پوشش  یعنی  تقاضا،  مورد  اینجا،کاالی  در   

با پرداخت قیمت به دست  نمی آید. بلکه قیمت آن در حال 

صورت  آینده  در  آن  تحویل  ولی  می شود  پرداخت  حاضر 

می گیرد، البته نه به طور قطعی بلکه در آینده ای نامعین و با 

ع خسارت را نشان می دهد. احتمال π،که احتمال وقو

صورت  در  که  فرد  که   W0 اولیه  ثروت  می کنیم  فرض 

ع  وقو عدم  درصورت  و   X برابر  خسارت  میزان  حادثه،  ع  وقو

که اقدام به خرید بیمه  حادثه، برابر صفر می باشد. بیمه گذاری 

P را می پردازد. بنابر این در  می کند، در هر صورت، حق بیمه 

گرفتن پوشش C، ثروت بیمه گذار  ع حادثه  با  صورت عدم وقو

  W0-P-X+ Cع حادثه، برابر با برابر با W0-P و در صورت وقو

است. مطلوبیت انتظاری فرد عبارت است از

و  Xبرابر که در صورت وقوع حادثه، میزان خسارت W0   فردثروت اولیه فرض می کنیم 
اری که اقدام به خرید بیمه ذدرصورت عدم وقوع حادثه، برابر صفر می باشد. بیمه گ

را می پردازد. بنابر این در صورت عدم وقوع  Pحق بیمه  می کند، در هر صورت ،
W0 ار برابر باذبیمه گ، ثروت  Cبا گرفتن پوشش  حادثه  � P  و در صورت وقوع

W0حادثه ، برابر با  � P � X �  C   .ست از:ا مطلوبیت انتظاری فرد عبارتاست                  

  E(u) �  (1�π)  u�W0 �  P�  � π   u(W0 � P � X �  C�                                                       

 بیمه حق کردن مطلوبیت انتظاری نسبت به قید ار عبارت است از حداکثرذمسئله بیمه گ
P � 𝑝𝑝C   که در آن 𝑝𝑝   می      یعنی وی قراردادی را مطالبه .  استنرخ حق بیمه

وی را حداکثر کند. برای  E(u) انتظاریکند که حق بیمه و پوشش آن بتواند مطلوبیت 
P حل این مسئله، از قید � 𝑝𝑝C   ر رابطه باال به جاید P و مسئله را به  قرار می دهیم

  صورت زیر می نویسیم:

max��� E(u) � ū � (1�π) u �W0 � 𝑝𝑝C� �  π  u�W0 �   X � �� � 𝑝𝑝��C

  تاکر ، خواهیم داشت: -با استفاده از شرایط کان

C � 0 � ��u� 
𝜕𝜕C � ū�   � �𝑝𝑝 �� � π�  ú�W0 � 𝑝𝑝C� � �� � 𝑝𝑝� π  ú�W0 � X � �� � 𝑝𝑝�C� � 0 

  مشتق مرتبه دوم نیز برابر است با :

  ū�� � 𝑝𝑝� �� � π�  ű�W0 � 𝑝𝑝C� �  �� � 𝑝𝑝��  π  ű�W0 � X � �� � 𝑝𝑝�C�  �  0   

ű 0مقعر باشد ، آنگاه  Cاگر تابع مطلوبیت نسبت به  است و شرط فوق تامین  �
  خواهد شد.

بحث را با حالتی ادامه می دهیم شرط کان تاکر مزبور دو حالت را توصیف می کند که 
C�باشد( که پوشش بهینه، مثبت �   کرد: این خصوص سه حالت را می توان متمایز. در0

۱-    𝑝𝑝 � π   ار پوشش کامل را انتخابذمی گویند که بیمه گ  1را حق بیمه منصفانه     
 می کند، زیرا طبق حالت پوشش بهینه مثبت در باال ، خواهیم داشت:

ú�W0 � X � �� � 𝑝𝑝�C�
ú�W0 � 𝑝𝑝C� � � �  ú�W0 � 𝑝𝑝C� � ú�W0 � X � �� � 𝑝𝑝�C�               

)۱(  
  برابر باشد:چون مطلوبیت های نهایی برابرند لذا بایستی مقدار ثروت نیز 

مطلوبیت  کردن  کثر  حدا از  است  عبارت  بیمه گذار  مسئله 

خ  که در آن   نر انتظاری نسبت به قید حق بیمه   

که  حق بیمه است.  یعنی وی قراردادی را مطالبه      می کند 

وی   E( ) انتظاری  مطلوبیت  بتواند  آن  پوشش  و  بیمه  حق 

در  قید    از  مسئله،  این  حل  برای  کند.  کثر  حدا را 

زیر  به صورت  را  مسئله  و  می دهیم  قرار  جای   به  باال  رابطه 

می نویسیم:

و  Xبرابر که در صورت وقوع حادثه، میزان خسارت W0   فردثروت اولیه فرض می کنیم 
اری که اقدام به خرید بیمه ذدرصورت عدم وقوع حادثه، برابر صفر می باشد. بیمه گ

را می پردازد. بنابر این در صورت عدم وقوع  Pحق بیمه  می کند، در هر صورت ،
W0 ار برابر باذبیمه گ، ثروت  Cبا گرفتن پوشش  حادثه  � P  و در صورت وقوع

W0حادثه ، برابر با  � P � X �  C   .ست از:ا مطلوبیت انتظاری فرد عبارتاست                  

  E(u) �  (1�π)  u�W0 �  P�  � π   u(W0 � P � X �  C�                                                       

 بیمه حق کردن مطلوبیت انتظاری نسبت به قید ار عبارت است از حداکثرذمسئله بیمه گ
P � 𝑝𝑝C   که در آن 𝑝𝑝   می      یعنی وی قراردادی را مطالبه .  استنرخ حق بیمه

وی را حداکثر کند. برای  E(u) انتظاریکند که حق بیمه و پوشش آن بتواند مطلوبیت 
P حل این مسئله، از قید � 𝑝𝑝C   ر رابطه باال به جاید P و مسئله را به  قرار می دهیم

  صورت زیر می نویسیم:

max��� E(u) � ū � (1�π) u �W0 � 𝑝𝑝C� �  π  u�W0 �   X � �� � 𝑝𝑝��C

  تاکر ، خواهیم داشت: -با استفاده از شرایط کان

C � 0 � ��u� 
𝜕𝜕C � ū�   � �𝑝𝑝 �� � π�  ú�W0 � 𝑝𝑝C� � �� � 𝑝𝑝� π  ú�W0 � X � �� � 𝑝𝑝�C� � 0 

  مشتق مرتبه دوم نیز برابر است با :

  ū�� � 𝑝𝑝� �� � π�  ű�W0 � 𝑝𝑝C� �  �� � 𝑝𝑝��  π  ű�W0 � X � �� � 𝑝𝑝�C�  �  0   

ű 0مقعر باشد ، آنگاه  Cاگر تابع مطلوبیت نسبت به  است و شرط فوق تامین  �
  خواهد شد.

بحث را با حالتی ادامه می دهیم شرط کان تاکر مزبور دو حالت را توصیف می کند که 
C�باشد( که پوشش بهینه، مثبت �   کرد: این خصوص سه حالت را می توان متمایز. در0

۱-    𝑝𝑝 � π   ار پوشش کامل را انتخابذمی گویند که بیمه گ  1را حق بیمه منصفانه     
 می کند، زیرا طبق حالت پوشش بهینه مثبت در باال ، خواهیم داشت:

ú�W0 � X � �� � 𝑝𝑝�C�
ú�W0 � 𝑝𝑝C� � � �  ú�W0 � 𝑝𝑝C� � ú�W0 � X � �� � 𝑝𝑝�C�               

)۱(  
  برابر باشد:چون مطلوبیت های نهایی برابرند لذا بایستی مقدار ثروت نیز 

و  Xبرابر که در صورت وقوع حادثه، میزان خسارت W0   فردثروت اولیه فرض می کنیم 
اری که اقدام به خرید بیمه ذدرصورت عدم وقوع حادثه، برابر صفر می باشد. بیمه گ

را می پردازد. بنابر این در صورت عدم وقوع  Pحق بیمه  می کند، در هر صورت ،
W0 ار برابر باذبیمه گ، ثروت  Cبا گرفتن پوشش  حادثه  � P  و در صورت وقوع

W0حادثه ، برابر با  � P � X �  C   .ست از:ا مطلوبیت انتظاری فرد عبارتاست                  

  E(u) �  (1�π)  u�W0 �  P�  � π   u(W0 � P � X �  C�                                                       

 بیمه حق کردن مطلوبیت انتظاری نسبت به قید ار عبارت است از حداکثرذمسئله بیمه گ
P � 𝑝𝑝C   که در آن 𝑝𝑝   می      یعنی وی قراردادی را مطالبه .  استنرخ حق بیمه

وی را حداکثر کند. برای  E(u) انتظاریکند که حق بیمه و پوشش آن بتواند مطلوبیت 
P حل این مسئله، از قید � 𝑝𝑝C   ر رابطه باال به جاید P و مسئله را به  قرار می دهیم

  صورت زیر می نویسیم:

max��� E(u) � ū � (1�π) u �W0 � 𝑝𝑝C� �  π  u�W0 �   X � �� � 𝑝𝑝��C

  تاکر ، خواهیم داشت: -با استفاده از شرایط کان

C � 0 � ��u� 
𝜕𝜕C � ū�   � �𝑝𝑝 �� � π�  ú�W0 � 𝑝𝑝C� � �� � 𝑝𝑝� π  ú�W0 � X � �� � 𝑝𝑝�C� � 0 

  مشتق مرتبه دوم نیز برابر است با :

  ū�� � 𝑝𝑝� �� � π�  ű�W0 � 𝑝𝑝C� �  �� � 𝑝𝑝��  π  ű�W0 � X � �� � 𝑝𝑝�C�  �  0   

ű 0مقعر باشد ، آنگاه  Cاگر تابع مطلوبیت نسبت به  است و شرط فوق تامین  �
  خواهد شد.

بحث را با حالتی ادامه می دهیم شرط کان تاکر مزبور دو حالت را توصیف می کند که 
C�باشد( که پوشش بهینه، مثبت �   کرد: این خصوص سه حالت را می توان متمایز. در0

۱-    𝑝𝑝 � π   ار پوشش کامل را انتخابذمی گویند که بیمه گ  1را حق بیمه منصفانه     
 می کند، زیرا طبق حالت پوشش بهینه مثبت در باال ، خواهیم داشت:

ú�W0 � X � �� � 𝑝𝑝�C�
ú�W0 � 𝑝𝑝C� � � �  ú�W0 � 𝑝𝑝C� � ú�W0 � X � �� � 𝑝𝑝�C�               

)۱(  
  برابر باشد:چون مطلوبیت های نهایی برابرند لذا بایستی مقدار ثروت نیز 

کر، خواهیم داشت: کان- تا با استفاده از شرایط 

مشتق مرتبه دوم نیز برابر است با :

 

گر تابع مطلوبیت نسبت به  مقعر باشد، آنگاه   است  ا

و شرط فوق تامین خواهد شد.

که بحث  کر مزبور دو حالت را توصیف می کند  کان تا شرط 

باشد مثبت  بهینه،  پوشش  که  می دهیم  ادامه  حالتی  با   را 

کرد: (C>0). دراین خصوص سه حالت را می توان متمایز 

که بیمه گذار  1.   را حق بیمه منصفانه]18[ می گویند 

پوشش  حالت  طبق  زیرا  می کند،  انتخاب  را  کامل  پوشش 

بهینه مثبت در باال، خواهیم داشت:

)1(

چون مطلوبیت های نهایی برابرند لذا بایستی مقدار ثروت نیز 

برابر باشد:

           W0 � 𝑝𝑝𝑝 � W0 � X � �� � 𝑝𝑝�𝑝   ⇒     𝑝* � X

۲-     𝑝𝑝 � π می گویند. بدین معنا که نرخ حق بیمه از   2 را عامل سربار مثبت
 احتمال وقوع حادثه بیشتر است. در واقع بیمه گر برای جبران هزینه های اداری ، عالوه

لذا خرید  آنجا که نرخ حق بیمهدرصدی را به نرخ حق بیمه اضافه می کند. از ،  πبر 
   .می خرد را   3پوشش بیمه ، کمتر خواهد شد و به جای پوشش کامل ، پوشش جزئی

ú�W0 � X � �� � 𝑝𝑝�𝑝�
ú�W0 � 𝑝𝑝𝑝� � � ⇒  ú�W0 � 𝑝𝑝𝑝� � ú�W0 � X � �� � 𝑝𝑝�𝑝�    

چون مطلوبیت های نهایی با ثروت رابطه منفی دارد، لذا بایستی شرط زیر برقرار 
W0باشد: � 𝑝𝑝𝑝 � W0 � X � �� � 𝑝𝑝�𝑝   ⇒      𝑝X                                 �*      

۳-   � π 𝑝𝑝  گویند بدین معنا که نرخ حق بیمه از احتمال وقوع   4عامل سربار منفی
ار اقدام به خرید ذاین حالت ، قیمت پایین است و لذا بیمه گدر حادثه کمتر است .

  می گویند : 5پوشش بیش از حد می کند که آن را بیمه بیش از حد
ú�W0 � X � �� � 𝑝𝑝�𝑝�

ú�W0 � 𝑝𝑝𝑝� � � ⇒  ú�W0 � 𝑝𝑝𝑝� �  ú�W0 � X �   �� � 𝑝𝑝�𝑝�

X  �*W0                  و نتیجه می شود که : � 𝑝𝑝𝑝 � W0 � X � �� � 𝑝𝑝�𝑝   ⇒      𝑝   

  

1- Fair  Premium                      3-  Partial Cover              5-  Over-insurance                           
2- Positive   loading                 4-  Negative Loading                                               

و پوشش  یمهنرخ حق ب ییناست.با تع یمهو پوشش ب یمهشامل حق ب یمههر قرارداد ب  
)  πگذار آن را با احتمال وقوع حادثه ( یمه) ، ب p(  یمهنرخ حق ب ییناست.با تع یمهب

   πار با دانستن ذسپس اقدام به خرید پوشش بیمه می کند. بیمه گمقایسه می کند و 
، لذا ارزش پوشش بیمه ای را بر چه اندازه در معرض خطر قرار داردمی داند تا 

مقایسه می کند.  بدیهی    pارزیابی می کند و سپس آن را با نرخ حق بیمه   πاساس
)  πار پایین باشد    ( در مقایسه با  ذاست که اگر قیمت پوشش بیمه ای از نظر بیمه گ
       با استفاده از رابطه)  𝑝(و پوشش  ) P(پوشش بیشتری را می خرد. رابطه بین حق بیمه  

𝑝𝑝𝑝     P= نشان داده شده است ۱در نمودار شکل.  

   

معنا  این  به  می گویند.  مثبت]19[  سربار  عامل  را   .2

ع حادثه بیشتر است. در واقع  خ حق بیمه از احتمال وقو که نر

، درصدی را  بیمه گر برای جبران هزینه های اداری، عاوه بر 

خ حق بیمه لذا  که نر خ حق بیمه اضافه می کند. از آنجا  به نر

کامل،  کمتر خواهد شد و به جای پوشش  خرید پوشش بیمه، 

پوشش جزئی]20[ را می خرد. 
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لذا  دارد،  منفی  رابطه  ثروت  با  نهایی  مطلوبیت های  چون 

بایستی شرط زیر برقرار باشد:

*  

خ  که نر گویند به این معنا  3.    عامل سربار منفی]21[ 

این حالت،  .در  است  کمتر  ع حادثه  وقو احتمال  از  بیمه  حق 

قیمت پایین است و لذا بیمه گذار اقدام به خرید پوشش بیش 

که آن را بیمه بیش از حد]22[ می گویند : از حد می کند 

که :                     و نتیجه می شود 

*  

است.با  بیمه  پوشش  و  بیمه  حق  شامل  بیمه  قرارداد  هر 

خ حق  خ حق بیمه و پوشش بیمه است.با تعیین نر تعیین نر

ع حادثه )π ( مقایسه  بیمه )p(، بیمه گذار آن را با احتمال وقو

می کند و سپس اقدام به خرید پوشش بیمه می کند. بیمه گذار 

با دانستن  می داند تا چه اندازه در معرض خطر قرار دارد، لذا 

ارزیابی می کند و سپس  بر اساس   را  ارزش پوشش بیمه ای 

که  بدیهی است  بیمه   مقایسه می کند.   خ حق  نر با  را  آن 

در   ( باشد  پایین  بیمه گذار  نظر  از  بیمه ای  پوشش  قیمت  گر  ا

حق  بین  رابطه  می خرد.  را  بیشتری  پوشش   ) با    مقایسه 

در   = رابطه   از  استفاده  با   )  ( پوشش  و   )  ( بیمه  

نمودار شکل 1 نشان داده شده است.

با معین بودن  )ثروت  انتظاری  که مطلوبیت  از آنجا 

اولیه(، تابعی از  و است، لذا شرایط زیر برقرار است:

   

است،  Cو P(ثروت اولیه) ، تابعی از  W0از آنجا که مطلوبیت انتظاری با معین بودن 
  لذا شرایط زیر برقرار است:

      E��u, P�� �  ū �  �� � � )  u�W0 � 𝑝𝑝C�  �   �  u�W0 � 𝑝𝑝C� 

                 ū� �  �  ú�W0 � P � � � C�  � 0    

         ū�  �  � �� � π�  ú�W0 � P� �  π  ú�W0 � P � � � C� � 0 

      منفی دارد. برای تعیین شیب منحنی رابطه  Pرابطه مثبت و با  Cبا ū  بنابر این ، 
,P�در فضای ( بی تفاوتی C  بایستی نرخ نهایی جانشین را بدست آوریم که برابر ،

dū                است با : �  ūcdC  �   ūP dP �  0 ⇒ ��
��   �  � ū�

ū� 
� 0  

بد (چون مطلوبیت را  P، منحنی بی تفاوتی شیب صعودی دارد ،  زیرا کاالی  بنابر این
کاالی خوب (چون مطلوبیت را افزایش می دهد ) است نمودار  Cکاهش   می دهد) و 

  زیر:

P

C

u1

u2

u3

  
                         بیمه پوشش و بیمه حق فضای در مطلوبیت های منحنی  -۱ نمودار

�u، ترتیب  ۱در نمودار  � u� � u� ر است . زیرا منحنی های سمت راستبرقرا ،
، دارای پوشش بیشتری هستند و لذا  (هر حق بیمه) بیمه معینبه ازای یک حق 

  مطلوبیت آنها بیشتر خواهد بود.

شرط حداکثر مطلوبیت در جایی بدست می آید که شیب منحنی بی تفاوتی با شیب 
  پوشش برابر باشد.با جمع بندی مباحث قبلی نتایج زیر را داریم:-حق بیمه خطوط

��  �           پوشش -شیب خط حق بیمه
��   � 𝑝𝑝 

��  � شیب منحنی بی تفاوتی 
��   � � ū�

ū�
 �  �  ú����������   

�����  ú������ � �  ú���������� 

   

  

دارد.  منفی  رابطه  با   و  مثبت  رابطه  با   این،  بنابر 

 ، ( فضای  در  بی تفاوتی  منحنی  شیب  تعیین  برای 

که برابر است با :   خ نهایی جانشین را به دست آوریم  بایستی نر

     

است،  Cو P(ثروت اولیه) ، تابعی از  W0از آنجا که مطلوبیت انتظاری با معین بودن 
  لذا شرایط زیر برقرار است:

      E��u, P�� �  ū �  �� � � )  u�W0 � 𝑝𝑝C�  �   �  u�W0 � 𝑝𝑝C� 

                 ū� �  �  ú�W0 � P � � � C�  � 0    

         ū�  �  � �� � π�  ú�W0 � P� �  π  ú�W0 � P � � � C� � 0 

      منفی دارد. برای تعیین شیب منحنی رابطه  Pرابطه مثبت و با  Cبا ū  بنابر این ، 
,P�در فضای ( بی تفاوتی C  بایستی نرخ نهایی جانشین را بدست آوریم که برابر ،

dū                است با : �  ūcdC  �   ūP dP �  0 ⇒ ��
��   �  � ū�

ū� 
� 0  

بد (چون مطلوبیت را  P، منحنی بی تفاوتی شیب صعودی دارد ،  زیرا کاالی  بنابر این
کاالی خوب (چون مطلوبیت را افزایش می دهد ) است نمودار  Cکاهش   می دهد) و 

  زیر:

P

C

u1

u2

u3

  
                         بیمه پوشش و بیمه حق فضای در مطلوبیت های منحنی  -۱ نمودار

�u، ترتیب  ۱در نمودار  � u� � u� ر است . زیرا منحنی های سمت راستبرقرا ،
، دارای پوشش بیشتری هستند و لذا  (هر حق بیمه) بیمه معینبه ازای یک حق 

  مطلوبیت آنها بیشتر خواهد بود.

شرط حداکثر مطلوبیت در جایی بدست می آید که شیب منحنی بی تفاوتی با شیب 
  پوشش برابر باشد.با جمع بندی مباحث قبلی نتایج زیر را داریم:-حق بیمه خطوط

��  �           پوشش -شیب خط حق بیمه
��   � 𝑝𝑝 

��  � شیب منحنی بی تفاوتی 
��   � � ū�

ū�
 �  �  ú����������   

�����  ú������ � �  ú���������� 

است،  Cو P(ثروت اولیه) ، تابعی از  W0از آنجا که مطلوبیت انتظاری با معین بودن 
  لذا شرایط زیر برقرار است:

      E��u, P�� �  ū �  �� � � )  u�W0 � 𝑝𝑝C�  �   �  u�W0 � 𝑝𝑝C� 

                 ū� �  �  ú�W0 � P � � � C�  � 0    

         ū�  �  � �� � π�  ú�W0 � P� �  π  ú�W0 � P � � � C� � 0 

      منفی دارد. برای تعیین شیب منحنی رابطه  Pرابطه مثبت و با  Cبا ū  بنابر این ، 
,P�در فضای ( بی تفاوتی C  بایستی نرخ نهایی جانشین را بدست آوریم که برابر ،

dū                است با : �  ūcdC  �   ūP dP �  0 ⇒ ��
��   �  � ū�

ū� 
� 0  

بد (چون مطلوبیت را  P، منحنی بی تفاوتی شیب صعودی دارد ،  زیرا کاالی  بنابر این
کاالی خوب (چون مطلوبیت را افزایش می دهد ) است نمودار  Cکاهش   می دهد) و 

  زیر:

P

C

u1

u2

u3

  
                         بیمه پوشش و بیمه حق فضای در مطلوبیت های منحنی  -۱ نمودار

�u، ترتیب  ۱در نمودار  � u� � u� ر است . زیرا منحنی های سمت راستبرقرا ،
، دارای پوشش بیشتری هستند و لذا  (هر حق بیمه) بیمه معینبه ازای یک حق 

  مطلوبیت آنها بیشتر خواهد بود.

شرط حداکثر مطلوبیت در جایی بدست می آید که شیب منحنی بی تفاوتی با شیب 
  پوشش برابر باشد.با جمع بندی مباحث قبلی نتایج زیر را داریم:-حق بیمه خطوط

��  �           پوشش -شیب خط حق بیمه
��   � 𝑝𝑝 

��  � شیب منحنی بی تفاوتی 
��   � � ū�

ū�
 �  �  ú����������   

�����  ú������ � �  ú���������� 

کاالی  بنابر این، منحنی بی تفاوتی شیب صعودی دارد،  زیرا 

خوب  کاالی  و   می دهد(  کاهش    را  مطلوبیت  )چون  بد   

)چون مطلوبیت را افزایش می دهد ( است نمودار )1(:

P

C

u1

u2

u3

نمودار 1 - منحنی های مطلوبیت در فضای حق بیمه و پوشش بیمه                       

زیرا  است.  برقرار  ترتیب      ،)1( نمودار  در 

بیمه معین )هر  ازای یک حق  به  راست،  منحنی های سمت 

حق بیمه(، دارای پوشش بیشتری هستند و لذا مطلوبیت آنها 

بیشتر خواهد بود.

که شیب  کثر مطلوبیت در جایی به دست می آید  شرط حدا

برابر  خطوط-پوشش  بیمه  حق  شیب  با  بی تفاوتی  منحنی 

باشد.با جمع بندی مباحث قبلی نتایج زیر را داریم:
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��   �  � ū�

ū� 
� 0  
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   ����������ú  � :        ار به ازای پوشش بهینهذتعادل بیمه گ
�����  ú������ � �  ú����������  � P  

   (۲) 

باز نویسی شده است که  )۱رابطه(همان شرط مرتبه اول   )۲ رابطه(شرط تعادل اخیر 
، در نمودار    πار به ازای نرخ حق بیمه های مختلف در مقایسه باذاست.تعادل بیمه گ

  ترسیم شده است: ۲ شکل

  
   پوشش بهینه -۲ نمودار

  

  

  

بیمه عمروسرمایه  پوشش بهینه و تحلیل ریسکها : تحقیقمعرفی الگوی   -۴
 گذاری

مبانی نظری اشاره بیان مسأله و با توجه به  قصد داریم برای اولین باردر این مقاله حال 
 –رابطه حق بیمه  با توجه بهاز منحنی های ریسک گریزی  ،قبل های شده در بخش

و به تحلیل  استفاده کنیم بیمه عمر و سرمایه گذاری پوشش بهینه ه عنوانب پوشش 
  . بپردازیم این بیمه در امل موثر ات متقابل عوریسکها و تاثیر

  
قراردادهای بیمه انواع ریسکهای فرد از دو جنبه  فرآیند انعقادهای موجود در  ریسک

در انجام سرمایه گذاری مطمئن در مقایسه با  ویانتخاب  و  وضعیت سالمتی بیمه شده
پیش بینی ها در از آنجایی که  .همچنین، مورد توجه قرار می گیردرقابتی دیگر بازارهای
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شرط تعادل اخیر )رابطه 2(  همان شرط مرتبه اول (رابطه 1( 

خ  نر ازای  به  بیمه گذار  است.تعادل  شده  نویسی  باز  که  است 

، در نمودار )2( ترسیم  حق بیمه های مختلف در مقایسه با

شده است:

نمودار 2- پوشش بهینه 

3. معرفی الگوی تحقیق : تحلیل ریسک ها و پوشش 
بهینه بیمه عمر و سرمایه گذاری

به  توجه  با  داریم  قصد  بار  اولین  برای  مقاله  این  در  حال 

قبل،  بخش های  در  شده  اشاره  مبانی نظری  و  مسأله  بیان 

 - بیمه  حق  رابطه  به  توجه  با  ریسک گریزی  منحنی های  از 

سرمایه گذاری  و  عمر  بیمه  بهینه  پوشش  به عنوان  پوشش  

کنیم و به تحلیل ریسک ها و تاثیرات متقابل عوامل  استفاده 

موثر در این بیمه  بپردازیم.

بیمه  قراردادهای  انعقاد  فرآیند  در  موجود  ریسک های 

از دو جنبه وضعیت سامتی بیمه شده   انواع ریسک های فرد 

با  مقایسه  در  مطمئن  سرمایه گذاری  انجام  در  وی  انتخاب  و 

از  همچنین،  می گیرد.  قرار  توجه  مورد  دیگر  رقابتی  بازارهای 

که پیش بینی ها در تصمیمات عقایی و انفرادی یک  آنجایی 

بیمه  حق  فرد  این  بنابر  می باشند،  تاثیر گذار  بالقوه  بیمه گذار 

گزینش می نماید. دلخواه و سرمایه  فوت مورد انتخاب  خود را 

سرمایه گذاری  و  عمر  بیمه  در  شد،  ذکر  که  همانگونه 

)به عنوان یک بیمه مختلط به شرط فوت و به شرط حیات(، 

مرحله  در  فوت  پوشش  قسمت  به  مربوط  بیمه  حق  ابتدا 

هزینه های  دیگر  بعد،  مرحله  در  و  می شود  پرداخت  نخست 

خ  کسر خواهد شد، مابقی حق بیمه به مرور بواسطه نر مربوطه 

یا  بازخرید  برای  ریاضی  اندوخته  یک  ساالنه،  مشارکت  سود 

پرداخت مستمری را تشکیل می دهد.

در واقع بیمه عمر و سرمایه گذاری به عنوان یک بیمه عمر 

شناخته  انداز  پس  جاری  حساب  یک  عاوه  به  زمانی  ساده 

می شود. طبق قرارداد عمر ساده زمانی ) متناسب با حق بیمه 

فوت  سرمایه  پوشش  خرید  به  نسبت  فقط  پرداختی(  معین 

معین  زمان  تا  نامه  بیمه  بدو  از  دوره  یک  در  که  شده  اقدام 

در صورت فوت بیمه شده به ذینفع بیمه نامه قابل پرداخت 

که در اینجا با C  نمایش میدهیم. در بیمه عمر و           خواهد بود 

S  که با سرمایه گذاری اندازه اندوخته )پس اندازقابل بازخرید( 

نشان می دهیم نیز با میزان حق بیمه  رابطه مستقیم دارد.

خ حق بیمه تابعی است از سن  در بخش بیمه عمر آن، نر

فرد،  سامتی  وضعیت  قبیل  از  شده  بیمه  ریسک های  سایر  و 

طبقه خطر شغل و سابقه بیماری های ارثی در خانواده وی و 

میزان سرمایه فوت انتخابی می باشد.

کنونی،  سامتی  وضعیت  سن،  ریسک های  طرف  یک  از   

دیگر  سوی  از  و  ارثی  بیماری های  سابقه  و  شغل  خطر  اندازه 

به صورت  می توان  را  فوت  سرمایه  انتخاب  به  مربوط  ریسک 

بخش  دیگر،  طرف  نمود.از  دسته بندی  اصلی  گروه  دو 

خ متغیر پس انداز ساالنه مرتبط است،  که با نر سرمایه گذاری 

بازارهای  با  مقایسه  در  را  رقابتی  دهی  سود  ریسک  همواره 

و  بانکی  سود  خ  یانر بازدهی  به عنوان  آنچه  قبیل  )از  دیگر 

پیشنهاد  بورس  در  سرمایه گذاری  رقیب،  بیمه  شرکت های 

می شود( در مقابل بیمه گذار قرارمی دهد. 

3-1. بررسی مطلوبیت و ریسک سرمایه گذاری

ع   در آخرین مبانی نظری پوشش بهینه بیمه، فقط به موضو

ع خسارت جهت  وقو یا عدم  ع  وقو احتمال  از حیث  ریسک ها 

که طی آن بیمه گذار  بررسی تقاضای بهینه بیمه توجه می شود 

C  ارائه شده از سوی بیمه گر قرار دارد. البته با  تحت پوشش 

گر خسارت  همان جان از دست رفته فرد از  که ا این توضیح 
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لحاظ مالی بوده و نیز درآمد ناشی از فعالیت فرد برای خانواده 

خاصه  شخص  اولیه  ثروت  در  مبانی نظری  دیگر  طبق  خود 

شده باشد. هدف ما تعمیم مدل عمومی پوشش بهینه بیمه 

به بیمه عمر و سرمایه گذاری و آنگاه یافتن حقایق تازه است.  

 C بر  عاوه  سرمایه گذاری،  عمرو  بیمه های  خصوص  در  اما 

ح  به عنوان پوشش فوت، یک پوشش پس اندازی  S نیز مطر

خ  پس انداز به شکل مستقیم و با میزان ریسک  که با نر است 

فوت در تامین حق بیمه خالص به صورت غیر مستقیم رابطه 

کلی،کل پوشش یا سرمایه مورد تعهد  دارد. بنابراین در حالت 

شرکت بیمه برای بیمه عمر وسرمایه گذاری عبارت خواهد بود 

از:                                

                                                  )3(

بازخرید  مبلغ  شده  بیمه  فوت  عدم  یا  فوت  صورت  در 

قابل  فوت   سرمایه  بیمه شده  فوت  صورت  در  تنها  و   ، 

پوشش  کل  صورت  این  در  بنابراین،  می باشد،  پرداخت 

پوشش  برای  پرداختی  بیمه  حق  کل  می گردد.  ارائه 

عبارت خواهد بود از  اصلی، شامل حق بیمه فوت  )حق 

هزینه های  نظیر  سربار  هزینه های  کلیه  و  فوت  سرمایه  بیمه 

کسر این  که پس از  کارمزد فروش(  بیمه گری و صدور و اداری و 

تشکیل  جهت  خالص،    بیمه  حق  شکل  به  مانده  اقام، 

اصلی   بیمه  حق  لذا  می یابد،  تخصیص  ریاضی  اندوخته 

پرداختی از جانب بیمه گذار )که با  نیز نشان داده می شود( را  

می توان به شکل ذیل استخراج نمود:

)4(

   

خ بیمه عمر و سرمایه گذاری  که در آن شیب اصلی  p به عنوان نر

بیمه  حق  در   Pc, C شدن  ضرب  از  پس  که  می شود  شناخته 

کلیه های هزینه های دیگر( ودر Ps, S حق بیمه  فوت )شامل 

خالص را ایجاد می نماید.

)5(

               

Ps عبارت است از حق بیمه خالص انباشته )اندوخته ریاضی( 

یا بازخرید بر جای مانده تا سال t-1 به اضافه یک حق بیمه 

که به صورت حق بیمه خالص یکجا   ،Ps1 خالص جدید ساالنه

صرف ایجاد یک اندوخته ریاضی یا پوشش بازخریدی جدید با 

خ بهره)سود مشارکت ساالنه(  رقم باالتر در سال t  با توجه به نر

r  به صورت زیر میشود به طوریکه در پایان سال t، اصل مبلغ 

حق بیمه یکجا به عاوه سود ساالنه آن پرداخته می شود:

           

                                     )6( 

که در آن :

  

از  خالص  بیمه  حق  به  مربوط  بخش  کلی  حالت  به صورت  و 

همان) رابطه5( به دست  می آید :                                                                                

با به دست آوردن  و جا گذاری معادل  از معادله)رابطه 

6( خواهیم داشت:

                    )7(

و  عمر  بیمه  حق  خ  نر شد  داده  نشان  که  همانگونه  بنابراین 

خ بهره)سود مشارکت ساالنه( رابطه عکس  سرمایه گذاری با نر

دارد. بنابر این با باال رفتن سود مشارکت در منافع کل r، عکس 

  p )C+S( کرده باعث کم شدن شیب خط بودجه شیب p عمل 

و باعث افزایش مطلوبیت بیمه گذار  آن می گردد. زیرا در این 

وضعیت فرد با توجه به پایین آمدن شیب خط بودجه و رابطه 

بیمه  به صورت  ↓Ps↓= p.Sحق  خالص  بیمه  حق  با  آن 

پرداخت  بد(  همچنان   کاالی   )به عنوان  را  کمتری  ناخالص 

  S اندوخته  میزان   S=Ps (1+r)، طبق  که  چند  هر  میکند  

از  اینجا  افزایش r می تواند زیاد شود. بنابر این در  به خاطر 

که همان  خ حق بیمه خالص بحساب می آید  لحاظ مفهومی نر

ریاضی  اندوخته  خلق  صرف  فقط  که  بوده  اصلی  خط  شیب 

حالت  در  ندارد.اما  مستقیم  ارتباط  فوت   ریسک  با  و  شده 

کلی خواهیم داشت:                    

که  برقرار است  زمانی  این شرایط  که  باید متذکر شد  البته 
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که سود مشارکت در منافع ثابت نباشد  r ثابت باشد .هنگامی 

یک  عاوه  به   rF باختصار  یا   rFixed تضمینی،  خ  نر یک  از  و 

خ بهره فنی  یعنی  rExtra یا باختصار  اضافه سود به عنوان نر

rE تشکیل شده باشد، به سبب در نوسان بودن rE  و با عنایت 

اضافه  خ  نر حول  نوسانات  این  توزیع  بودن  نرمال  فرض  به 

بار  با عامت  اینجا  انتظاری reE، به صورت متوسط )در  بهره 

که  معناست  بدان  رویه  این  می شود.  داده  نشان   rE  ( باالی 

ده  مثال  به عنوان  مشارکت  خ  نر اضافه  خود  ذهن  در  فرد  گر  ا

بودن  نرمال  باشد،  داشته  نظر  در  ثابت  به صورت  را  درصدی 

خ هشت درصد  که این نر که در سالی  نوسانات باعث می شود 

خ  کرده )2-( و در یکسال دیگر با نر گردد دو درصد ضرر  اعام 

12درصد، )2+( سود نماید. بنابراین میانگین سود و ضررهای 

این فرد طی این سالها برابر صفر و با نوسانی حول میانگین دو 

توزیع  با    rR باختصار یا  ریسک شده   r میزان  به عنوان  درصد 

توجه  با  طبیعی  مقیاس  معیار  انحراف  به عنوان   σ احتمال 

یا  راست  سمت  در  او،  انتظاری  خ  نر به  نسبت  نااطمینانی  به 

خ بهره به شکل متقارن و  چپ یک توزیع احتماالت اضافه نر

زنگوله ای همراه است.

 بنابراین همانند مبانی خرد توزیع احتمال عایدی سرمایه 

خ  کان شرایط متوسط بودن نر سبد دارایی از مباحث اقتصاد 

خ مشارکت ریسک  نر میزان  بودن  به خاطر تصادفی  را  بهره ها 

شده اینگونه می توان نشان داد :

) 9(

نرمال بودن نوسانات ، نظر داشته باشد دردرصدی را بصورت ثابت  ۱۰ عنوان مثال
)  ۲-درصد ضرر کرده ( ۲اعالم گردد  درصد ۸نرخ  این که یسال باعث می شود که در

بنابراین میانگین سود و  نماید.) سود ۲درصد ، (+۱۲و در یکسال دیگر با نرخ 
درصد به عنوان  ۲ول میانگین  و با نوسانی ح ۰ضررهای این فرد طی این سالها برابر 

 معیار مقیاس انحراف عنوان به σیع احتمال زبا تو  Rrریسک شده یا باختصار  rمیزان 
 یک چپ یا راست سمت در ، او انتظاری نرخ به نسبت نااطمینانی با توجه به طبیعی
  .است همراه ای زنگوله و متقارن شکل به بهره نرخ اضافه احتماالت توزیع

اقتصاد  از مباحث توزیع احتمال عایدی سرمایه سبد داراییخرد  مبانیهمانند بنابراین  
شرایط متوسط بودن نرخ بهره ها را بخاطر تصادفی بودن میزان نرخ مشارکت کالن 

  ریسک شده اینگونه می توان نشان داد :

         r̅ � � � � � σ� →     r̅ � �  r� � �  r̅ �   →    r̅  �  r�  � r̅ �     ( ۹ ) 

رابطه عکس دارد. اما بخاطر میزان نوسانات یکسان دارای r̅ و � r̅  با   r̅Rکه البته 
�  � σr           ) ۱۰(  :نتجه گرفتمی توان ریسک یکسان هستند   σ r�E  � σ r�R   

  کل ارزش (اندوخته) بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری عبارت خواهد بود از:

           S� �  P� �� � r̅� ( ۱۱  ) 

های موجود بیمه  ما قبل آخر را به عنوان میزان کل ارزش یا داراییسال اندوخته  اگر
 ضرب نماییمریسک نرخ بهره متوسط  در،  sPبه شکل حق بیمه یکجا  ،نامه به ریال 

.  � �σs �  � σ         :می آیدبدست  به شکل زیر ،ریسک کل اندوخته سال جاری P�  

�P  )               ۱۲:                          ( که در نتیجه �  σ� �  
σ� �  

   or    σ� �  .  �
σ� �  

  

به بخش اندوخته ساز از کل حق بیمه اصلی  عنایتخط بودجه اصلی با  ،از طرف دیگر
  از : خواهد بودبا توجه به پوشش بهینه بیمه عمر و سرمایه گذاری عبارت و 

            P�  �   � . s̅    →  � �  ��
��                 (۱۳)                 

  خواهیم  داشت: )١٣ رابطه(در   ) ۱۲ رابطه(و )  ۱۱رابطه (که با جایگذاری

             � �  
�� �  
�� �  �� �  

�� �   .   ������ �  �
   ������                    (۱۴) 

به خاطر  اما  دارد.  عکس  رابطه  با    R البته  که 

میزان نوسانات یکسان دارای ریسک یکسان هستند می توان 

گرفت: نتیجه 

          )  10(

عبارت  سرمایه گذاری  و  عمر  نامه  بیمه  )اندوخته(  ارزش  کل 

خواهد بود از:

                 )11(

یا  ارزش  کل  میزان  به عنوان  را  آخر  قبل  ما  سال  اندوخته  گر  ا

بیمه  حق  شکل  به  ریال،  به  نامه  بیمه  موجود  دارایی های 

نماییم،ریسک  ضرب  متوسط  بهره  خ  نر ریسک  در   ،Ps یکجا 

می آید:          به دست  زیر  شکل  به  جاری  سال  اندوخته  کل 

  

که در نتیجه:     

    )12(

از طرف دیگر، خط بودجه اصلی با عنایت به بخش اندوخته 

بیمه  بهینه  پوشش  به  توجه  با  و  اصلی  بیمه  حق  کل  از  ساز 

عمر و سرمایه گذاری عبارت خواهد بود از :

                                           )13(

 )13 )رابطه  در    )12 )رابطه  و  )رابطه11(  جایگذاری  با  که 

خواهیم  داشت:

                      )14(

به عبارت دیگر،  همان نتیجه )رابطه 7( اما این بار با فرض 

گرفتن متوسط آن  با در نظر  خ سود مشارکت، و  عدم ثبات نر

گردید.هر چه  بیشتر  نامه استخراج  در طی سال های بیمه 

میزان  یا   rR واقع  در  )که  شده  کمتر  بودجه  خط  شیب  باشد، 

کمتر می شود( و  که فرد بر روی آن ریسک نموده  خ بهره ای  نر

در نتیجه مطلوبیت فرد افزایش     می یابد. 

داشت:     خواهیم  فوت  ریسک  به  توجه  با  کلی  حالت  در 

          )15(

گذاری )رابطه  14( و )رابطه 12( در  از طرف دیگر می توان با جا

)رابطه 11( برای اندوخته سرمایه گذاری خواهیم داشت:                               

ریاضی  اندوخته  رابطه  می توان   )3( نمودار  به  توجه  با  که 

کار   را به عنوان پوشش  را با ریسک انجام این  متوسط 

بهینه سرمایه گذاری رسم نمود. شیب خط بر اساس رابطه ذیل 

قابل محاسبه است:                                                 

1  منتقل می شود )کاهش  0 به   با افزایش  خط بودجه از 

خط  شیب  مشارکت  سود  خ  نر متوسط  افزایش  با  یعنی   )

واژگون  و  )مقعر  باالتری  منحنیهای  با  و  شده  بیشتر  بودجه 
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این  در   . گریزی مماس می شود  ریسک  در شرایط   ) بطرف  

که به معنای  شرایط میزان اندوخته و ریسک افزایش می یابد 

گریز )بیمه گذار( از  کسب مطلوبیت و رضایت خاطر فرد ریسک 

افزایش ریسک )ناخواسته( توام با افزایش اندوخته می باشد. 

)مراجعه شود به قسمت د، مثال عددی پایان مقاله(

نمودار 3 - پوشش بهینه سرمایه گذاری برای بیمه عمر و 
سرمایه گذاری

3-2.  بررسی مطلوبیت و ریسک بخش عمر

بیمه  از  عمر  بخش  اول  دسته  ریسک های  بررسی  به  حال 

عمروسرمایه گذاری می پردازیم. با در نظر داشتن یک سرمایه 

فوت به صورت ثابت  )در اینجا عامت بار  به معنای ثابت 

خ سود مشارکت r، در مورد سن  است( و بدون در نظرگرفتن اثر نر

هرچه در مورد فرد بیمه شده باالتر باشد از دید بیمه گر احتمال 

کودکان تا سن  خرید فوت وی بیشتر خواهد بود.البته استثنائًا 

به خاطر  باالتری  ریسک  از  تولد  بدو  نوزادان  ویژه  نوجوانی،به 

احتمالی  بیماری های  مقابل  در  مصونیتشان  عدم  احتمال 

تنها  )والدین(  بیمه گذاران  همین  به خاطر  هستند  برخوردار 

برایشان   فوت  سرمایه  از  محدودی  پوشش  انتخاب  به  مجاز 

کلی با باال بودن سن فرد و نزدیک شدن  می باشند. اما به طور 

او  یا ریسک بیمه ای فوت  به سن پیری، احتمال خطر 

کم  برای بیمه گر)شرکت بیمه( از بدو بیمه نسبت به یک فرد 

سن و سال تر زیادتر هست.

 با توجه به بحث های قبل با توجه به نمودار حق بیمه- 

با  گریزی  ریسک  منحنی  روی  فرد  ابتدا  در  بیمه  پوشش 

که با توجه به  بیشترین مطلوبیت و بودجه پایین تر واقع است 

کمترین شیب قرار دارد.  گزار به لحاظ  در  بودجه  بیمه 

بیمه گذار  بودجه  خط  شیب  عمر  بیمه  مسئله  اینجا  در 

پوشش  خصوص  در  مبانی نظری  در  که   )2( نمودار  همچون 

اصلی   p بیمه  حق  خ  نر با  فقط  شد  داده  نشان  بیمه  بهینه 

شدن  ضرب  هنگام  شد  گفته  همانطور  که  می شود  تعیین  

درمیزان پوشش فوت  C حق بیمه فوت Pc  را ایجاد می نماید.

با داشتن  در محورعمودی  در مواجهه  گر فقط  ا البته 

 ،) بازخرید   عاوه  به  فوت   )پوشش  محورافقی   با 

آنگاه  می گردید،  رسم  سرمایه گذاری  و  عمر  بیمه  بودجه  خط 

می شد،  ایجاد  محور  روی  باندازه   مبدایی  از  عرض 

به جای  اصلی  بیمه  حق  اعمال  به خاطر  اینجا  در  اما 

عدم  یا  حادثه  ع  وقو ریسک  اینکه  بدون  و  با   مواجهه  در 

ع حادثه برای قسمت سرمایه گذاری یک بیمه نامه عمر و   وقو

مختصات  مبداء  از  بودجه  خط  باشد،  میان  در  سرمایه گذاری 

رسم  می شود، زیرا در اینجا فقط ریسک ناشی ازفوت این بیمه 

و  می یابد  اهمیت  زمانی  ساده  عمر  بیمه  یک  به صورت  نامه  

غیر  ارتباط  به خاطر  نامه  بیمه  این  اندازی  پس  بخش  عمًا 

مستقیم آن با ریسک فوت بیمه شده) از نظر شرکت بیمه(، از 

کم و زیاد می کند، مورد  که آن را ثابت نگاه داشته  یا  این جنبه 

بررسی قرار می گیرد.

از   به جای  کرد  فرض  نمودار  در  می توان  پس 

این  در  اما  می شود،  استفاده  تقاضا  مورد  پوشش  به عنوان 

بیمه  شرکت  دهی  ضرر  احتمال  و  ریسک  به خاطر  وضعیت 

هزینه های  جمله  از  مثبت  سربار  هزینه های  وجود  جمله  واز 

خصوص  )به  کارمزد  و  اداری  هزینه های  دیگر  و  بیمه گری 

سود  بانگیزه  نیز  و  فروش  نماینده  (به  ابتدایی  سال های  در 

خ حق بیمه می نماید.  آوری شرکت بیمه اقدام به باال بردن نر

که نه تنها در سطح  خ حق بیمه را تا آنجا می برد  بنابر این نر

خ حق  نر باالتریعنی  شود،یعنی  آن  از  بلکه   

نگاه  باالتر  فوت  از  ناشی  ریسک  احتمال  از  را  کل  اصلی  بیمه 

بودجه  خط  شیب  افزایش  با  فرد  مطلوبیت  میزان  می دارد. 

اش یعنی حق بیمه مربوط به بخش بیمه عمر این بیمه نامه 

بنابر  می شود.  کمتر  بیمه گذار،  اصلی  بیمه  حق  در  آن  تاثیر  و 
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گرفتن  این در این وضعیت با پرداخت حق بیمه معین برای 

تصمیم گیری  وضعیت  دو  با  فرد  یعنی   فوت  ثابت  پوشش 

باال بودن سن  باید هزینه های ریسک  یا  اوال"،  روبرو می شود. 

کمتر شدن بازخرید  خود را از قبل حق بیمه خالص  و بازای 

را  خود   بیمه  حق  میزان  مجبوراست  اینکه  یا  و  بپردازد   

  t که به عدد اندوخته مد نظرش در سال طوری افزایش دهد 

ام، یعنی    دست یابد.

عاوه بر سن در مورد سایر ریسک های همدسته آن،یعنی 

تاثیرگذار  بیماری های  وجود  یا  و  شخص  سامتی  وضعیت 

ارثی در خانواده وی )دقیقاQ قبل از شروع دوره بیمه( و طبقه 

خطر شغل بیمه شده نیز می توان چنین تحلیلی را انجام داد.

شرکت  نظر  )از  را  فوتش  احتمال  فرد  در  مهمی  بیماری  گر  ا

اصل  اساس  بر  فرد  اعام  درصورت  یا  و  ببرد،  باالتر  بیمه( 

در  بیماری  سابقه  وجود  بر  مبنی  نیت]23[  حسن  اعای  حد 

از سوی  از طریق ارث  انتقال آن  خانواده و تشخیص احتمال 

که برای شرکت بیمه قابل قبول باشد و باعث  بیمه گر،تا آنجا 

شغل  خطر  طبقه  همچنین  و  نشود   بیمه  پیشنهاد  شدن  رد 

خ "]24[ )که به صورت  نر "اضافه  اعمال  فرد،اصطاحا" باعث 

که در چنین  گردیده،   درصدی از سوی بیمه گر اعام می شود ( 

برای  آنچه  مشابه   تصمیم گیری  وضعیت  دو  با  فرد  شرایطی 

کم شدن میزان بازخرید و پرداخت  ریسک سن ذکر شد یعنی 

بیشتر  حق بیمه روبرو  می گردد.

در  شخص  تصمیم گیری  وضعیت های  انواع  خاصه 

وسرمایه گذاری  عمر  بیمه  قرارداد  انعقاد  چگونگی  خصوص 

حق  پوشش-  به  مربوط    )5( و    )4( نمودارهای  همچنین  و 

بیمه این موارد برای چند سن متفاوت در زیر ارائه می شود.

                               →      ↑            نعدم سالمتی وافزایش سمخاطرات شغلی،  ریسک یک سرمایه فوت ثابت  ناشی از

                        𝒑𝒑𝐜𝐜 � 𝒑𝒑 � � →      بانگیزه سود آوری وپوشش هزینه های سربار  →     𝒑𝒑 ↑         →
                                             𝒑𝒑 � یتهایوضع تصمیم گیری   →    � ∶ (1) IF  𝐏𝐏  → 𝐒𝐒 𝐒

  ��� ��   𝐒𝐒  → 𝐏𝐏 ↑ 

  

Age3>Age2> Age1  

  یگذار هیسرما عمرو مهیب در سن سکیر تیوضع به توجه با هنیبه پوشش اول نوع - ۴نمودار

  

1-   Utmost  Good  Faith             2-   Overcharge or Additional  Premium Rate 

  

  

   عبارت است از: ۴ نمودارتفسیر ریاضی برای 

 P � 𝑝𝑝 � � 𝑝𝑝 �� � S�  →  𝑝𝑝� � 𝑝𝑝 � π →   𝑝𝑝 ↑  →   𝑝𝑝 � π →
��  �� � �, �P � �  → P � ↑ 𝑝𝑝 �� �  S 𝐒 �  →     PS  𝐒 ,  ds � �  →
 � � ���

���  � � ��
���   ;  dUP � �  ,  dUw � � 

 

Age3>Age2> Age1
نمودار4 - نوع اول پوشش بهینه با توجه به وضعیت ریسک سن در بیمه عمرو سرمایه گذاری

تفسیر ریاضی برای نمودار )4( عبارت است از: 
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Age3>Age2>Age1
نمودار 5- پوشش بهینه نوع دوم  با توجه به وضعیت ریسک 

سن در بیمه عمرو سرمایه گذاری

ح زیر است : تفسیر ریاضی برای نمودار 5 به شر

  

Age3>Age2>Age1  

  پوشش بهینه نوع دوم  با توجه به وضعیت ریسک سن در بیمه عمرو سرمایه گذاری -۵نمودار 

  : به شرح زیر است ۵نمودار تفسیر ریاضی برای 

P � 𝑝𝑝 W � 𝑝𝑝 �C � S�  →  𝑝𝑝� � 𝑝𝑝 � π →   𝑝𝑝 �  →   𝑝𝑝 � π →
IF  �C � �� �S � � → � P � � 𝑝𝑝 �C � S�  →     �P � �      →   

���
���  � � ��

��� � �   ;  dUP � �  �  dUw � �  

نمودارهای فوق چنین نشان می دهد ، با توجه به مدل تقاضای بیمه بر اساس رابطه 
ایش سن فرد بخاطر افزایش حق بیمه ، اگر چه شیب خط بودجه مثال با افز -پوشش

بیشتر می شود و مطلوبیت فرد کمتر میشود اما به نظر می رسد با در نظر  𝑝𝑝نرخ بیمه 
        ، مطلوبیت فرد با منحنی های مقعر Cداشتن سرمایه فوت معین بصورت ثابت 

 Sبه سمت راست (یعنی با بازخرید  Wفقط در جهت محور   ۴بی تفاوتی  در نمودار 
(یعنی با حق بیمه  بطرف پایین Pفقط در جهت محور   ۵) در حالیکه در نمودار بیشتر

P  .مثال عددی پایان  ازب  الف و قسمتهای به شود مراجعه(کمتر) بیشتر شده است
  مقاله)

��� ضمنا" اگر 
 و عمر مهیب حق کل بر فوت مهیب حق نرخ یینها اثر مطلق قدر ،���

���  زین و ، یگذار هیسرما
به عنوان قدر مطلق اثر نهایی نرخ حق بیمه فوت بر   ���

میزان بازخرید و یا اثرجانشینی بازخرید برای پرداخت اضافه نرخ یک سرمایه فوت 
در نظر گرفته شوند، می توان تفسیر ریاضی و روابط بین معین در اثر  باال رفتن سن 

  آنها را مشابه روند فوق الذکر تحلیل نمود.

مدل  به  توجه  با  می دهد،  نشان  چنین  فوق  نمودارهای 

چه  گر  ا بیمه،  حق  پوشش-  رابطه  اساس  بر  بیمه  تقاضای 

خ  شیب خط بودجه مثا با افزایش سن فرد به خاطر افزایش نر

کمتر میشود اما به نظر  بیمه  بیشتر می شود و مطلوبیت فرد 

می رسد با در نظر داشتن سرمایه فوت معین به صورت ثابت 

، مطلوبیت فرد با منحنی های مقعر بی تفاوتی  در نمودار )4(  

بازخرید   با  )یعنی  راست  سمت  به  محور   جهت  در  فقط 

بیشتر( در حالیکه در نمودار 5  فقط در جهت محور  بطرف 

کمتر( بیشتر شده است.  پایین )یعنی با حق بیمه  

خ حق بیمه فوت  ، قدر مطلق اثر نهایی نر گر  ضمنًا ا

کل حق بیمه عمر و سرمایه گذاری، و نیز  به عنوان  بر 

و  بازخرید  میزان  بر  فوت  بیمه  حق  خ  نر نهایی  اثر  مطلق  قدر 

خ یک سرمایه  یا اثرجانشینی بازخرید برای پرداخت اضافه نر

گرفته شوند، می توان  فوت معین در اثر  باال رفتن سن در نظر 

تفسیر ریاضی و روابط بین آنها را مشابه روند فوق الذکر تحلیل 

نمود.

سرمایه  از  تابعی  بیمه  حق  خ  نر شد  عنوان  که  همانگونه 

با  حدودی  تا  آن  ریسک  بررسی  که  می باشد  نیز  فوت 

دسته بندی قبلی تفاوت دارد.

سرمایه  شده  بیمه  که  زمانی  شرایط،  سایر  ثبات  فرض  با 

را  بیشتری   ریسک  ماهیتًا  می کند،  انتخاب  را  باالتری  فوت 

می دهد.  قرار  بیمه  شرکت  روی  پیش  باالتر  تعهد  لحاظ  به 

از  برای جلوگیری  که مجددًا شرکت  این،  شده  بنابر 

از جمله بیمه گری  ضرر و نیز پوشش هزینه های سربار بیشتر، 

شرکت های  از  دربرخی  )که  عمر  فروشنده های  باالتر  کارمزد  و 

خ حق بیمه را تا   بیمه از محل سرمایه فوت است( نر

افزایش می دهد تا سود آوری را نیز تضمین نماید.

وضعیت  سن،  الذکر  فوق  ریسک های  با  مقایسه  در 

به خاطر  فقط  نه  بار  این  وی  خانواده  و  شده  بیمه  سامتی 

و  بیشتر  سربار  هزینه های  به خاطر  بلکه  فوت  ریسک  افزایش 

بیمه  باالتر،حق  به سبب  خرید سرمایه فوت  خود پوشش  

فوتی  به صورت توامان افزایش می یابد. بنابر این،  به خاطر 

به صورت   و  مقابل  رابطه  در   ، افزایش 

با  مقایسه  در  فرد  فوتی  بیمه  حق  گرفت  نتیجه  می توان 

حالت  این  در  می یابد.  بیشتری  افزایش  قبل  وضعیتهای 

به خاطر  را  بیشتری   ، اصلی، بیمه  حق  بیمه  شرکت  معمواًل 

پوشش  که  چرا  می نماید  مطالبه  باالتر  فوت  سرمایه  انتخاب 

                               →      ↑            نعدم سالمتی وافزایش سمخاطرات شغلی،  ریسک یک سرمایه فوت ثابت  ناشی از

                        𝒑𝒑𝐜𝐜 � 𝒑𝒑 � � →      بانگیزه سود آوری وپوشش هزینه های سربار  →     𝒑𝒑 ↑         →
                                             𝒑𝒑 � یتهایوضع تصمیم گیری   →    � ∶ (1) IF  𝐏𝐏  → 𝐒𝐒 𝐒

  ��� ��   𝐒𝐒  → 𝐏𝐏 ↑ 

  

Age3>Age2> Age1  

  یگذار هیسرما عمرو مهیب در سن سکیر تیوضع به توجه با هنیبه پوشش اول نوع - ۴نمودار

  

1-   Utmost  Good  Faith             2-   Overcharge or Additional  Premium Rate 

  

  

   عبارت است از: ۴ نمودارتفسیر ریاضی برای 

 P � 𝑝𝑝 � � 𝑝𝑝 �� � S�  →  𝑝𝑝� � 𝑝𝑝 � π →   𝑝𝑝 ↑  →   𝑝𝑝 � π →
��  �� � �, �P � �  → P � ↑ 𝑝𝑝 �� �  S 𝐒 �  →     PS  𝐒 ,  ds � �  →
 � � ���

���  � � ��
���   ;  dUP � �  ,  dUw � � 
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هزینه های فوت یا حق بیمه فوت از محل بازخرید، نمی تواند 

کامل جوابگوی سرمایه فوت باالتر باشد.یعنی طبقات  به طور 

مختلفی را برای سرمایه فوت و حق بیمه متناسب با آن ترتیب 

کفاف  داده است،اما با این حال به لحاظ افزایش  عاوه بر 

کارمزد افزایش یافته فروشنده ها،حق  هزینه های پوشش  و 

بیمه خالص هم بیشتر شده تا اینکه حساب اندوخته  اضافه 

حیث  از  هم  و  فوت  سرمایه  لحاظ  از  هم  نتیجه   در  شده 

که  گرفت  نتیجه  می توان  لذا  یابد.  خرید،افزایش  باز  سرمایه 

میزان  روی  هم  و  بودجه   خط  شیب  روی  هم   C انتخاب 

پوشش خریداری شده اثرمی گذارد.

خاصه وضعیت تصمیم گیری شخص جهت انجام قرارداد 

که نشان دهنده  بیمه عمر سرمایه گذاری و نیز نمودار مربوطه 

رابطه حق بیمه-پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری می باشد، 

با توجه به افزایش سرمایه فوت در زیر ارائه شده است:

ه عنوان شد نرخ حق بیمه تابعی از سرمایه فوت نیز می باشد که بررسی    همانگونه ک
  .ریسک آن تا حدودی با دسته بندی قبلی تفاوت دارد

     با فرض ثبات سایر شرایط ، زمانی که بیمه شده سرمایه فوت باالتری را انتخاب 
     بیمه قرارماهیتا" ریسک بیشتری  را به لحاظ تعهد باالتر پیش روی شرکت  می کند،

𝑝𝑝می دهد. بنابر این،  � π زین و ضرر از یریجلوگ یبرا شرکت" مجددا که شده 
 عمر یها فروشنده باالتر کارمزد و یگر مهیب جمله از شتر،یب سربار یها نهیهز پوشش

𝑝𝑝سرمایه فوت است) نرخ حق بیمه را تا  محل از مهیب یشرکتها از یدربرخ که( � π 
  ری را نیز تضمین نماید.افزایش می دهد تا سود آو

در مقایسه با ریسک های فوق الذکر سن ، وضعیت سالمتی بیمه شده و خانواده ب) 
 و شتریب سربار یها نهیهز بخاطر بلکهوی این بار نه فقط بخاطر افزایش ریسک فوت 

 صورت به Pcحق بیمه فوتی ، باالتر فوت هیسرما دیخر  سبب به C پوشش خود
Pc، در رابطه مقابل و بصورتC شیافزا بخاطر  ن،یا بنابر. ابدی یم شیافزا توامان ↑↑

� 𝑝𝑝c ↑. C می توان نتیجه گرفت حق بیمه فوتی فرد در مقایسه با وضعیتهای قبل   ↑
،  Pمی یابد. در این حالت معموال" شرکت بیمه حق بیمه اصلی، یافزایش بیشتر

ه فوت باالتر مطالبه می نماید چرا که پوشش هزینه بیشتری را بخاطر انتخاب سرمای
های فوت یا حق بیمه فوت از محل بازخرید ، نمی تواند به طور کامل جوابگوی 
سرمایه فوت باالتر باشد.یعنی طبقات مختلفی را برای سرمایه فوت و حق بیمه متناسب 

کفاف هزینه های عالوه بر  Pبا آن ترتیب داده است،اما با این حال به لحاظ افزایش 
حق بیمه خالص هم بیشتر شده تا اینکه ، ها فروشنده افتهی شیافزا کارمزد و Cپوشش 

 ثیح از هم و فوت هیسرما لحاظ از هم Wاضافه شده در نتیجه  Sحساب اندوخته 
هم روی شیب  C لذا می توان نتیجه گرفت که انتخاب .ابدی شی،افزا دیخر باز هیسرما

  میزان پوشش خریداری شده اثرمی گذارد. و هم روی πخط بودجه 

و خالصه وضعیت تصمیم گیری شخص جهت انجام قرارداد بیمه عمر سرمایه گذاری 
پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری -نیز نمودار مربوطه که نشان دهنده رابطه حق بیمه

  می باشد، با توجه به افزایش سرمایه فوت در زیر ارائه شده است:

ریسک ناشی از افزایش سرمایه  فوت ↑ →     𝑝𝑝� � 𝑝𝑝 � π  → C اما از طرف دیگر  ↑
   →   𝑝𝑝 ↑ ↑بانگیزه سود آوری و پوشش هزینه های سربارمضاعف               →  𝑝𝑝 �

 π →  تنهاوضعیت تصمیم گیری ∶  P ↑↑  → C ↑  ,    S ↑→ W ↑  

 Death Capital 3 >Death Capital 2 >Death Capital 1
نمودار 6-  پوشش بهینه با توجه به وضعیت ریسک سرمایه فوت  در بیمه عمرو سرمایه گذاری 

تفسیر ریاضی برای نمودار )6( :

  

Death Capital 3 �Death Capital 2 �Death Capital 1   

  نه با توجه به وضعیت ریسک سرمایه فوت  در بیمه عمرو سرمایه گذاری پوشش بهی  -۶نمودار 

  

  : ۶نمودار تفسیر ریاضی برای 

P � � W � � �C � 𝑃�  →  ↑ C →  � �  π →  � ↑  → � �  π →
�Ι� ��

�� � �   �C � � →  � �  � →  � ↑ →  �ΙΙ� ��
�� � �           →

�Ι� � �ΙΙ� → P ↑↑  →  ��
�� � � � یریگ → نتیجه  C ↑  , 𝑃𝑃 ↑↑, 𝑃 ↑   ;  

dU� � �  ,  dU� � � 

 Pبا افزایش سرمایه فوت ، بیمه گر رقم  ۶نمودار در  همچنان که مالحظه می شود،
باالتری را مطالبه می کند که از این لحاظ مطلوبیت بیمه گذار رو به باال کمتر وبخاطر 

(مراجعه  بیشتر شده است. Wافزایش پوشش فوت و بازخرید  به سمت راست یعنی 
  مثال عددی پایان مقاله) ازد به قسمت  ج شو

  

  یگذار هیسرما و عمر مهیب نهیبه پوشش یاصل مدل  -۳-۴

 زانیم شود کمتر pی اصل مهیب حق نرخ چه هر ،ی کلی ریگ جهینت کی عنوان به
 فرد تیمطلوب جهینت در و شده کمتر ، بودجه خط تری افق بیش با مهیب حق پرداخت

از یک سو  p عوامل اثر گذار روی نرخ حق بیمه ه بندی، در یک دست .گرددی م شتریب
سابقه بیماری شخص بیمه شده وخانواده طبقه خطر شغل،  ریسک فوت اعم از سن،

انتخاب در وهله دوم و وی ( با مد نظر داشتن یک سرمایه فوت ثابت) در وهله اول 

همچنان که ماحظه می شود، در نمودار )6( با افزایش سرمایه 

که از این لحاظ  فوت، بیمه گر رقم  باالتری را مطالبه می کند 

افزایش پوشش  کمتر و به خاطر  باال  مطلوبیت بیمه گذار رو به 

فوت و بازخرید  به سمت راست یعنی  بیشتر شده است. 
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3-3.  مدل اصلی پوشش بهینه بیمه عمر و سرمایه گذاری

اصلی  بیمه  خ حق  نر کلی، هر چه  نتیجه گیری  به عنوان یک 

خط  افقی تر  شیب  با  بیمه  حق  پرداخت  میزان  شود  کمتر   p

کمتر شده و در نتیجه مطلوبیت فرد بیشتر می گردد.  بودجه، 

از   p بیمه   خ حق  نر اثر گذار روی  در یک دسته بندی، عوامل 

سابقه  شغل،  خطر  طبقه  سن،  از  اعم  فوت  ریسک  سو  یک 

داشتن  نظر  مد  با   ( وی  وخانواده  شده  بیمه  شخص  بیماری 

یک سرمایه فوت ثابت( در وهله اول و در وهله دوم انتخاب 

میزان پوشش سرمایه فوت به خاطر تغییر طبقه خطر ناشی از 

افزایش سرمایه را شامل  می شوند. از سوی دیگر، این عوامل 

خ سود  تحت تاثیر ریسک سرمایه گذاری با توجه به میانگین نر

دوره  طی  سرمایه گذاری  و  عمر  بیمه گذار  منافع  در  مشارکت 

خ  که هرچه  )متوسط نر بیمه نامه هستند.  باید توجه داشت 

این،  بنابر  می یابد.  افزایش  نیز  مطلوبیت  شود،  بیشتر  بهره( 

همسویی  اثر  برآیند  به   p اصلی   خط  شیب  پذیری  اثر  میزان 

خ حق بیمه فوت و  کاهش نر )مخالف جهت میزان افزایش یا 

خ سود مشارکت به طور همزمان ( بستگی می یابد. متوسط نر

کلی با عنایت به نمودار )7(، ابتدا در هر وضعیت  اما در حالت 

P، به صورت مجازی   بیمه معین)ثابت(  با پرداخت یک حق 

حق  بابت  و  محاسبه  بیمه ای  حق  خ  نر فرد،  ریسک  از  باالتر 

فرضی  و  موقت  به طور  یعنی  ؛  می شود  اخذ    Pc فوت  بیمه 

می شود  تشکیل  کمتری  مطلوبیت  منحنی  با  بودجه ای  خط 

بازخرید،  ایجاد  و  مشارکت  سود  اعمال  با  همزمان  سپس  و 

بیشتر  مطلوبیت  با  و  شیب تر  کم  شکل  به  اصلی  بودجه  خط 

تعدیل می شود.در واقع اثر نامطلوب پرداخت حق بیمه فوت 

می توان  نهایت  در  و  می نماید  جبران  بازخرید  تشکیل  با  را 

نتیجه گیری نمود:

     

سود  خ  )نر بهره  خ  نر به  نسبت  مذکور  شیب  اندازه  از  چنانچه 

در  که  مقداری  بگیریم،  مشتق  متوسط  منافع(  در  مشارکت 

کم  شیب  اندازه  از  بهره  خ  نر واحد)درصد(  یک  رفتن  باال  اثر 

با  پایین تر ریسک گریزی  که در نتیجه آن به منحنی  می شود 

استخراج  قابل  زیر  ح  شر به  می یابد،  انتقال  بیشتر  مطلوبیت 

است:

  

             نمودار 7  - حالت عمومی پوشش بهینه بیمه عمر و 
سرمایه گذاری

بیمه  حق  خ  نر رابطه  از   )7( نمودار  در  که  همانگونه 

خ سود مشارکت نشان  سرمایه گذاری )شیب خط بودجه( –  نر

بیمه  سالیان  طی  مشارکت    سود  خ  نر افزایش  با  شده  داده 

غیر  عکس  رابطه  یعنی  می شود  کمتر   p بیمه  حق  خ  نر نامه، 

خطی دارند.

که در نمودار )7( در باال و نیز نمودار )8( در زیر  همانگونه 

نشان داده شده اند برای حالت حدی   غیر واقعی و  غیر منفی 

خ سود مشارکت،   بین صفر تا  بی نهایت تغییر پذیر است  نر

خ حق بیمه یا شیب خط  یعنی  و مطابق آن  نر

بودجه به صورت  تغییر مینماید؛ اما در واقعیت  

خ سود  نمی تواند صفر یا بی نهایت باشد بلکه به خاطر وجود نر

 که 

  یگذار هیسرما و عمر مهیب نهیبه پوششی عموم حالت -  ۷ نمودار             

  

  –) بودجه خط بیش(یگذار هیسرما مهیب حق نرخ رابطه از  ۷ نمودار در که همانگونه
 مهیب انیسال یط  r̅ مشارکت سود نرخ شیافزا با شده داده نشان مشارکت سود نرخ
  .دارندی خط ریغ عکس رابطهی عنی شودی م کمتر p مهیب حق نرخ ، نامه

 حالتی برا ندا شده داده نشان ریز در ۸ نمودار زین و البا در ۷نمودار در که همانگونه
 رییتغ تینها یب  تا صفر نیب r̅  مشارکت، سود نرخ یمنف ریغ  و یواقع ریغ  ی حد
۰ یعنی است ریپذ � r̅ �  بصورت بودجه خط بیش ای مهیب حق نرخ  آن مطابق و ∞

۰ � 𝑝𝑝 �  به بلکه باشد تینها یب ای صفر تواندی نم r̅ تیواقع در اما ؛دینمایم رییتغ 1
�نتیجه گرفت کهمي توان  Fr ینیتضم سود نرخ وجود خاطر r̅ � Er̅�Fr Fr  در که 

۰  صورت نیا � 𝑝𝑝 � لذا می توان استنباط نمود که اثر متوسط نرخ  .گرددی م 1
سود مشارکت بر ریسک فوت که بین صفر و یک در نوسان است ،در جهت مخالف 

  ی کند.آن اثر گذارده و آن را جبران م

 
  رابطه بین نرخ حق بیمه و نرخ سود مشارکت : حالت حدی مثبت  -۸نمودار 

  

��همانطور که نشان داده شده بر اساس   ۸شیب منحنی نمودار 
بخاطر عالمت  ���

� �
همواره منفی بوده ، که قدر مطلق آن در واقعیت به جهت تغییر متوسط نرخ  � ������

(و در   �r̅، به اندازه نرخ بهره فنی  Frع باالتر از نرخ تضمینی سود مشارکت در مناف

  یگذار هیسرما و عمر مهیب نهیبه پوششی عموم حالت -  ۷ نمودار             

  

  –) بودجه خط بیش(یگذار هیسرما مهیب حق نرخ رابطه از  ۷ نمودار در که همانگونه
 مهیب انیسال یط  r̅ مشارکت سود نرخ شیافزا با شده داده نشان مشارکت سود نرخ
  .دارندی خط ریغ عکس رابطهی عنی شودی م کمتر p مهیب حق نرخ ، نامه

 حالتی برا ندا شده داده نشان ریز در ۸ نمودار زین و البا در ۷نمودار در که همانگونه
 رییتغ تینها یب  تا صفر نیب r̅  مشارکت، سود نرخ یمنف ریغ  و یواقع ریغ  ی حد
۰ یعنی است ریپذ � r̅ �  بصورت بودجه خط بیش ای مهیب حق نرخ  آن مطابق و ∞

۰ � 𝑝𝑝 �  به بلکه باشد تینها یب ای صفر تواندی نم r̅ تیواقع در اما ؛دینمایم رییتغ 1
�نتیجه گرفت کهمي توان  Fr ینیتضم سود نرخ وجود خاطر r̅ � Er̅�Fr Fr  در که 

۰  صورت نیا � 𝑝𝑝 � لذا می توان استنباط نمود که اثر متوسط نرخ  .گرددی م 1
سود مشارکت بر ریسک فوت که بین صفر و یک در نوسان است ،در جهت مخالف 

  ی کند.آن اثر گذارده و آن را جبران م

 
  رابطه بین نرخ حق بیمه و نرخ سود مشارکت : حالت حدی مثبت  -۸نمودار 

  

��همانطور که نشان داده شده بر اساس   ۸شیب منحنی نمودار 
بخاطر عالمت  ���

� �
همواره منفی بوده ، که قدر مطلق آن در واقعیت به جهت تغییر متوسط نرخ  � ������

(و در   �r̅، به اندازه نرخ بهره فنی  Frع باالتر از نرخ تضمینی سود مشارکت در مناف

  یگذار هیسرما و عمر مهیب نهیبه پوششی عموم حالت -  ۷ نمودار             

  

  –) بودجه خط بیش(یگذار هیسرما مهیب حق نرخ رابطه از  ۷ نمودار در که همانگونه
 مهیب انیسال یط  r̅ مشارکت سود نرخ شیافزا با شده داده نشان مشارکت سود نرخ
  .دارندی خط ریغ عکس رابطهی عنی شودی م کمتر p مهیب حق نرخ ، نامه

 حالتی برا ندا شده داده نشان ریز در ۸ نمودار زین و البا در ۷نمودار در که همانگونه
 رییتغ تینها یب  تا صفر نیب r̅  مشارکت، سود نرخ یمنف ریغ  و یواقع ریغ  ی حد
۰ یعنی است ریپذ � r̅ �  بصورت بودجه خط بیش ای مهیب حق نرخ  آن مطابق و ∞

۰ � 𝑝𝑝 �  به بلکه باشد تینها یب ای صفر تواندی نم r̅ تیواقع در اما ؛دینمایم رییتغ 1
�نتیجه گرفت کهمي توان  Fr ینیتضم سود نرخ وجود خاطر r̅ � Er̅�Fr Fr  در که 

۰  صورت نیا � 𝑝𝑝 � لذا می توان استنباط نمود که اثر متوسط نرخ  .گرددی م 1
سود مشارکت بر ریسک فوت که بین صفر و یک در نوسان است ،در جهت مخالف 

  ی کند.آن اثر گذارده و آن را جبران م

 
  رابطه بین نرخ حق بیمه و نرخ سود مشارکت : حالت حدی مثبت  -۸نمودار 

  

��همانطور که نشان داده شده بر اساس   ۸شیب منحنی نمودار 
بخاطر عالمت  ���

� �
همواره منفی بوده ، که قدر مطلق آن در واقعیت به جهت تغییر متوسط نرخ  � ������

(و در   �r̅، به اندازه نرخ بهره فنی  Frع باالتر از نرخ تضمینی سود مشارکت در مناف

تضمینی rF می توان نتیجه گرفت که

لذا می توان استنباط  در این صورت   می گردد. 

که بین  خ سود مشارکت بر ریسک فوت  که اثر متوسط نر نمود 

اثر گذارده و  صفر و یک در نوسان است، در جهت مخالف آن 

آن را جبران می کند.
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نمودار 8- رابطه بین نرخ حق بیمه و نرخ سود مشارکت : حالت 
حدی مثبت 

بر  شده  داده  نشان  که  همانطور    )8( نمودار   منحنی  شیب 

بوده،  منفی  همواره  عامت   به خاطر  اساس   

خ سود  که قدر مطلق آن در واقعیت به جهت تغییر متوسط نر

خ بهره  خ تضمینی rF، به اندازه نر مشارکت در منافع باالتر از نر

فنی  )و در واقعیت حول و حوش سود انتظاری(، بزرگتر از 

صفر و کوچکتر از یک می باشد. البته هر چه مقدار  باالتر باشد 

شیب افقی تر می شود. یعنی وقتی مثا"   و  باشد 

قدر مطلق شیب) ( برابر با 1 بوده یا بیشترین حد را داراست 

اما  وقتی  و  است قدر مطلق شیب) ( 

، قدر مطلق شیب  برابر با 0/75 و  وقتی   و 

با افق می شود. پس  ) ( برابر با 0/34 است یعنی همتراز تر 

خ سود  سرمایه گذاری به بینهایت نزدیکتر شود شیب  هر چه نر

منحنی به صفر میل می کند. 

بنابراین، با توجه به رابطه   و با فرض ثبات 

، وقتی ناشی از پایین آمدن ریسک  حق بیمه اصلی، یعنی 

ابتدا  اما  می گردد،  کمتر   Pc فوت  بیمه  حق  باشد  پایین  فوت 

کم شده اما در  حق بیمه خالص اندوخته ساز Ps به طور موقت 

مرحله بعد با توجه به اثر گذاری  روی میزان اندوخته ریاضی،  

خ بهره(  ، )به خاطر افزایش نر طبق رابطه 

بیشتر  طریق  این  از  نتیجه    در  و  یافته   افزایش 

می شود:                                                  

به  مربوط  بیمه(  حق  خ  )نر بودجه  خط  شیب  این  بنابر 

با  را  خود  اولیه  تاثیر  به صورت   عمروسرمایه گذاری 

سرمایه  مقدار  و  سامتی،  و  سن،وضعیت  ریسک  به  توجه 

حق  خ  نر از  باالتر  بیمه گر  )که  می کند  اخذ  انتخابی  فوت 

تعیین  آوری   سود  و  سربار  هزینه های  به خاطر  بیمه 

می کند(، اما با توجه به    آن را به سمت پایین به سمت 

شیب خط بودجه اصلی تعیین شده تعدیل می کند و در نتیجه 

 به دست می آید. پس نتیجه می گیریم در هر 

خ حق بیمه رابطه ای غیرخطی و غیر مستقیم با  حال رابطه نر

خ سود مشارکت دارد. نر

گردید،  ماحظه  که  همچنان  فوق،  فرآیند  با  همزمان  اما 

کاهش  در منحنی پوشش بهینه سرمایه گذاری با افزایش  یا 

و  بودجه  خط  مشارکت(،  سود  خ  نر ریسک  )احتمال   

انتقال  با مطلوبیت باالتر   گریزی به سمت  منحنی ریسک 

می یابد.

مشارکت  سود  اثر  چنانچه  شد  ماحظه  که  همانطور  اما 

پرداز  خود  نحوه  و  میزان  مورد  در  بحث  شود،  گرفته  نادیده 

افزایش  به دلیل  ریاضی(  )اندوخته  بازخرید  قبل  از  بیمه  حق 

از  افزایش حق بیمه  یا به ناچار  ریسک سن یا عدم سامتی و 

جیب بیمه گذار، با هدف اخذ یک سرمایه فوت ثابت در وهله 

فوت  سرمایه  افزایش  با  دوم  وهله  در  و  می شود  ح  مطر اول 

همزمانی  به  توجه  با  و  ریسک  باالتر  طبقه  لحاظ  به  بیشتر 

افزایش سرمایه فوت، در نهایت با اثر بر خط بودجه، منجر به  

که این امر  پرداخت حق بیمه بیشتر از جانب بیمه گذار می شود 

منفعت مالی بیشتری نیز برای بیمه گذار به همراه خواهد آورد.

جمع بندی و مالحظات 
شد  بحث  تحقیق  پیشینه  و  مبانی نظری  در  که  همانگونه 

فردی  مطلوبیت  به  راجع  فیشر  یاری،  نظیر  مختلفی  افراد 

بیمه گذار عمر از حیث انگیزه ارث گذاری نظر دادند.  بر اساس 

دارایی های  بین  مهدوی   عمر،  بیمه  بهینه  تقاضای  ادبیات 

تفاوتی  بی  منحنی  یک  فوت  زمان  و  حیات  زمان  در  فرد 

فوت  با  فرد  نمود.  ترسیم  بودجه  خط  به  توجه  با  را  محدب 
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حق  کسر  با  البته  که   معینی  فوت  سرمایه  حیث  از  خویش 

خانواده  نصیب  خویش  حیات  طول  در  کاری  درآمد  و  بیمه 

به خاطر  می آورد  به دست  را  بیشتری  رضایتمندی  می کند  اش 

بر مبنای  را خریداری می کند. تحقیق حاظر  بیمه عمر  همین 

از  وامبا  اچیم  و  ریس  رای  بیمه  بهینه  پوشش  عمومی  مدل 

ریسک  مقعر  منحنی های  با  پوشش  بیمه-  حق  بین  رابطه 

شیب  چقدر  هر  شد.  ارائه  مصرف کننده  بودجه  خط  و  گریزی 

خط بودجه)قرارداد( بطرف پایین متمایل شود میزان پوشش 

کونومایدز نیز با استفاده  بیمه نیز افزایش می یابد. البته بابل و ا

از مدل اخیر برای بیمه عمر به شرط فوت و حیات رفتار خریدار 

کمک منحنی مقعر  بیمه را در فضای پوشش- حق بیمه و به 

ریسک گریزی نقاط بهینه پارتو مشخص نمودند. 

و  عمر  بیمه  به  فوق  عمومی  مدل  تعمیم  به  توجه  با 

خ    حق  بیمه  عمر و سرمایه گذاری  سرمایه گذاری ثابت شد که نر

خ حق بیمه فوت )شامل هزینه های سربار(  در واقع به شکل نر

تعیین حق  در  نتیجه  در  و  بودجه مصرف کننده  با شیب خط 

بیمه و پوشش عمر و پس انداز بهینه وی نقش دارد. هر چقدر 

وی  سامتی  میزان  و  باالتر  شغلی  موقعیت  ریسک  و  فرد  سن 

کمتر باشند شیب خط بودجه بطرف محور عمودی حق بیمه 

کرده و در نتیجه مبلغ حق بیمه فوت را بیشتر نموده و از  میل 

کاسته می شود. بنابراین فرد یا باید  حق بیمه اندوخته ساز وی 

کند یا از اندوخته خود برای  مبلغ جدیدی از جیب خود اضافه 

جبران آن بپردازد. البته در صورت انتخاب سرمایه فوت باالتر 

کند تا تامین طبقه خطر ناشی از  حق بیمه قبلی را باید بیشتر 

که ضمن آن مبلغ پوشش بازخرید  افزایش سرمایه فوت نموده 

می شود.  بیشتر  بیمه  شرکت های  قراردادهای  روال  طبق 

خ سود مشارکت در منافع در  که متوسط نر همچنین ثابت شد 

خ حق بیمه فوت موجب کاهش آن و در نتیجه  جهت عکس نر

کرده و مطلوبیت  افزایش پوشش اندوخته سرمایه گذاری عمل 

به طور یکجا  را  اثرات  این  تمام  بنابراین  افزایش می یابد.  فرد 

حق  خ  نر بین  رابطه  و  دادیم  نشان  ابتکاری  مدل  یک  طبق 

کردیم.   را مشخص  منافع  خ سود مشارکت در  نر و  بیمه فوت 

کاربردی  پیشنهادهای 
الف- بیمه گران

و  عمر  پرتفوی  جذب  در  می توانند  بیمه  شرکت های 

سرمایه گذاری به جای بیمه های پر ریسک به طور استراتژیک 

آن  اقتصادی  کان  تاثیر  که  باشند  داشته  بهتری  آوری  سود 

باشد.  ایران  به خصوص  کشورها  در  نفوذ عمر  افزایش ضریب 

اقتصادی  صرفه  و  میر  و  مرگ  آمار  طبق  بیمه  شرکت های 

عمر  بیمه  قرارداد  انجام  در  را  سنی  محدودیتهای  باید  خود 

را به  مثابه عاملی پر ریسک  افزایش سن  ایران برداشته و  در 

اصلی  بیمه  حق  صرف  بیشتری  هزینه های  تا  نگیرند  درنظر 

آزمایش  گذراندن مراحل  با  یا مستلزم نظارت بیشتری  و  شود 

که در این صورت موجب انصراف بیمه گر و یا  سامت فرد باشد 

گردد. همچنین  خود بیمه گذار مسن در وضعیت غیر مطلوب 

افزایش ضریب  تا همه شرکت های بیمه جهت  شایسته است 

یافته  توسعه  کشورهای  همانند  را  گیری  فرا برنامه  بیمه  نفوذ 

رفاه  جهت  در  و  خرده ها  سال  به خصوص  سنین  کلیه  برای 

بیمه  شرکت های  است  بهتر  همینطور  بگیرند.  پیش  در  آنان 

خ ساالنه سود مشارکت  کامل نسبت به اعام نر اوال با شفافیت 

روند  روی  را  خود  استراتژی  ثانی  در  و  کنند  اقدام  منافع  در 

خ سود برای جذابیت بیشتر بیمه گذاران  صعودی اعام این نر

طی  در  می تواند  خ  نر این  شد  ثابت  که  همانطور  بگذارند. 

کمک نماید ضمن  کردن ریسک فوت  کم  سالیان متمادی به 

گذشت  با  بیمه  شرکت های  سودآوری  روند  اصوال  که  آن 

زمان، آن را در موقعیت بهتری در پذیرش ریسک ها و جبران 

تحقق  جهت  این،  بنابر  می دهد.  سوق  بیمه گری  هزینه های 

تمرکز  بیمه ای  محصوالت  از  گروه  این  روی  می توان  امر  این 

نمود.

ب- بیمه گذاران

کودکی تا میانسالی )40  گر چه بیمه گذاران در ایران از سنین  ا

به  توجه  با  و سرمایه گذاری  بیمه عمر  بازده  بهترین  با  سال(  

مدت کامل ) که فعا سی ساله است(  از قرارداد بیمه نامه مزبور 
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می شود  توصیه  اما  هستند  روبرو  خود  اندوخته  تشکیل  برای 

سنین باالتر به خاطر ریسک فوت روی به بیمه عمر بیاورند و 

فرد  البته  باشند.  نداشته  نظر  در  را  سرمایه گذاری  جنبه  فقط 

قرارداد  انجام  در  خود  زمان  دادن  دست  از  به خاطر  می تواند 

به عاوه،  بپردازد.  یکجا  را  خود  سال  چند  بیمه  حق  بیمه، 

خ مربوط به مشکل سامتی فرد نباید نگران  به خاطر اضافه نر

گذشت  کم شدن میزان بازخرید خود باشد بلکه این مشکل با 

زمان در سال های باال با اندکی اختاف با فردی بدون مشکل 

اندوخته  می تواند  وی  نتیجه  در  شده  حل  سامتی،  لحاظ  از 

کند.  ریاضی خوبی را دریافت 

ج- سیاستگزاران 

در  دولت  بارمالی  از  می تواند  عمر  خصوصًا  بیمه ها  انجام 

کند.  کم  صنایع  به  وام  اعطای  و  پروژه ها  نقدینگی  تامین 

اقتصاد   در  مالی  واسطه های  از  یکی  به عنوان   بیمه  صنعت 

نقش  دیگر  صنایع  به  نقد  ورود  جریان  در  می تواند  کشور  

کشور با مانع روبرو  عظیم داشته باشد. چنانچه رشد بیمه در 

می گردد.  برخوردار  کندی  آهنگ  از  نیز  آن  اقتصاد  رشد  باشد 

به  که  اقتصادی  فعالیت های  شدن  بالنده  به  بیمه  صنعت 

کمک می کند. به نظر می رسد با توجه  توان مالی احتیاج دارند 

رویکرد عمومی نسبت  و سرمایه گذاری  بیمه عمر  به جذابیت 

افزایش و در جهت مثبت است. سیاستگزاران  به آن در حال 

سنی  اقشار  همه  به  بیمه  توسعه  صدد  در  باید  بیمه  صنعت 

وشغلی با هر وضعیت مالی و سامتی هستند باشند. الزم است 

تا  آورند  بوجود  پرورش  و  آموزش  با  رایزنی خود  با  را  زمینه ای 

برنامه  از  ج  به عنوان موضوعی خار بیمه عمر حداقل  آموزش  

گسترش  درسی در مدارس به خردساالن و والدینشان در جهت 

فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه آموزش داده  شود. 

رشد  زمینه  مرکزی  بیمه  در  خصوصا  سیاستگزاران  است  بهتر 

را  منافع  در  مشارکت  بیمه های  حق  از  حاصل  سرمایه گذاری 

منافع  در  مشارکت  سود  خ  نر رشد  استراتژی  به  کمک  جهت 

را  بیمه عمر  نامه های  آیین  است  بهتر  کنند. همینطور  ایجاد 

کنند و شیوه های تبلیغات خوبی  در جهت ارتقاء اصاح و بروز 

گاهی دادن به جامعه در مورد فواید  از رسانه های عمومی در آ

کنند. بیمه عمر اتخاذ 

د- جهت مطالعات بعدی
عمر  بیمه  بهینه  تقاضای  مدل  روی  دارد  ضرورت  همچنین 

لحاظ  به  هم  داری  دامنه  و  موثر  تحقیقات  سرمایه گذاری  و 

انجام  به  لحاظ تجربی  از  و هم  اقتصاد خرد  نظری در سطح 

ع از قبیل  که روی جنبه های دیگر موضو برسد و هم الزم است 

خ سود مشارکت در منافع نسبت  کشش نر تفسیر حساسیت یا 

خ حق بیمه  )که بین صفر و یک در نوسان است(  به افزایش نر

مطالعات بیشتر انجام شود. به عنوان نمونه از جنبه نظری یا 

خ سود مشارکت  نر به  بیمه  تجربی در مورد جهت علیت حق 

در منافع و بالعکس      می توان تحقیق نمود. همچنین بررسی 

عرضه،تجمیع  منحنی  بیمه گذاران،  جمعی  تقاضای  مکانیزم 

کان  اقتصاد  منظر  از  و  بیمه  بازار  تقاضای  منحنی  ریسک، 

ناخالص  تولید  بر  اثر گذاری  خصوص  در  بحث هایی  ارائه 

داخلی الزامی به نظر می رسد. 
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نسبت های   / آلتمن  امتیازی   z مدل   / ورشکستگی 

پیش بینی ورشکستگی /  نسبت جریان های نقدی

چکیده 
هدف این تحقیق پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده 

مبتنی  با مدل  آن  کارایی  مقایسه  و  آلتمن  امتیازی   Z از مدل 

بر نسبت جریان های نقدی است. برای این منظور، از طیفی 

جریان  نسبت  و  آلتمن  مدل  در  نظر  مورد  مالی  نسبت های  از 

درماندگی  کننده ی  پیش بینی  متغیرهای  به عنوان  نقدی 

که  داد  نشان  تحقیق  یافته های  شد.  استفاده  شرکت ها  مالی 

جریان های  نسبت  بین  ارتباط  شده  معرفی  آلتمن  مدل  در 

است.  معنادار  غیر  ورشکستگی  با  فروش  به  عملیاتی  نقدی 

جریان های  مدل  و  آلتمن  مدل  کارآیی  مقایسه  همچنین 

که قدرت  نقدی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها نشان داد 

مدل  و  نیستند  معناداری  تفاوت  دارای  مدل ها  پیش بینی 

جریان های نقدی در پیش بینی ورشکستگی بی اهمیت تلقی 

می گردد. 

مقدمه
امروزه پیش بینی عملیات شرکت های دارای معضل مالی یکی 

از موضوعات مورد عاقه محققین محسوب می شود. تکنیک 

تعیین  روش های  از  یکی  به عنوان  مالی  نسبت های  تحلیل 

فیزپاتریک]1[ کار  با   1930 دهه  از  مطالعات  این  در  کننده 

)1932( تا به امروز قابل پیگیری است. مدل های پیش بینی 
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ع درماندگی مالی در  یک شرکت  ورشکستگی رابطه ی بین وقو

را بیان می کنند و هدف نهایی  و  یک  یا چند متغیر توضیحی 

مالی  درماندگی  ع  وقو پیش بینی  برای  ابزاری  طراحی  آن ها 

طبقه بندی  مدل های  ع  نو از  مدل ها  این  است.  شرکت ها 

استفاده شده  متغیرهای  و  تکنیک  از  نظر  لذا صرف  و  هستند 

برای طراحی آن ها، مسئله اصلی در ارتباط با چنین مدل هایی 

سودمندی آن ها  یا به عبارت دیگر عملکرد آن هاست. عملکرد 

که  یک مدل تا چه اندازه درست عمل   یک مدل نشان می دهد 

کلی طبقه بندی مدل رابطه ی عکس دارد.  می کند و با خطای 

هدف از این تحقیق مقایسه قدرت پیش بینی ورشکستگی 

شرکت ها با استفاده از مدل اولیه آلتمن و مدل تعدیل شده بر 

مبنای نسبت جریان های نقدی است. برای دستیابی به این 

هدف، از نسبت های مالی تعریف شده در مدل اولیه آلتمن]2[

)1968( و نسبت جریان نقدی به عنوان متغیرهای پیش بینی 

کننده ی ورشکستگی استفاده می گردد.

1. مبانی نظری
مشخص  ورشکستگی  تحقیقات  توسعه  روند  به  گذرا  نگاهی 

کنون عاقه محققین به بسط و توسعه مدل های  که تا می کند 

مالی  رسوایی های  به  توجه  با  و  نپذیرفته  پایان  ورشکستگی 

جزو  ورشکستگی  مدل های  ارائه  سرمایه،  بازارهای  در  اخیر 

و  )المامی  می رود  شمار  به  تحقیق  زمینه های  مهمترین 

همکاران]3[، 2016، 278(.

بیور]4[ )1966( محقق پیشگام در تحقیقات پیش بینی 

یک  آماری  تکنیک های  و  نسبت ها  تحلیل  از  ورشکستگی، 

کرده  متغیره برای تفکیک شرکت های سالم و ناسالم استفاده 

است. وی با تفکیک داده های صورت های مالی شرکت ها به 

که نسبت جریان های  سال های قبل از ورشکستگی نشان داد 

پیش بینی  به  قادر  که  است  متغیری  تنها  بدهی،  به  نقدی 

شرکت های سالم است. 

که  کردند  ل  استدال  )1996( دیگران  و  دیمیتراس]5[ 

کند؛  ع عوامل می تواند وضعیت مالی شرکت را بهتر تبیین  تنو

کافی را برای  بنابراین بکارگیری یک نسبت نمی تواند اطاعات 

که این یکی از نقاط ضعف  یک تحلیل همه جانبه فراهم نماید 

وارد بر مدل بیور )1966( است. 

ادوارد  توسط  ورشکستگی  به  مربوط  مطالعه  پرطرفدارترین 

یک  تکنیک های  اثربخشی  محقق  این  شد.  انجام  آلتمن 

و  قرار داد  تردید  را مورد  متغیره در پیش بینی شرکت های سالم 

مدل تحلیل تمایزی چندمتغیره را برای پیش بینی ورشکستگی 

معرفی کرد. از مقاله آلتمن )1968(، اغلب به عنوان رویکرد نوین 

روش  بکارگیری  با  وی  می شود.  یاد  ورشکستگی  پیش بینی  در 

معروف ترین  مالی،  نسبت  پنج  و  متغیره  چند  ممیزی  تحلیل 

مدل پیش بینی درماندگی مالی را به نام  برای شرکت های مورد 

کرد. سال ها بعد دو مدل دیگر نیز برای شرکت های  مطالعه ارائه 

تولیدی )( و شرکت های غیر تولیدی و خدماتی )( طراحی نمود. 

که به جای ارزش بازار حقوق  در مدل  فقط متغیر  تغییر یافته 

استفاده  ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام  از  صاحبان سهام 

می شود و در مدل ، متغیر  نیز حذف شده است )آلتمن، 2006، 4(.

استفاده از اطاعات جریان نقدی عملیاتی برای پیش بینی 

شده  انجام   )1985( ک]6[  بارتزا و  کیزی  توسط  ورشکستگی 

نمی تواند  نقدی  اطاعات جریان  که  گرفتند  نتیجه  آنها  است. 

تعهدی  نسبت های  با  مقایسه  در  بیشتری  پیش بینی  قدرت 

ادمیستر]7[ مانند  ل  استدال این  پیرو  مطالعات  کند.  فراهم 

پیش بینی  برای  تعهدی  و  نقدی  نسبت های  ترکیب   ،)1972(

کرده اند )والر ]8[، 2010، 17(.  ورشکستگی را نامناسب عنوان 

که در نظر نگرفتن  گریس]9[ )2001( نشان دادند  ادامه  در 

رویکرد  ورشکستگی  مدل های  اغلب  در  نقدی  جریان  نسبت  

نامناسبی در پیش بینی ورشکستگی بوده است. 

اطاعات  پرداخت  توان  و  نقدینگی  مانند  نسبت هایی  لذا 

و  )المامی  می گردد  تلقی  ورشکستگی  پیش بینی  در  مربوطی 

همکاران ،2016 ، 279(. با توجه به تناقض موجود در ادبیات 

از  استفاده  با  آلتمن  مدل  توسعه  و  بسط  شده،  ذکر  موضوعی 

در  موجود  ادبیات  غنای  به  می تواند  نقدی  جریان های  متغیر 

این زمینه بیفزاید.
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2. پیشینه تحقیق
صحت  درصد  و  ورشکستگی  مدل های   )1389( بهرامی 

تحقیق  این  در  نمود.  بررسی  را  ایران  بورس  در  آلتمن  مدل 

اوراق  تا 86 شرکت های بورس  از داده های مالی سالهای 80 

مطابق  داده ها  برازش  از  پس  گردید.  استفاده  تهران  بهادار 

آلتمن  که مدل  داد  نتایج تحقیق نشان  آلتمن  اسکور  با مدل 

کافی در بورس اوراق بهادار ایران  )1966( همچنان از صحت 

برخوردار است.

ترکیبی  بین  مقایسه  به   )1384( قسوری  و  طینت  خوش 

از نسبت های مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقام 

در  تعهدی  اقام  بر  مبتنی  صرفًا  مالی  نسبت های  و  تعهدی 

تفکیک  از  پس  پرداختند.  شرکت ها  ورشکستگی  پیش بینی 

سالم  نا  شرکت   32 و  سالم  شرکت   32 به  نمونه  شرکت های 

نشان  نتایج  تجارت،  قانون   141 ماده  مشمولیت  اساس  بر 

می تواند  نیز  نقد  وجوه  صورت  بر  مبتنی  نسبت های  که  داد 

در  زیان  و  سود  و  ترازنامه  از  شده  استخراج  نسبت های  مانند 

پیش بینی ورشکستگی شرکت ها مؤثر باشد. 

کردستانی و همکاران )1393( توان پیش بینی مدل تعدیل 

ورشکستگی  و  نیوتن  مالی  درماندگی  مرحله  از  آلتمن  شده 

مدل  دقت  ابتدا  تحقیق،  این  در  کردند.  ارزیابی  را  شرکت ها 

مدل  ضرایب  سپس  شد.  آزمون  ضرایب  تعدیل  بدون  آلتمن 

متناسب با محیط مالی و اقتصادی ایران تعدیل و با طراحی 

الگویی ساده برای تصمیم گیری کاربران اطاعات مالی تعدیل 

گردید. برای این منظور اطاعات 112 شرکت تولیدی پذیرفته 

شده در بورس اوراق بهادار تهران، شامل 56 شرکت ورشکسته 

 )1390  -1374( ساله   17 دوره  یک  برای  سالم  شرکت   56 و 

که مدل اولیه آلتمن قادر است  استفاده شد. یافته ها نشان داد 

قبل  سال های  در  که  درمانده  شرکت های  درصد   50 از  بیش 

را  سالم  شرکت های  از  درصد   18 و  دارند،  قرار  ورشکستگی  از 

شده  تعدیل  الگوی  که  حالی  در  می کند.  معرفی  ورشکسته 

دقت  با  ورشکستگی  سال  در  را  شرکت ها  ورشکستگی  آلتمن، 

ع مراحل درماندگی مالی در یک، دو و  95 درصد، و در مجمو

سه سال قبل از ورشکستگی، به ترتیب با دقت 63، 91 و 96 

درصد پیش بینی می نماید.

پیش بینی  عنوان  با  تحقیقی   )1394( کرمی  و  غامی 

الگوی جریان های نقدی  از  استفاده  با  مالی شرکت ها  بحران 

تداوم  از روش های پیش بینی  انجام داد. یکی  نزول  در دوره 

درماندگی  پیش بینی  مدل های  از  استفاده  شرکت ها،  فعالیت 

توانایی  ارزیابی  به  تحقیق  این  راستا  این  در  است.  مالی 

الگوی جریان های نقدی در دوره نزول  در پیش بینی بحران 

مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1381 تا  

1386 با استفاده از داده های 82 شرکت مورد آزمون پرداخته 

برای  شرکت  سیاست های  نقدی،  جریان  الگوهای  است. 

نشان  را  عملیاتی  ظرفیت  و  منابع  تخصیص  منابع،  تأمین 

می دهد. آزمون پیرسون، تی استودنت و رگرسیون برای آزمون 

کی  گرفته است. نتایج تحقیق حا فرضیه ها مورد استفاده قرار 

قدرت  دارای  نقدی  جریان های  الگوی  که  است  بوده  این  از 

پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در ایران است.

حاجیها و بابائی منش )1394( به بررسی و مقایسه قدرت 

پیش بینی مدل های ورشکستگی شیراتا، زیمسکی و وجوه نقد 

پرداختند.  تهران  بورس  در  پذیرفته  شرکت های  در  عملیاتی 

قلمرو زمانی این تحقیق بین سال های  1383 تا 1393 می باشد 

مختلف  صنایع  در  شرکت   124 محدودیت ها،  اعمال  با  که 

غیرورشکسته  و  ورشکسته  شرکت های  گروه  دو  و  انتخاب 

زیان  با توجه به ماده 141 قانون تجارت )فزونی  بررسی شد. 

 62 ورشکسته  شرکت   62 سرمایه(  برابر  دو  از  بیش  انباشته 

شرکت غیرورشکسته شناخته شدند و طی سه دوره مالی مورد 

پیش بینی  باالی  قدرت  از  کی  حا نتایج  گرفتند.  قرار  بررسی 

عملیاتی  نقد  وجوه  و  زیمسکی  مدل  به  نسبت  شیراتا  مدل 

نقد  وجوه  مدل  به  نسبت  زیمسکی  مدل  همچنین  می باشد. 

دارد.  ورشکستگی  پیش بینی  در  باالتری  قدرت  عملیاتی 

مدل های  پیش بینی  کلی  دقت  می دهد،  نشان  یافته ها  سایر 

کاهش می یابد ولی دقت مدل  ورشکستگی شیراتا و زیمسکی 

وجوه نقد عملیاتی طی سه سال تغییر فاحشی نداشته است.  
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پیش بینی  جدیدی  مدل  ارائه  به   )2013( تتی10 

بر صورت  از معیارهای مبتنی  استفاده  با  ورشکستگی تجاری 

جریان های نقدی و تکنیک تحلیلی تمایزی پرداخت. در این 

راستا تعداد 100 شرکت و هفت نسبت مالی برگرفته از اطاعات 

جریان های نقدی در صورت جریان وجوه نقد در مدل استفاده 

استاندارد  کد  و  اندازه  اساس  بر  نمونه  شرکت های  و  گردید 

طبقه بندی صنعتی به دو دسته ورشکسته )50 شرکت( و غیر 

ورشکسته )50 شرکت( تفکیک شدند نتایج آزمون فرضیه ها با 

که مدل  استفاده از آزمون خی دو و ویلکس المبودا نشان داد 

ورشکستگی  درصد   83/3 پیش بینی  توانایی  کلی  حالت  در 

شرکت ها را در سالهای قبل از ورشکستگی دارد. 

 z-score مدل  ارزیابی  به   )2016( همکاران  و  المامی 

آلتمن با استفاده از نسبت جریان های نقدی برای پیش بینی 

انگلیس  در  بحرانی  شرایط  در  شرکت های  ورشکستگی 

با  آلتمن  یافته  بسط  مدل  نتایج  تحقیق  این  در  پرداختند 

استفاده از نسبت جریان های نقدی و مدل اولیه آلتمن با هم 

 2000 سالهای  بین  تحقیق  این  آزمون  دوره  گردید.  مقایسه 

همه  تاثیر  که  داد  نشان  تحقیق  نتایج  شد.  انتخاب   2013 تا 

و  بهره  از  قبل  )سود  متغیر   جز  به  منتخب  مالی  نسبت های 

شرکت ها  ورشکستگی  پیش بینی  بر  دارایی ها(  کل  به  مالیات 

که  داد  نشان  نتایج  همچنین  است.  معنی دار  آزمون  دوره  در 

کارایی آن  با ورود جریان های نقدی به مدل آلتمن )1968(، 

افزایش یافته و در دوران بحران های مالی استفاده از این مدل 

بیشتری  پیش بینی  توان  و  بود  خواهد  مناسب  شده  تعدیل 

دارد.

3. فرضیه های تحقیق
3-1. فرضیه اصلی

 z-score کارایی پیش بینی ورشکستگی شرکت ها در مدل بین 

جریان های  نسبت  مبنای  )بر  شده  تعدیل   z-score مدل  و 

نقدی( تفاوت معنی داری وجود دارد. 

3-2.فرضیه های فرعی

و . 1 دارایی ها  کل  به  گردش  در  سرمایه  نسبت  بین 

شده  تعدیل  آلتمن  مدل  و  آلتمن  مدل  در  ورشکستگی 

رابطه معنادار وجود دارد.

و ورشکستگی . 2 دارایی ها  کل  به  انباشته  بین نسبت سود 

معنادار  رابطه  شده  تعدیل  آلتمن  مدل  و  آلتمن  مدل  در 

وجود دارد.

کل . 3 به   )EBIT( مالیات  و  بهره  از  قبل  سود  نسبت  بین 

آلتمن  مدل  و  آلتمن  مدل  در  ورشکستگی  و  دارایی ها 

تعدیل شده رابطه معنادار وجود دارد.

و . 4 بدهی ها  کل  به  سرمایه  بازار  ارزش  نسبت  بین 

شده  تعدیل  آلتمن  مدل  و  آلتمن  مدل  در  ورشکستگی 

رابطه معنادار وجود دارد.

کل دارایی ها و ورشکستگی در مدل . 5 بین نسبت فروش به 

آلتمن و مدل آلتمن تعدیل شده رابطه معنادار وجود دارد.

 بین نسبت جریان های نقدی عملیاتی به فروش و ورشکستگی . 6

در مدل آلتمن تعدیل شده رابطه معنادار وجود دارد.

4. روش شناسی
4-1.روش تحقیق

گذشته نگر داده ها، تحقیقی  این تحقیق با توجه به ماهیت 

پی  در  آنجائیکه  از  نیز  هدف  لحاظ  از  است.  رویدادی  پس 

که مورد  یافتن مدلی بهینه برای پیش بینی ورشکستگی است 

نیاز فعاالن بازار سرمایه در رفع نیازهای اطاعاتی آنان است، 

کاربردی تلقی می گردد. 

4-2. جامعه آماری، دوره آزمون و نمونه

تهران  بهادار  اوراق  بورس  شرکت های  مطالعه  مورد  جامعه 

مورد  نمونه  است.   1394 تا   1384 از  ساله   11 دوره  یک  در 

که قبل از دوره آزمون مورد پذیرش  بررسی شرکت هایی است 

بورس باشند، دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند بوده، جزو 

واسطه های مالی و بانکها نباشند و داده های آنها در دسترس 
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انتخاب  شرکت   135 آماری  نمونه  قیود  این  اعمال  با  باشند. 

ع، مشاهدات به تعداد 1485 سال- شرکت  که در مجمو گردید 

گرفت. مورد تجزیه و تحلیل قرار 

4-3. مراحل اجرای پژوهش

از نسبت های مالی  با استفاده  اول،  این تحقیق در مرحله  در 

اوراق  لیست  در  ج  مندر درمانده  غیر  و  درمانده  شرکت های 

قدرت  تجارت(،  قانون   141 ماده  اساس  )بر  تهران  بهادار 

پیش بینی مدل های اولیه آلتمن )1968( و مدل تعدیل شده 

همکاران  و  المامی  از  گرفته  بر  و  نقدی  جریان های  حسب  بر 

محیط  در  ورشکستگی  از  قبل  سال  دو  و  یک  برای   )2016(

با  دوم،  مرحله  در  سپس  گردید.  ارزیابی  ایران  اقتصادی 

برای  مدل  مناسب ترین  لوجستیک  تحلیل  فنون  از  استفاده 

پژوهش  اجرای  مراحل  شد.  برازش  ورشکستگی  پیش بینی 

ح زیر طبقه بندی می شود. بشر

مشخص نمودن جامعه شرکت های ورشکسته و سالم با . 1

استفاده از مفاد ماده 141 قانون تجارت.

انتخاب نمونه های پژوهش برای شرکت های ورشکسته و . 2

سالم به تعداد مساوی و با توجه به موجود بودن اطاعات.

نیاز . 3 مورد  پارامترهای  سایر  و  مالی  نسبت های  محاسبه 

به عنوان متغیرهای مستقل در سالهای مورد بررسی و در 

مدل های مورد آزمون و مقادیر حاصل از این مدلها.

ارائه . 4 اولیه  مدل های  در  مستقل  متغیرهای  نمودن  وارد 

شده توسط آلتمن )1968( و آلتمن مبتنی بر جریان های 

وضعیت  با  آمده  بدست  نتایج  مقایسه  و   )2016( نقدی 

واقعی شرکت ها از لحاظ ورشکسته یا سالم بودن.

اساس . 5 بر  لوجیت  تحلیل  آماری  مدل های  برازش 

داده های استخراج شده.

و . 6 کمتر  خطای  معیارهای  با  مناسب  مدل  گزینش 

همبستگی بیشتر میان متغیرهای مستقل.

با . 7 مدل  اعتبار  بررسی  و  شده  برازش  مدل های  ارزیابی 

داده های پژوهش.

5. متغیرهای تحقیق
5-1. متغیر وابسته

این  این تحقیق است. در  وابسته  ورشکستگی شرکت، متغیر 

گروه ورشکسته  تحقیق به منظور دسته بندی شرکت ها به دو 

استفاده شده است.  قانون تجارت  از مفاد ماده 141  و سالم، 

سرمایه  نصف  حداقل  وارده،  زیان  اثر  بر  گر  ا مزبور  ماده  طبق 

شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بافاصله مجمع 

ع  تا موضو را دعوت نماید  العاده صاحبان سهام  عمومی فوق 

انحال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع 

با  و  جلسه  همان  در  باید  ندهد  شرکت  انحال  به  رای  مزبور 

مبلغ  به  را  شرکت  سرمایه  قانون  این   5 ماده  مقررات  رعایت 

مدیره  هیئت  که  صورتی  در  دهد.  کاهش  موجود  سرمایه 

برخاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت 

که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات  ننماید و یا مجمعی 

از  را  شرکت  انحال  می تواند  ذینفع  هر  گردد  منعقد  قانونی 

کند )قانون تجارت، 1347(. دادگاه صاحیت دار درخواست 

5-2. متغیرهای مستقل

متغیر مستقل در این تحقیق منطبق با نسبت های مالی مورد 

استفاده در مدل پیش بینی ورشکستگی آلتمن )1966( و مدل 

ع  این مدل ها در مجمو که  بر جریان های نقدی است  مبتنی 

که  شده اند  تشکیل  مستقل  متغیر  بعنوان  مالی  نسبت   6 از 

نسبت   ،)( دارایی ها  کل  به  گردش  در  سرمایه  نسبت  شامل 

و  بهره  از  قبل  سود  نسبت   ،)( دارایی ها  کل  به  انباشته  سود 

به  سرمایه  بازار  ارزش  نسبت  دارایی ها)(،  کل  به  مالیات 

نسبت  و   )( دارایی ها  کل  به  فروش  نسبت  بدهی ها)(،  کل 

جریان های نقدی عملیاتی به فروش )(، می باشند.

6. تبیین مدل های آماری
مدل های آزمون فرضیه مبتنی بر مدل آلتمن و آلتمن تعدیل 

ح زیر است که اغلب از آن  شده بر مبنای جریان های نقدی به شر

به عنوان رویکرد نوین در پیش بینی ورشکستگی یاد می شود.
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Z-Score= WorC1+ RetE2+ EarnB3+ MarV4+ Sale5+εi

کل دارایی ها. گردش به  WorC1: نسبت سرمایه در 

کل دارایی ها. RetE2: نسبت سود انباشته به 

کل  به   )EBIT( مالیات  و  بهره  از  قبل  سود  نسبت   :EarnB3

دارایی ها.

کل بدهی ها. MarV4: نسبت ارزش بازار سرمایه به 

کل دارایی ها. Sale5: نسبت فروش به 

کارایی پیش بینی  برای آزمون فرضیه اصلی تحقیق )مقایسه 

از روش  گیری  آلتمن تعدیل شده( با بهره  آلتمن و مدل  مدل 

ضرایب  از  یک  هر  داری  معنی  سطح  ابتدا  لوجیت  تحلیل 

تفکیک  صحت  بررسی  جهت  می گردد.  آزمون  مدل  دو  در 

تحلیل  از  استفاده  با  ورشکسته  غیر  و  ورشکسته  نمونه  دو 

لوجستیک برای مقایسه میانگین های متغیرهای مستقل دو 

کمتر باشد شرکت   z گروه استفاده می شود. در این مدل هر چه

متغیره  چند  آماری  مدل   است.  ورشکستگی  معرض  در  بیشتر 

ح زیر برازش می گردد. آلتمن مبتنی بر جریان های نقدی به شر

Z-Score= WorC1+ RetE2+ EarnB3+ MarV4+ Sale5+ 
CashF6+ εi

در مدل فوق:

کل دارایی ها. گردش به  WorC1: نسبت سرمایه در 

کل دارایی ها. RetE2: نسبت سود انباشته به 

کل  به   )EBIT( مالیات  و  بهره  از  قبل  سود  نسبت   :EarnB3

دارایی ها.

کل بدهی ها. MarV4: نسبت ارزش بازار سرمایه به 

کل دارایی ها. Sale5: نسبت فروش به 

CashF6: نسبت جریان های نقدی عملیاتی به فروش

εi: خطای مدل است.

پیش بینی  دقت  فرعی،  و  اصلی  فرضیه های  آزمون  برای 

مدل های آلتمن و آلتمن تعدیل شده بر اساس تحلیل لوجیت 

بررسی می شود.

7. یافته های تحقیق 
7-1. تفکیک شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته

اطاعات توصیفی متغیر ورشکستگی به عنوان متغیر وابسته ی 

تحقیق در این قسمت ارائه شده است. این متغیر در راستای 

سود  گر  ا که  می گردد  تعریف  صورت  این  به  فرضیه ها  آزمون 

انباشته ی شرکت منفی و از نصف سرمایه شرکت بیشتر باشد، 

گر  ا اساس  این  بر  می گردد.  تلقی  رشکسته  و شرکت  آن  آنگاه 

گر ورشکسته  شرکت ورشکسته باشد مقدار این متغیر، یک و ا

نباشد مقدار این متغیر صفر، خواهد بود. از این رو چون مقادیر 

این متغیر وابسته، اسمی دو حالته )صفر و یک( خواهد بود، 

لجستیک  رگرسیون  از  آن  با  مرتبط  ات  فرضی آزمون  برای 

استفاده شده است. در جدول زیر اهم شاخص های توصیفی 

گزارش شده است. این متغیر برای شرکت های مورد مطالعه 

جدول 1  - شاخص های توصیفی متغیر ورشکستگی

نام متغیر : ورشکستگی

نوع متغیر : متغیر وابسته

تعداد کل مشاهدات
تعداد شرکت های فاقد 

ورشکستگی
تعداد شرکت های 

ورشکسته

1485143253

تعداد  که  می دارد  بیان   )1( جدول  از  آمده  بدست  نتایج 

و   53 انتخابی  نمونه   بین  در  رشکستگی  و دارای  واحدهای 

تعداد واحدهای فاقد ورشکستگی1432 می باشد. الزم به ذکر 

است که تعداد 1485 مشاهده در نمونه به معنی 135 شرکت در 

11 سال مورد مطالعه می باشد. بر این اساس می توان ذکر نمود 

که 4 درصد شرکت های حاضر در نمونه دارای ورشکستگی و 

96 درصد فاقد ورشکستگی هستند. 

متغیر  تحقیق،  این  مدل های  در  اینکه  به  باتوجه 

ورشکستگی به عنوان متغیر وابسته می باشد و شامل دو سطح 

ورشکستگی  فاقد  شرکت های  و  رشکستگی  و دارای  شرکت ها 

دو سطحی می باشد؛ لذا بایستی از روش های برآورد رگرسیونی 

گردد. برای این منظور  با متغیر وابسته محدود شده استفاده 
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جهت برازش این مدل از روش رگرسیون لجستیک )لوجیت( 

بهره گیری شده است. 

8. تحلیل مدل آلتمن
مدل  اول تحقیق یا مدل آلتمن به صورت زیر است:

Z-Score= WorC1+ RetE2+ EarnB3+ MarV4+ Sale5+  εi

شده  استفاده  لجستیک  رگرسیون  از  فوق  مدل  برازش  جهت 

گزارش شده است.  که نتایج حاصل از آن در جدول )2(  است 

جدول2- نتایج برازش مدل اول تحقیق

متغیر وابسته : ورشکستگی

روش برازش مدل : رگرسیون لجستیک

غیر
مت

متر
پارا

رد 
رآو

ب

ارد
ند

ستا
ف  ا

حرا
ان

Z ه
مار

ار آ
قد

م

P-
va

lue
ی

دار
نی 

مع

VI
Fی

خط
هم 

ص 
اخ

ش

LR
ره 

آما
دار 

مق

P-
va

lue
ی

دار
نی 

مع

ثابت 
Cرگرسیون

88
9/

3-

70
0/0

55
5/

5-

000
/0

54
3/

1

37
1/3

86

0/0
00

سرمایه در 
گردش

 به دارایی 

W
orc

76
9/

1-

58
8/

1

114
/1-

26
5/

0

23
8/

3

سود انباشته
Re به دارایی 

tE

88
1/3

0-

82
8/

4

39
6/

6-

000
/0

17
6/

1

سود قبل از 
بهره و مالیات

 به دارایی

Ea
rB

48
8/

8-

16
3/

2

92
3/

3-

000
/0

76
3/

3

ارزش بازار 
سرمایه به 

بدهی

M
arV

37
7/

2-

58
1/0

09
1/4

-

00
0/0

78
3/

0

فروش به
Sa دارایی

le

53
5/

0

39
9/

0

34
2/

1

17
9/

0

19
2/

2

ضریب تعیین مک 
فادن

0/812

دارای  فوق  جدول  می شود،  مشاهده  که  همانطور 

پرداخته  آن ها  بررسی  به  که  است  متعددی  قسمت های 

بررسی  به  که   LR درست نمایی  نسبت  آماره  مقدار  می شود. 

معنی داری مدل برازش یافته می پردازد، برابر 371/386 است 

دارای  که  است   0/000 برابر  آماره  این  با  متناظر  معنی داری  و 

با  دیگر  عبارت  به  می باشد،   0/05 خطای  از  کوچکتر  مقداری 

اطمینان 95 درصد می توان ادعا نمود؛ »رگرسیون برازش داده 

شده به روش لجیت بر مدل اول تحقیق معنی دار می باشد.«

 0/812 با  برابر  که  فادن  مک  تعیین  ضریب  به  توجه  با 

توان  باشد  بزرگتر  مقدار  این  هرچه  و  است  آمده  به دست 

که  نمود  بیان  می توان  چنین  لذا  است،  باالتر  مدل  تبیین 

توسط  ورشکستگی  وابسته ی  متغیر  تغییرات  از  درصد   82

متغیر های مستقل مدل اول تحقیق تبیین شده است. بر این 

گرفت مدل برازش داده شده از قدرت  اساس می توان نتیجه 

بررسی  به   VIF است. شاخص برخوردار  باالیی  تبیین کنندگی 

وجود همخطی بین متغیرهای مستقل می پردازد مقادیر این 

گر متغیر مستقلی در  گزارش شده است. ا آماره در جدول فوق 

داشته  خطی  رابطه  دیگری  مستقل  متغیر  با  رگرسیونی  مدل 

بین  مدل  در  چنانچه  دارد.  وجود  همخطی  آن ها  بین  باشد، 

متغیرهای مستقل نمودار همخطی وجود داشته باشد، نتیجه 

 VIF شاخص  چنانچه  نمی باشد.  اعتماد  قابل  رگرسیون 

همخطی  نمودار  باشد،   5 از  کمتر  مستقل  متغیر  هر  با  متناظر 

که شاخص VIF مربوط به هر  وجود ندارد. مشاهده می گردد 

لذا در مدل  کمتر است و  از مقدار 5  از متغیرهای مستقل  یک 

نمودار همخطی وجود ندارد.

مناسب  آزمون های  تا  است  الزم  مدل  این  برازش  از  پس 

و  تبیین کنندگی  توان  پیش بینی،  صحت  تا  شود  انجام  مدل 

نیکویی برازش مدل آزمون شود.

تبیین کنندگی  توان  و  پیش بینی  صحت  بررسی  جهت 

استفاده  پیشبینی   ارزیابی  معیار  از  لجستیک  رگرسیونی  مدل 

متغیر  برابری  محاسبه احتمال  اساس  بر  آزمون  این  می شود. 

با مقدار 1  با عدد یک  و عدد صفر و مقایسه آن  وابسته مدل 
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یا 100 درصد صحت پیش بینی و توان تبیین کنندگی را بررسی 

درصد   100 به  مذکور  مقادیر  چه  هر  آزمون  این  در  می کند. 

نزدیک تر باشند صحت پیش بینی و توان تبیین کنندگی مدل 

مناسب تر است. در جدول زیر نتایج حاصل از این آزمون برای 

گزارش شده است. مدل اول تحقیق محاسبه و 

جدول 3- نتایج محاسبه درصد صحت پیش بینی مدل اول تحقیق

درصد صحت پیش بینی مدلمتغیر

99/790شرکت های فاقد ورشکستگی

77/360شرکت های دارای ورشکستگی

98/990کل شرکت های حاضر در نمونه

توان  و  پیش بینی  صحت  از  حکایت   )3( جدول  نتایج   

به  مدل  این  در  دارد.  درصد   99 حد  تا  مدل  تبیین کنندگی 

صحت  که  ورشکستگی  فاقد  شرکت های  یا  صفر  مقادیر  ازای 

ازای  به  و  درصد   99 حدود  تبیین کنندگی  توان  و  پیش بینی 

مقادیر یک یا شرکت های دارای ورشکستگی 77 درصد برآورد 

شده است. لذا مدل اول تحقیق بر اساس این معیار، از صحت 

پیش بینی و قدرت تبیین کنندگی باالیی برخوردار است.

)رگرسیون  لوجیت  مدل  برازش  نیکویی  سنجش  برای 

لوجستیک( از آزمون هاسمر- لمشو  و اندروز  استفاده می شود. 

آزمون های مذکور، مشاهدات واقعی و برآورد شده ی مربوط به 

کرده و در هر طبقه میزان  متغیر مستقل را به طبقاتی رده بندی 

برابری مقادیر پیش بینی شده و مقادیر واقعی را مقایسه نموده و بر 

اساس مقایسه های صورت گرفته، مقدار آماره ی مرتبط را جهت 

تصمیم گیری ارائه می نماید. در هر دوی این آماره ها، فرضیه ی 

صفر مبتنی بر برابری مشاهدات پیش بینی شده و واقعی متغیر 

وابسته بوده و فرضیه ی مقابل بیانگر توان تبیین ضعیف مدل 

هاسمر-لمشو  آزمون های  صفر  فرض  رد  عدم  بنابراین  است. 

تبیین  توان  بودن  مناسب  و  برازش  نیکویی  بیانگر  اندروز،  و 

این  انجام  از  حاصل  مقادیر   )4( شماره  جدول  در  است.  مدل 

گزارش شده است.  آزمون و معنی داری متناظر با آن محاسبه و 

جدول4  -نتایج آزمون هاسمر-لمشو و اندروز برای مدل اول تحقیق

P-value درجه آزادیمقدار آمارهنام آماره
)معنی داری(

0/39780/999هاسمر-لمشو

2/444100/485اندروز

مقدار آماره هاسمر- لمشو برابر 0/397 و مقدار آماره اندروز 2/444 

بدست آمده است. همچنین مقادیر محاسبه شده و معنی داری 

که 0/999 و 0/485 بدست آمده است،  متناظر با این دو آزمون 

فرض صفر در خصوص آنها پذیرفته می شود. لذا بر اساس این 

دو معیار مدل اول تحقیق از قدرت تبیین کنندگی باالیی برخوردار 

است.

توان  پیش بینی،  صحت  شدن  مشخص  از  پس  حال 

اساس  بر  تحقیق  اول  مدل  برازش  نیکویی  و  تبیین کنندگی 

و  مستقل  متغیر  هر  ازای  به  شده  گزارش   Z آماره های  مقادیر 

مقدار معنی داری متناظر با آن، نتایج زیر حاصل می شود؛

گردش برابر  با توجه به اینکه آماره Z مربوط به سرمایه در 

که از 0/05  گزارش شده  1/114- و معنی داری آن برابر 0/265 

در  سرمایه  نسبت  بین  آلتمن  مدل  "در  بنابراین  است.  بزرگتر 

وجود  معنی داری  ارتباط  ورشکستگی  و  دارایی  کل  به  گردش 

ندارد".

 Z آماره  مقدار  چون  جدول،  در  ج  مندر نتایج  اساس  بر 

کل دارایی ها برابر 6/396- و  مربوط به نسبت سود انباشته به 

که از مقدار  0/05  معنی داری آن برابر 0/000 بدست آمده است 

کوچکتر می باشد، بنابراین با اطمینان 95 درصد می توان بیان 

که: داشت 

و  دارایی  کل  به  انباشته  بین نسبت سود  آلتمن  "در مدل 

ورشکستگی ارتباط معنی داری وجود دارد".

مدل  برازش  از  حاصل  آمده ی  بدست  نتایج  اساس  بر 

به نسبت  مربوط   Z آماره  مقدار  اول تحقیق، چون  رگرسیونی 

و   -3/923 برابر  دارایی ها  کل  به  مالیات  و  بهره  از  قبل  سود 

که از مقدار  0/05  معنی داری آن برابر 0/000 بدست آمده است 

می توان  درصد   95 اطمینان  با  بنابراین  می باشد،  کوچکتر 
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از بهره  که: "در مدل آلتمن بین نسبت سود قبل  بیان داشت 

معنی داری  ارتباط  ورشکستگی  و  دارایی ها  کل  به  مالیات  و 

وجود دارد".

همچنین در جدو شماره 2 مقدار آماره Z مربوط به نسبت 

کل دارایی ها برابر 4/091- و معنی داری  ارزش بازار سرمایه به 

کوچکتر   0/05 مقدار   از  که  است  آمده  بدست   0/000 برابر  آن 

می باشد، بنابراین با اطمینان 95 درصد می توان بیان داشت 

کل  به  سرمایه  بازار  ارزش  نسبت  بین  آلتمن  مدل  "در  که: 

دارایی ها و ورشکستگی ارتباط معنی داری وجود دارد".

همچنین بر اساس نتایج بدست آمده ی حاصل از برازش 

به  مربوط   Z آماره  مقدار  چون  تحقیق،  اول  رگرسیونی  مدل 

آن  معنی داری  و   1/342 برابر  دارایی ها  کل  به  فروش  نسبت 

برابر 0/179 بدست آمده است، بنابراین می توان بیان داشت 

و  دارایی ها  کل  به  فروش  نسبت  بین  آلتمن  مدل  "در  که: 

ورشکستگی ارتباط معنی داری وجود دارد".

9. تحلیل مدل جریان های نقدی
مدل دوم تحقیق یا مدل آلتمن تعدیل شده به صورت زیر است:
Z-Score= WorC1+ RetE2+ EarnB3+ MarV4+ Sale5+ 

CashF6+ εi

شده  استفاده  لجستیک  رگرسیون  از  فوق  مدل  برازش  جهت 

گزارش شده است. که نتایج حاصل از آن در جدول )5(  است 
جدول5-  نتایج برازش مدل دوم تحقیق
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که به بررسی معنی داری    LR مقدار آماره نسبت درست نمایی

و  است   372/052 برابر  می پردازد،  یافته  برازش  مدل 

دارای  که  است   0/000 برابر  آماره  این  با  متناظر  معنی داری 

با اطمینان  از خطای05/0 ، به عبارت دیگر  کوچکتر  مقداری 

95 درصد می توان ادعا نمود؛

بر مدل دوم  برازش داده شده به روش لجیت  »رگرسیون 

تحقیق معنی دار می باشد.«

به دست  با   برابر  که  فادن  مک  تعیین  ضریب  به  باتوجه 

آمده است و هرچه این مقدار بزرگتر باشد توان تبیین مدل باالتر 

تغییرات  از  که82 درصد  نمود  بیان  لذا چنین می توان  است، 

مدل  مستقل  متغیر های  توسط  ورشکستگی  وابسته ی  متغیر 

نتیجه  می توان  اساس  این  بر  می گردد.  تبیین  تحقیق  دوم 

باالیی  تبیین کنندگی  قدرت  از  شده  داده  برازش  مدل  گرفت 

بین  همخطی  وجود  بررسی  به   VIF شاخص  است.  برخوردار 

متغیرهای مستقل می پردازد مقادیر این آماره در جدول فوق 

با  رگرسیونی  مدل  در  مستقلی  متغیر  گر  ا است.  شده  گزارش 
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آن ها  بین  باشد،  داشته  خطی  رابطه  دیگری  مستقل  متغیر 

همخطی وجود دارد. چنانچه در مدل بین متغیرهای مستقل 

قابل  رگرسیون  نتیجه  باشد،  داشته  وجود  همخطی  نمودار 

متغیر  هر  با  متناظر   VIF شاخص  چنانچه  نمی باشد.  اعتماد 

کمتر از 5 باشد، نمودار همخطی وجود ندارد. مشاهده  مستقل 

متغیرهای  از  یک  هر  به  مربوط   VIF شاخص  که  می گردد 

همخطی  نمودار  مدل  در  لذا  و  است  کمتر   5 مقدار  از  مستقل 

وجود ندارد.

مناسب  آزمون های  تا  است  الزم  مدل  این  برازش  از  پس 

تبیین کنندگی  توان  پیش بینی،  صحت  تا  شود  انجام  مدل 

تحقیق  اول  مدل  مانند  شود.  آزمون  مدل  برازش  نیکویی  و 

مدل  تبیین کنندگی  توان  و  پیش بینی  صحت  بررسی  جهت 

زیر  جدول  در  می شود.  استفاده  معیار  از  لجستیک  رگرسیونی 

نتایج حاصل از این آزمون برای مدل اول تحقیق محاسبه و 

گزارش شده است. 

جدول6- نتایج محاسبه درصد صحت پیش بینی مدل دوم تحقیق

درصد صحت پیش بینی مدلمتغیر

99/720شرکت های فاقد ورشکستگی

75/470شرکت های دارای ورشکستگی

98/860کل شرکت های حاضر در نمونه

 نتایج حاصل از آن نشان می دهد که صحت پیش بینی و توان 

تبیین کنندگی مدل تا حد 98 درصد می باشد. در این مدل به 

صحت  که  ورشکستگی  فاقد  شرکت های  یا  صفر  مقادیر  ازای 

ازای  به  و  درصد   99 حدود  تبیین کنندگی  توان  و  پیش بینی 

مقادیر یک یا شرکت های دارای ورشکستگی 75 درصد برآورد 

شده است. لذا مدل دوم تحقیق بر اساس این معیار، از صحت 

پیش بینی و قدرت تبیین کنندگی باالیی برخوردار است.

)رگرسیون  لوجیت  مدل  برازش  نیکویی  سنجش  جهت 

از آزمون هاسمر-لمشو و اندروز استفاده می شود.  لوجستیک( 

بیان شده. در  اول تحقیق  بررسی مدل  آزمون در  این  تشریح 

معنی داری  و  آزمون  این  انجام  از  حاصل  مقادیر  زیر  جدول 

گزارش شده است. متناظر با آن محاسبه و 

دوم  مدل  برای  اندروز  و  هاسمر-لمشو  آزمون  نتایج   -7 جدول 

مقدار نام آماره
P-valueدرجه آزادیآماره

)معنی داری(

0/49380/999هاسمر-لمشو

6/784100/254اندروز

مقدار آماره هاسمر- لمشو 0/493 و مقدار آماره اندروز 6/784 

و  شده  محاسبه  مقادیر  اساس  این  بر  است.  آمده  بدست 

 0/254 و   0/999 که  آزمون  دو  این  با  متناظر  معنی داری 

پذیرفته  را  آنها  خصوص  در  صفر  فرض  است،  آمده  بدست 

جریان های  مدل  معیار  دو  این  اساس  بر  لذا  می دارد.  اعام 

نقدی تحقیق از قدرت تبیین کنندگی باالیی برخوردار است.

توان  پیش بینی،  صحت  شدن  مشخص  از  پس  حال 

اساس  بر  تحقیق  اول  مدل  برازش  نیکویی  و  تبیین کنندگی 

و  مستقل  متغیر  هر  ازای  به  شده  گزارش   Z آماره های  مقادیر 

مقدار معنی داری متناظر با آن، نتایج زیر حاصل می شود؛

گردش برابر  با توجه به اینکه آماره Z مربوط به سرمایه در 

که از 0/05  گزارش شده  1/203- و معنی داری آن برابر 0/229 

نسبت  بین  نقدی  جریان های  مدل  در  بنابراین  است،  بزرگتر 

کل دارایی ها و ورشکستگی رابطه معنی  گردش به  سرمایه در 

داری وجود ندارد.

 Z آماره  مقدار  چون  جدول،  در  ج  مندر نتایج  اساس  بر 

کل دارایی ها برابر 6/349-  مربوط به نسبت سود انباشته به 

مقدار   از  که  است  آمده  بدست   0/000 برابر  آن  معنی داری  و 

کوچکتر می باشد.  0/05

مدل  برازش  از  حاصل  آمده ی  بدست  نتایج  اساس  بر 

Z مربوط به نسبت  آماره  رگرسیونی دوم تحقیق، چون مقدار 

و   -4/016 برابر  دارایی ها  کل  به  مالیات  و  بهره  از  قبل  سود 
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که از مقدار  0/05  معنی داری آن برابر 0/000 بدست آمده است 

کوچکتر می باشد.

آماره  مقدار  چون   ،8 جدول  در  ج  مندر نتایج  اساس  بر 

برابر  دارایی ها  کل  به  سرمایه  بازار  ارزش  نسبت  به  مربوط   Z

که از  4/147- و معنی داری آن برابر 0/000 بدست آمده است 

کوچکتر می باشد. مقدار  0/05 

مدل  برازش  از  حاصل  آمده ی  بدست  نتایج  اساس  بر 

Z مربوط به نسبت  آماره  رگرسیونی دوم تحقیق، چون مقدار 

برابر  آن  معنی داری  و   1/321 برابر  دارایی ها  کل  به  فروش 

که از مقدار  0/05 بزرگتر می باشد. 0/187 بدست آمده است 

همچنین بر اساس نتایج بدست آمده ی حاصل از برازش 

مربوط   Z آماره  مقدار  چون  تحقیق،  دوم  رگرسیونی  مدل 

و   -0/820 برابر  فروش  به  عملیاتی  نقدی  جریان های  به 

که از مقدار  0/05  معنی داری آن برابر 0/412 بدست آمده است 

بزرگتر می باشد.

جمع بندی و مالحظات
برای  نقدی  افزودن جریان های  یافته های تحقیق  با  مطابق 

پیش بینی ورشکستگی، قدرت مدل آلتمن را افزایش نمی دهد. 

اخیر  ورشکستگی  تحقیقات  یافته های  با  تضاد  در  نتایج  این 

و   ،)1384( قسوری  و  طینت  خوش   )2001( گریس  د  مانن

گفته نماند که اختاف  المامی و همکاران )2016( است. البته نا

یکی  باشد.  بررسی  قابل  مختلف  جنبه های  از  می تواند  نتایج 

ضعف های عمده در تحقیقات ورشکستگی، نبود یک تئوری 

اقتصادی عمومی درباره بحران مالی است که بتوان با استفاده 

گنجانید،  ورشکستگی  الگوی  در  باید  که  را  متغیرهایی  آن  از 

درباره  متفاوت  تعاریف  ارائه  دیگر،  ع  موضو کرد.  ن  تعیی

به  یک  هر  شده،  انجام  مطالعات  است.  ورشکستگی  اد  روید

رویدادهای قابل مشاهده ای مانند ورشکستگی قانونی، ناتوان 

تقسیمی  سود  پرداخت  عدم  و  تسهیات  پرداخت  در  ن  ماند

تحقیقات  این  در  و  است  بوده  محدود  و  متمرکز  ممتاز  سهام 

باعث  فوق  موارد  است.  نگرفته  قرار  مبنا  مالی،  بحران  نقش 

که نتایج حاصل از برتری توان پیش بینی برخی از  شده است 

نسبت های مالی را نتوان تعمیم داده و یک تئوری منسجم و 

ارائه  را  کننده ورشکستگی شرکت  مبتنی بر عوامل پیش بینی 

این تحقیق در  نتایج  باشد.  برخوردار  ثبات نسبی  از  که  نمود 

مطابقت با یافته های رهنمای رودپشتی و همکاران )1388( 

اجزای مدل  از  نقدی یکی  این تحقیق جریان های  در  است، 

است.  گرفته  قرار  مقایسه  مورد  آلتمن  مدل  با  که  است  ر  فالم

می تواند  رودپشتی  تحقیق  و  حاضر  تحقیق  در  نتایج  ت  تفاو

آزمون  در دوره  مالی  یا عدم وجود بحران های  از وجود  ناشی 

مدل های  مقایسه  در   )2016( همکاران12،  و  المامی   . باشد

پیش بینی ورشکستگی، بحرانهای مالی را یکی از عوامل مهم 

کرده اند. آزمون معنی داری هر  و موثر بر نتایج مقایسه عنوان 

که در مدل اولیه آلتمن  یک از ضرایب تحقیق نشان می دهد 

و مدل جریان های نقدی، ارتباط بین نسبت های مالی )سود 

مالیات  و  بهره  از  دارایی ها، ،نسبت سود قبل  کل  به  انباشته 

و  کل بدهی(  بازار سرمایه به  ارزش  کل دارایی ها و نسبت  به 

کل  به  گردش  در  سرمایه  نسبت  است.  معنادار  ستگی  ورشک

نیز در هر دو مدل  کل دارایی ها  به  دارایی ها و نسبت فروش 

غیر معنادار می باشد. در انتها باتوجه به عدم معناداری نسبت 

که  می شود  استنباط  فروش،  به  عملیاتی  نقدی  ن های  جریا

پیش بینی   در  شده  نقدی  جریان های  و  آلتمن  مدل  یی  کارآ

بهادار  اوراق  بورس  در  شده  پذیرفته  شرکت های  ورشکستگی 

تفاوت  این تحقیق  بررسی  زمانی 11 ساله مورد  بازه  تهران در 

معناداری ندارد.

پی نوشت
1- Fitzpatrick

2- Altman 

3- Almamy 

4- Beaver

5- Dimitras

6- Casy and Bartzak 

7- Weller

8- Grice 
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9- Teti
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 مشارکت بخش خصوصی - دولتی/ پروژه های زیر بنایی / 

کارفرمایان.

 چکیده
توسعه،  به  دستیابی  برای  دنیا  امروز  مهم  مسائل  از  یکی 

هیچ  که  چرا است،  زیرساختی  و  زیربنایی  تأسیسات  ایجاد 

اقتصادی نه در ایران و نه در صجهان نمی تواند بدون ایجاد 

مشارکت  باشد.  داشته  مناسبی  پیشرفت  الزم  زیرساخت های 

مالی  تأمین  برای  مدلی   ،PPP همان  یا  خصوصی   - عمومی 

پروژه های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه های سیستم های 

کارخانه های تولید برق است.  ارتباطاتی، فرودگاه ها و 

با  و  پیمایشی   توصیفی/  روش  از  استفاده  با  مطالعه  این  در 

می شود  نگریسته  ع  موضو به  جدیدی  زاویه  از  تازه  نگاهی 

روی  پیش  موانع  و  چالش ها  بررسی  به  تا  شد  خواهد  سعی  و 

قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه های 

کارفرما، مشاوران و پیمانکاران  از منظر  زیر بنایی )بزرگراه ها( 

که بستر الزم  رتبه پرداخته شود. نتایج پرسشنامه ها نشان داد 

کافی و همچنین مسائل  برای تأمین مالی پروژه و تضمین های 

مربوط به قراردادها و قوانین یا ابهامات آن مهم تری چالش ها 

 - خصوصی  بخش  مشارکت  قراردادهای  روی  پیش  موانع  و 

)بزرگراه ها( هستند. در نتیجه  بنایی  زیر  دولتی در پروژه های 

برای حل این مشکات در پروژه های آتی باید بر روی برداشتن 

این موانع و تامین بستر مالی مناسب تمرکز شود.

مقدمه
بین  رابطه  اهمیت  بر  کید  تأ با  اقتصاددانان  از  بسیاری 

در  تأخیر  اقتصادها،  در  خصوصی  بخش  و  عمومی  بخش 

کمبود سرمایه گذاری و  به علت  زیرساختی  تکمیل پروژه های 

وی قراردادهای  رسی چالش ها و موانع پیش ر  بر
وژه های  مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پر

یر بنایی  ز
پذیرش: 96/11/7 دریافت: 96/6/1   

ح اهلل سهرابی رو
استادیار، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا

علی رستمی
گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسامی واحد همدان دانشجوی دکتری، 
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را  درحال توسعه  کشورهای  در  عمومی  خدمات  پایین  کیفیت 

در  دولت  مستقیم  مداخله  یا  نامناسب  سیاست های  از  ناشی 

همین  از  می دانند.  پشتیبانی  و  مالی  تأمین  ساخت،  طراحی، 

بانک  مانند  بین المللی  اقتصادی  نهادهای  اقتصاددانان  رو 

اقتصاددانان  از  بسیاری  و  پول  بین المللی  صندوق  و  جهانی 

کنار گذارده و برای  دانشگاهی نظریه مدیریت عمومی سنتی را 

کشورها از طریق توسعه  رفع مشکات و افزایش ارائه خدمات 

که  کردند  پیشنهاد  را  راه حل هایی  زیرساختی،  پروژه های 

مشارکت عمومی خصوصی ازجمله پرکاربردترین این راه حل ها 

است.]1[

در نظام تأمین مالی مشارکت عمومی - خصوصی به جای 

سرمایه ای  دارایی  تدارک  به  نسبت  دولتی  بخش  اینکه 

خصوصی  بخش  این  کند،  اقدام  عمومی  خدمات  ارائه  و 

ارائه خدمات  به  و نسبت  تدارک  را  نیاز  که دارایی مورد  است 

خدمات  میزان  و  کیفیت  قبال  در  و  می کند  اقدام  عموم  به 

روش،  این  در  می کند.  دریافت  را  خود  حق الزحمه  ارائه شده 

قرارداد مشارکت  از طریق  تا  بود  قادر خواهد  بخش خصوصی 

مدت  طی  در  وسیعی  خدمات  ارائه  به  خصوصی  عمومی- 

قرارداد )معمواًل بین 15 تا 30 سال( بپردازد. بخش عمومی هم 

بخش  نوآوری  و  منابع  تخصص،  از  بهینه  برخورداری  ضمن 

اثربخش  و  کارآ  ارائه خدمات  به  تا  بود  قادر خواهد  خصوصی 

و  زمینه ها  در  از مشارکت های عمومی- خصوصی  کند.  اقدام 

مقاصد بسیاری همچون ایجاد زیرساخت های فیزیکی تا ارائه 

خدمات بهداشتی و اجتماعی استفاده می شود. ]2[

ایجاد  برای  داخلی  شرکت های  از  حمایت  و  ترغیب 

مشارکت مدنی، کنسرسیوم یا تأسیس شرکت مشترک با شرکای 

توسعه  و  ترویج  گام،  اولین  در  است.  مؤثر  راهبردی  خارجی 

سرمایه گذاری های مشارکتی بخش های دولتی و خصوصی از 

زودبازده ترین سیاست ها است. مفهوم سرمایه گذاری مشارکتی 

 PPP آن  به  اختصارًا  که  عمومی]3[  و  خصوصی  بخش های 

می شود  اطاق  سرمایه گذاری  پروژه های  به  می شود،  گفته 

از زیرمجموعه های دولت مرکزی )یا دولت  که در آن ها، یکی 

محلی( با مشارکت یک یا چند شرکت خصوصی، تأمین مالی 

و ساخت و بهره برداری پروژه را بر عهده می گیرد و درآمدهای 

ناشی از راه اندازی پروژه هم به نسبت سهم مشارکت هر یک 

از شرکا بین آن ها تقسیم می شود. مشارکت با بخش خصوصی 

فّناوری،  نوآوری،  مهارت ها،  اثربخشی،  مانند  ویژگی هایی 

انگیزش، تأمین مالی و تسهیم ریسک را به همراه دارد.]4[

بازارهای  توسعه  اساسی  پیش نیازهای  زیرساخت ها 

کان  این سرمایه گذاری های  و همچنین سود  رقابتی هستند 

در بخش توسعه زیرساخت ها بسیار زیاد است]5[. توسعه ملی 

کشورهای جهان سوم بیش از هر چیز به مشارکت اجتماعی  در 

و وفاق  این مشارکت  نبود  وابسته است.  افراد جامعه  فعال  و 

عملکرد  میان  در  را  تضاد  و  اختاف  برخورد،  زمینه  اجتماعی 

فراهم  جامعه  عمومی(  و  )خصوصی  مختلف  بخش های 

افزایش  به  معطوف  باید  دولت  نگرش  قطعًا  ازاین رو  می کند. 

نقش مشارکت های بخش خصوصی در فرآیند توسعه و به ویژه 

در زمینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد. ]6[

هزینه  محسوس  کاهش  برای  می توان  که  دالیلی  از  یکی 

بخش  بیشتر  بسیار  حساسیت  کرد،  بیان   ppp پروژه های 

طبیعتًا  و  است  سرمایه گذاری ها  سوددهی  روی  خصوصی 

کلیه  در  سوددهی  افزایش  پایه های  کلیدی ترین  از  یکی 

است،  تمام شده  هزینه  کاهش  برای  تاش  سرمایه گذاری ها، 

)مشارکت  مناقصه ای  پروژه های  بین  کلیدی  تفاوت  یک  اما 

بخش خصوصی، صرفًا در ساخت یک پروژه عمرانی و سپس 

تحویل آن به بخش عمومی( و پروژه های مشارکتی )مشارکت 

ساخت،  مالی،  تأمین  در  عمومی  بخش  با  خصوصی  بخش 

بهره برداری و کسب درآمد از بابت راه اندازی پروژه( وجود دارد: 

خصوصی  بخش  هم  مناقصه ای  پروژه های  در  اینکه  به رغم 

اما ممکن است در  کاهش هزینه ها دارد،  برای  زیادی  انگیزه 

کاهش هزینه های ساخت و تکمیل پروژه، به  چنین شرایطی 

کیفیت پروژه و درنتیجه افزایش چشمگیر  کاهش شدید  قیمت 

هزینه های تعمیرات و نگهداری پروژه در آینده به دست آید. 

پیمانکار  اینکه  به  توجه  با  مناقصه ای،  پروژه های  در  درواقع 
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را  خود  قرارداد  به  مربوط  مبلغ  پروژه  اتمام  از  بعد  خصوصی 

کارفرمای بخش عمومی دریافت می کند و بعدازآن  مستقیمًا از 

بسیار  حساسیت  لذا  ندارد،  مذکور  پروژه  با  کاری  دیگر  هم 

آتی  هزینه های  همچنین  و  پروژه  کیفیت  به  نسبت  ناچیزی 

مربوط به تعمیر و نگهداری آن خواهد داشت.

کشورهای درحال توسعه مانند ایران بخش خصوصی با  در 

حمایت دولت دارای پتانسیل الزم برای مشارکت در پروژه های 

محدود  مانند  عواملی  ازآنجایی که  و  می باشد  بنایی  زیر 

شرایط  و  بنایی  زیر  پروژه های  بودن  گسترده  و  منابع  بودن 

بر اصل  کشور و سیاست های دولت مبنی  اقتصادی  سیاسی، 

افزایش  اقتصادی،  رشد  به  بخشیدن  شتاب  اهداف،  با   44

بخش های  سهم  افزایش  و  ملی  اقتصاد  در  رقابت پذیری 

خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی و نیز قانون حمایت و تشویق 

از سرمایه گذاری، بر پروژه ها تأثیر می گذارند، دولت تمایل دارد 

کمتر  کاهش داده و  که مداخله خود را در پروژه های زیر بنایی 

به تأمین مالی پروژه ها از بودجه عمومی بپردازد.

طبق بررسی های انجام گرفته، در پژوهش های پیشین با 

تحقیقی مشابه در زمینه بررسی چالش ها و موانع پیش روی 

قراردادهای مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه های 

کارفرما، مشاوران و پیمانکاران رتبه برخورد  زیر بنایی از منظر 

نشده است. لذا در این مطالعه با استفاده از مطالعات پیشین 

که ازنظر ماهوی در چارچوب این مطالعه قرار دارند و با نگاهی 

سعی  و  شد  خواهد  نگریسته  ع  موضو به  جدیدی  زاویه  از  تازه 

خواهد شد تا به بررسی چالش ها و موانع پیش روی قراردادهای 

مشارکت بخش خصوصی - دولتی در پروژه های زیر بنایی از 

کارفرما، مشاوران و پیمانکاران رتبه بپردازیم. منظر 

در ادامه این تحقیق در )1( مروری بر پژوهش های پیشین 

انجام می گیرد، در )2( به بررسی چالش های مشارکت بخش 

عمومی- خصوصی در ایران پرداخته می شود، در بخش )3( 

متدلوژی تحقیقبر پایه رویکرد فازی بیان می شود، در بخش 

)4( به تحلیل داده ها پرداخته می شود و  در نهایت در بخش    

جمع بندی وماحظات این تحقیق بیان می شود.

1. مروری بر پژوهش های پیشین
توسعه،  به  دستیابی  برای  دنیا  امروز  مهم  مسائل  از  یکی 

هیچ  که  چرا است،  زیرساختی  و  زیربنایی  تأسیسات  د  ایجا

ایجاد  بدون  نمی تواند  جهان  در  نه  و  ایران  در  نه  ادی  اقتص

نگاهی  باشد.  داشته  مناسبی  پیشرفت  الزم  اخت های  زیرس

گذشته  گذرا به وضعیت ساخت  و ساز و نحوه مشارکت در آن از 

بودن  باال  همچون  دالیلی  بر  بنا  که  است  آن  بیانگر  کنون،  تا

و  مالی  ضعف  سرمایه،  بازگشت  مدت  بودن  طوالنی  ه،  هزین

عدم حمایت قوانین و مقررات از بخش خصوصی و...، همواره 

ایجاد زیرساخت ها بر عهده بخش عمومی و یا همان دولت و 

سازمان های دولتی و عمومی بوده است. پس  از آن نیز تجربه 

کمک بخش خصوصی  که بخش دولتی هم بدون  نشان داد 

نمی توانست آن طور که باید به ایجاد بهینه و مناسب تأسیسات 

زیربنایی و زیرساخت ها بپردازد. از طرفی، بخش خصوصی نیز 

میان  انسجام  نبود  قوی،  مالی  بنیه  نبود  همچون  للی  ع به 

تشکل ها و نداشتن تعامل با بانک )ضمانت نامه ها( نتوانست 

مشارکت  باشد.  مشارکت  بخش  در  دولت  برای  خوبی  مکمل 

مالی  تأمین  برای  مدلی   ،PPP همان  یا  خصوصی   - ی  عموم

پروژه های زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژه های سیستم های 

کارخانه های تولید برق است. ارتباطاتی، فرودگاه ها و 

خاستگاه اصلی PPP در سال های بین دهه 1970 و 1980 

کشورها با مشکل بدهی های زیاد  میادی می باشد، بسیاری از 

که فشار برای  بخش عمومی روبه رو شدند و این در حالی بود 

بیشتر  روزبه روز  زیربنایی  تأسیسات  و  زیرساخت ها  رش  گست

که معمواًل در  می شد. دولت ها به فکر تشویق بخش خصوصی 

ایجاد زیرساخت ها دخالتی نداشت، برای ورود به این صنایع 

در  معمواًل  که  برق  تولید  کارخانه های  مثل  صنایعی  ادند؛  افت

چنین  ایجاد  برای  برنامه  اولین  بود.  دولتی  بخش  صار  انح

 PFI قراردادهایی در دولت بریتانیا در سال 1992 تحت عنوان

ایجاد  خصوصی  عمومی-  مشارکت  برنامه های  تشویق  برای 

برای  عمومی  بخش  نیاز  کاهش  روی  بیشتر  برنامه  این  شد. 

کرده بود. در استرالیا نیز بسیاری از دولت های  استقراض تمرکز 
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ایالتی برنامه هایی برای مشارکت عمومی- خصوصی بر اساس 

کردند. را PFI آغاز 

مشکات،  میزان،  بررسی  به   )1390( مظهری  و  رحمانی 

معاونت  در  عمومی-خصوصی  مشارکت  روش های  و  تأثیرات 

خدمات شهری شهرداری مشهد پرداختند. به این منظور، پس 

از شناسایی وظایف، مشکات، تأثیرات و روش های مشارکت 

عمومی-خصوصی در سازمان های مختلف خدمات شهری به 

خصوصی  خش  ب به  مختلف  وظایف  گذاری  وا میزان  بررسی 

روش های  و  تأثیرات  و  مشکات  رتبه بندی  همچنین  و 

این  نتایج  ق  مطاب شد.  پرداخته  عمومی-خصوصی  مشارکت 

تحقق یافته  ذاری  گ وا میزان  سازمان ها،  تمامی  در  تحقیق 

قابلیت  میزان  از  کمتر  )بالفعل(  خصوصی  بخش  به  وظایف 

مشارکت  تأثیرات  مهم ترین  است.  بوده  )بالقوه(  گذاری  وا

فراهم  از:  کارشناسان عبارت اند  عمومی-خصوصی طبق نظر 

هدایت،  نظارت،  برای  شهرداری ها  برای  کافی  فرصت  شدن 

کمتر شدن دغدغه  کنترل عملیات خدمات رسانی،  مدیریت و 

انسانی  نیروی  باالی  حجم  اداره  و  کنترل  در  شهرداری ها 

بازدهی  و  کارایی  افزایش  گذارشده،  وا بخش های  در  شاغل 

منافع  به  دستیابی  برای  خصوصی  پیمانکاران  و  شرکت ها 

دیدگاه  از  خصوصی سازی  موانع  و  مشکات  مهم ترین  بیشتر. 

کار  کیفیت  نه  و  بیشتر  اقتصادی  به منافع  کارشناسان، توجه 

مسائل  همه جانبه  رعایت  عدم  خصوصی،  بخش  سوی  از 

و تسلط  برخی خدمات، عدم تخصص  گذاری  وا بهداشتی در 

پیمانکاران بخش خصوصی به فعالیت های خود، بوده است. 

از  خصوصی  عمومی-  مشارکت  موانع  و  مشکات  مهم ترین 

بوروکراسی  و  موانع  وجود  از:  عبارت اند  پیمانکاران  دیدگاه 

در  اطمینان  عدم  حقوق ها،  پرداخت  و  قراردادها  انعقاد  در 

سرمایه گذاری، پایین بودن مبلغ قراردادها با بخش خصوصی 

امور و مناسب ترین روش های  گذاری  رقابتی بودن وا به دلیل 

شهری  خدمات  معاونت  در  عمومی-خصوصی  مشارکت 

عبارت اند از: قرارداد پیمانکاری، رقابت مدیریت شده.

اثنی عشری و اعتماد نیا )1390( انواع روش های مشارکت 

را  روش ها  این  به کارگیری  قابلیت  و  عمومی-خصوصی 

موردمطالعه قراردادند. آن ها از روش هایی مانند عرضه سهام 

به  جزئی  یا  کلی  به صورت  سهام  مستقیم  عرضه  عمومی، 

بخش خصوصی، فروش دارایی های شرکت، تجدید سازمان 

خصوصی،  بخش  جدید  سرمایه گذاری  واحدها،  تفکیک  و 

اجاره،  قراردادهای  کارکنان،  و  مدیریت  به  واحد  گذاری  وا

پیمان  ناقص،  مدیریت  پیمان  مدیریت،  پیمان  قراردادهای 

قراردادهای   ،BOT،ساخت مدیریت  پیمان  کامل،  مدیریت 

خرید خدمات نام می برند. آن ها این گونه نتیجه گیری می کنند 

که برای انتخاب یک روش مشارکت عمومی-خصوصی جهت 

دقیق  بررسی  و  مطالعه  به  نیاز  دولتی  سازمان  در  پیاده سازی 

تحمیل  از  و  گردد  فراهم  بهینه  روش  انتخاب  امکان  تا  دارد 

و  آورد  عمل  به  پیشگیری  نادرست  روش  اجرای  هزینه های 

نمی توان یک روش را به عنوان بهترین روش خصوصی سازی 

از  متفاوت  هدف های  و  ساختارها  با  سازمان ها  تمام  برای 

اجرای فرآیند خصوصی سازی تعیین نمود.

جلب  چگونگی  خود  مقاله  در   )1389( شهبازی  و  ترکان 

مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت های حمل ونقل 

منابع  محدودیت  آن ها،  بیان  به  می کنند.  بررسی  را  جاده ای 

توجه  پروژه ها،  اجرای  در  بخش  این  پایین  آیی  کار  و  دولتی 

توانمندی های بخش خصوصی جلب  از  استفاده  به  را  دولت 

بخش  در  مناسب  انگیزه  ایجاد  راستا،  این  در  است.  کرده 

غیردولتی و کاهش مخاطرات و رفع نگرانی های این بخش، از 

اهمیت باالیی برخوردار است. برای تشویق مشارکت عمومی-

که به این  خصوصی، در این پژوهش پیشنهاد هایی ارائه شد 

ح می باشند:  شر

ارائه تضمین از سوی دولت نسبت به بازگشت سرمایه با 	 

سود مناسب در دوره معین.

دولت با سهم معین بدون انتظار سود در دوره قرارداد.	 

عدم مداخله دولت در قیمت گذاری.	 

استفاده از همه ظرفیت های سرمایه گذاری.	 
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توجه به حفظ توجیه اقتصادی آزادراه احداث شده یا در 	 

حال احداث.

عمومی-  مشارکت   ،)1389 شمس،  و  )شمس  بیان  به 

قراردادی  طی  گرفته  صورت  موافقت  به  اشاره  خصوصی 

که به بخش  بنگاه عمومی و بخش خصوصی دارد  بین یک 

پروژه های  تحویل  در  بیشتری  مشارکت  اجازه  خصوصی 

از  یکی  به  خصوصی سازی  امروزه  هرچند  می دهد.  زیربنای 

لیکن  است،  گردیده  تبدیل  توسعه  و  رشد  مباحث  مهم ترین 

با  که  تفاوت هایی  باوجود  خصوصی  عمومی-  مشارکت 

کمک شایانی برای رسیدن به  خصوصی سازی دارد، می تواند 

اهداف اصلی خصوصی سازی نماید. کسب وکار خصوصی سازی 

که توسط دولت ایجادشده  کسب وکاری است  شده، فعالیت و 

گردیده است. گذار  و مالکیت آن به بخش خصوصی وا

که  کرد  بیان  خود  مقاله  در   )1388 نوبخت،  )محمدباقر 

در  خصوصی  بخش  حضور  و  سرمایه گذاری  موانع  می توان 

سیاسی،  اقتصادی،  موانع  به  را  ایران  در  دولتی  بخش  کنار 

ح  مطر موانع  اساس  بر  کرد.  طبقه بندی  فرهنگی  و  حقوقی 

خارجی  و  داخلی  معتبر  مجامع  در  ارائه شده،  راهکارهای  و 

با  خصوصی  بخش  قوی  حضور  برای  راه کارهایی  می توان 

و  توسعه  داد.  ارائه  عرصه  این  در  عمومی  بخش  مشارکت 

اجرای راهکارها نیازمند عزمی راسخ در این راستا می باشد.

جلب  چگونگی  خود  مقاله  در   )1389 شهبازی،  و  )ترکان 

مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت های حمل ونقل 

منابع  محدودیت  آن ها،  بیان  به  می کنند.  بررسی  را  جاده ای 

توجه  پروژه ها،  اجرای  در  بخش  این  پایین  آیی  کار  و  دولتی 

توانمندی های بخش خصوصی جلب  از  استفاده  به  را  دولت 

بخش  در  مناسب  انگیزه  ایجاد  راستا،  این  در  است.  کرده 

کاهش مخاطرات و رفع نگرانی های این بخش،  غیردولتی و 

از اهمیت باالیی برخوردار است.

مالی  تأمین  مورد  در   )1390 آرانی،  شایان  )شاهین   

ح ها  که در این طر کرد  ح های زیربنایی )زیرساختی( اظهار  طر

درگیر  کان  سرمایه گذاری  به  نیاز  به دلیل  کمیت  حا و  دولت 

صنایع  بزرگ،  اسکله های  و  بندرها  ساخت  راه سازی  است. 

)زیرساختی(  زیربنایی  ح های  طر و...شامل  پتروشیمی  بزرگ 

می شود.

در ادامه این فصل به معرفی چالش های مختلف سد راه 

مشارکت بخش عمومی و خصوصی در ایران پرداخته می شود.

پروژه های  موفق  اجرای  از  قبلی  تجربه های  نبود 

 44 اصل  اجرایی سازی  در  شتاب زدگی  و  کشور  در  خصوصی 

اساسی  چالش های  با  شرکت ها  گردید  موجب  اساسی،  قانون 

تا  توجیه پذیری  از  پروژه ها  حیات  چرخه  مختلف  مراحل  در 

تقبل  در  عمده  مشکات  ازجمله  شوند.  مواجه  بهره برداری 

بزرگراه ها جذب سرمایه  مانند  بنایی  زیر  پروژه های خصوصی 

و  سیاسی  اقتصادی،  بستر  به  توجه  با  پروژه ها  مالی  تأمین  و 

کشور بوده است. عدم رشد بازارها، نهادها و ابزارهای  قانونی 

اقتصادی  تحریم های  و  سیاسی  فضای  ایران،  در  مالی 

حقوقی  سیستم  در  نابالغ  قوانین  و  کشور  علیه  اعمال شده 

پروژه های  در  سرمایه گذاران  بر  را  زیادی  ریسک  اجرایی،  و 

کرده است. ]7[ کشور تحمیل  خصوصی 

وام دهندگان  و  سرمایه گذاران  اعتماد  مهم،  موارد  از  یکی 

ارائه شده  بزرگراه ها و تضمین های  گذارکننده پروژه  به مقام وا

توسط وی است. یکی از مهم ترین موضوعات در ایران پایین 

باعث  مسئله  این  است.  دولتی  آزادراه های  تعرفه  بودن 

را بر  آزادراه های مشارکتی نتوانند تعرفه های خود  که  می شود 

برخی  در  نمایند.  اضافه  پیشنهادی  نقدینگی  جریان  اساس 

که  سال هاست  دریافتی  تعرفه  ایران،  دولتی  آزادراه های  از 

تعمیر  هزینه  که  است  حالی  در  این  است.  باقی مانده  ثابت 

است.  آن ها  درآمد  از  بیش  به مراتب  آزادراه  این  نگهداری  و 

نیستند  حاضر  کم  عوارض  این  مشاهده  با  مصرف کنندگان 

کنند  پرداخت  را  واقعی  عوارض  مشارکتی  آزادراه های  در  که 

به  توجه  با  تعرفه ها،  متعارف  افزایش  پذیرای  مردم  اذهان  و 

ثابت ماندن تعرفه آزادراه های دولتی نیست. منافع اقتصادی 

صحیح  به طور  باید  جدید  آزادراه های  از  استفاده  اجتماعی  و 
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پذیرفته  و  درک  به طوری که  شود،  داده  توضیح  مردم  برای 

به خصوص  و  مالی  تأمین  روش  انتخاب  به بیان دیگر  شود. 

تصمیم گیری در مورد برقراری عوارض باید برای مردم توجیه 

گیرد.]8[ کم درآمد راه موردبررسی قرار  کاربران  گردد و مسئله 

ازجمله چالش های دیگر، قراردادهای مشارکت می باشند. 

به بیان )جالیان پور، 1389(، برای انعقاد یک قرارداد بهینه 

به  آن  در  که  هستیم  مناسب  نظام  یک  به کارگیری  نیازمند 

نظام ها،  این  مهم ترین  از  یکی  شود.  توجه  قرارداد  سوی  دو 

انعقاد  در  نمایندگی  هزینه های  و  نمایندگی  تئوری  از  استفاده 

نمایندگی  قرارداد  یک  در  مشکات  به طورکلی  قراردادهاست. 

از قرار زیر است:

تضاد منافع  میان مالک و نماینده.	 

عدم تقارن اطاعاتی  میان مالک و نماینده.	 

خطر اخاقی .	 

خطر انتخاب نادرست .	 

تسهیم ریسک  مناسب.	 

2. متدلوژی تحقیق
عمومی  بخش  بین  قراردادی  خصوصی  عمومی-  مشارکت 

تعهد  خصوصی  بخش  آن  به موجب  که  می باشد  خصوصی  و 

می نماید خدماتی را که در حالت عادی توسط مؤسسات دولتی 

سرمایه گذاری های  یا  و  داده  انجام  را  می شود  ارائه  عمومی  و 

گیرد  عهده  بر  خود  را  دولتی  بخش  به وسیله  گرفته  صورت 

حاصل  بخش  دو  هر  برای  منافعی  امر  این  درنتیجٔه  که 

چالش ها  بررسی  که  دارد  نظر  در  حاضر  پژوهش  می گردد. ]9[ 

خصوصی-  بخش  مشارکت  قراردادهای  روی  پیش  موانع  و 

کارفرما و سرمایه گذاران  دولتی در پروژه های زیر بنایی از منظر 

بپردازد.

رویکرد این تحقیق، شناسایی و بررسی تحلیلی چالش ها 

از  بزرگراه  زیربنایی  پروژه های  در   PPP قراردادهای  موانع  و 

رسیدن  راستای  در  می باشد.  سرمایه گذاران  و  کارفرما  منظر 

مشارکت  قراردادهای  تیپ  تحلیلی  بررسی  رویکرد،  این  به 

دولت  معیارهای  و  سیاست ها  شناسایی  خصوصی،  عمومی 

ساخت  پروژه های  گذاری  وا -خصوصی،  عمومی  مشارکت  در 

مشارکت  مشکات  و  موانع  طبقه بندی  و  شناسایی  بزرگراه، 

عمومی- خصوصی از دید سرمایه گذاران راه سازی و همچنین 

مشارکت  چالش های  اولویت بندی  و  بررسی  کارفرمایان، 

از  مشکات  کاهش  راهکارهای  ارائه  و  خصوصی   - عمومی 

اهداف پژوهش می باشد.

رفته،  به کار  تحقیق  روش  تحقیق،  این  در  همچنین 

چارچوب  در  تحقیق  هدف  ازلحاظ  و  پیمایشی  توصیفی/ 

این  داده های  گردآوری  روش  و  بوده  کاربردی  تحقیقات 

پرسش نامه  یا  پیمایش  روش  و  کتابخانه ای  روش  تحقیق 

مهندسی،  قراردادی،  واحدهای  آماری  نمونه  و  جامعه  و 

دولت؛  با  مشارکت  درزمینه  متخصص  و  باتجربه  شرکت های 

کارشناسان حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی 

)پرسنل مرتبط با پروژه های بزرگراهی( و همچنین مهندسین 

ناظر و شرکت های مشاور در امور پروژه های زیربنایی بزرگراهی 

کارفرما بوده و  به همراه رسته های مهندسی و حقوقی سازمان 

گاسر و استراوس  درنهایت برای تجزیه وتحلیل داده ها روش 

کدگذاری دست نوشته های مصاحبه و یا دیگر داده های  شامل 

در  اصل  در  که  است  کلیدی  مفاهیم  برحسب  جمع آوری شده 

کرده اند، استفاده شده است. کار ظهور پیدا طول خوِد 

روش جمع آوری اطاعات در این تحقیق در ابتدا مصاحبه 

ع  از طریق مصاحبه با متخصصان و افراد صاحب نظر در موضو

و  تخصص  و  تجربه  دارای  زمینه  آن  در  که  موردپژوهش 

از اشخاص  کسب آن اطاعات  امکان  که  اطاعاتی می باشند 

دیگر میسر نمی باشد، انجام می شود. سپس از طریق مصاحبه 

قبل  از  کند  ح  باید مطر پرسشگر  که  ساختاریافته، موضوعاتی 

در  هریک  گردیده اند،  رده بندی  دقیق  به طور  و  معین شده 

ح می شوند. در این مصاحبه پرسش ها از قبل  جای خود مطر

کلمات معینی قرار می گیرند، پرسشگر محدود است هر  در قالب 

کند و از پاسخگو  ح  کلماتی مخصوص و یکسان طر پرسش را با 

که هر یک از سؤال ها را به طور دقیق و مختصر پاسخ  بخواهد 
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است.  ساخت یافته  برنامه ای  دارای  مصاحبه  ع  نو این  گوید. 

و  آزمایش  و  پرسشنامه  از  استفاده  با  تحقیق  روش  بنابراین 

توصیفی-  داده ها  گردآوری  ازنظر  کیفی،  داده های  مقایسه 

کاربردی خواهد بود. پیمایشی )روش دلفی( و ازنظر اهداف 

جامعه آماری، جامعه هایی است متشکل از افراد یا واحدها 

تحقیق  این  در  باشند  مشترک  صفت  یک  حداقل  دارای  که 

و  راه  وزارت  کارشناسان  و  مهندسان  شامل  آماری  جامعه 

شهرسازی )کارفرما( و بخش خصوصی )کارگزار( در پروژه های 

زیربنایی مشارکت دولتی- خصوصی شرکت داشته اند خواهند 

بود.

طراحی  پرسش نامه  شاخص ها  از  هریک  بررسی  به منظور 

بود  نفر   30 آن ها  تعداد  که  کارفرمایان  یعنی  خبرگان  بین  و 

قبل  از  که  سؤال هایی  برای  چهارچوبی  سپس  و  شد  توزیع 

نشده اند  کدبندی  قبل  از  که  سؤال هایی  و  کدبندی شده اند 

بررسی  با  پس ازآن  و  شد  تشکیل  اطاعات  بررسی  به منظور 

تکنیک هایی به ارزیابی شاخص ها پرداخته شد.

از  استفاده  با  به دست آمده  اطاعات  حاضر  تحقیق  در 

گرفت  خواهند  قرار  تجزیه وتحلیل  مورد  استنباطی  آمار  شیوه 

و از تکنیک آماری با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده خواهد 

شد.

3. تحلیل داده ها
پرسشنامه  سؤال های  توصیفی  تجزیه وتحلیل  به  بخش  این 

جایگاه  تحصیات،  ازنظر  پاسخگویان  ترکیب  می پردازد. 

قسمت  می شود.  مشخص  پاسخ گویان  کار  سابقه  سازمانی، 

و  مرکزی  شاخص های  توصیف  به  نیز  بخش  این  پایانی 

پرسشنامه  سؤاالت  و  عوامل  متغیرها،  نمرات  کندگی  پرا

می پردازد.

نشان  را  پاسخ دهندگان  تحصیات  میزان  فراوانی   )1( جدول 

می دهد.

 جدول  1- فراوانی میزان تحصیالت پاسخ گویان بخش
جمعیت شناختی پرسشنامه

درصدفراوانی
درصد 

داده های معتبر
درصد 
تجمعی

9303030کارشناسی

1653.353.383.3کارشناسی ارشد

تر 516.616.6100.0دکترا و باال

30100.0100.0مجموع

همچنین جدول )2( فراوانی جایگاه سازمانی پاسخگویان به 

پرسشنامه را نشان می دهد.

 جدول 2- فراوانی جایگاه سازمانی پاسخ گویان بخش
جمعیت شناختی پرسشنامه

درصدفراوانی
درصد داده های 

معتبر
درصد 
تجمعی

1033.333.333.3مهندس ناظر

6202063.3مشاور

کارشناس 
قرارداد

1446.646.6100.0

30100.0100.0مجموع

پرسشنامه  به  پاسخ دهندگان  کار  سابقه  بررسی  به   )3( جدول 

می پردازد.

کار پاسخ گویان بخش جمعیت شناختی جدول 3-فراوانی سابقه 

درصد تجمعیدرصد داده های معتبردرصدفراوانی

1413.313.313.3 تا 5 سال

5516.616.629.9 تا 10 سال

106202049.9 تا 15 سال

15826.626.676.5 تا 20 سال

20723.323.3100.0 و به باال

30100.0100.0مجموع

آن ها  دیدگاه  و  پاسخگو  افراد  شغلی  ع  موضو ادعای  مورد  در 
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دوسطحی  ازآنجایی که  پژوهش  اصلی  متغیرهای  به  نسبت 

 )t-test( جامعه  دو  میانگین  مقایسه  آزمون  از  هستند 

در  آزمون  این  اجرای  از  حاصل  نتایج  و  است  استفاده شده 

جداول زیر آمده است:

جدول 4: آزمون مقایسه جامعه مربوط به موضوع شغلی پاسخگویان و متغیرهای اصلی پژوهش

آزمون برابری میانگینآزمون تساوی واریانس

F آماره.Sigدوطرفه Sigکثرحداقل حدا

نیاز جامعه عمرانی
تساوی واریانس

2.7580.085
0.852
0.763

-0.215
-0.187

0.254
0.236 عدم تساوی واریانس

شرایط انتخاب سرمایه گذار
تساوی واریانس

0.5650.441
0.175
0.134

-0.014
-0.080

0.449
0.438 عدم تساوی واریانس

تأمین مالی پروژه
تساوی واریانس

2.2210.168
0.510
0.459

-0.116
-0.139

0.331
0.304 عدم تساوی واریانس

مسائل مربوط به قراردادها
تساوی واریانس

0.2560.672
0.893
0.841

-0.254
-0.243

0.253
0.243 عدم تساوی واریانس

گذاری پروژه مشکات وا
تساوی واریانس

0.3540.232
0.183
0.169

-0.067
-0.065

0.531
0.476 عدم تساوی واریانس

هزینه تملک / خرید زمین
تساوی واریانس

1.9170.142
0.583
0.438

-0.151
-0.134

0.371
0.289 عدم تساوی واریانس

که سطح معناداری مربوط  اطاعات جدول )4( نشان می دهد 

بزرگ تر  پژوهش  اصلی  متغیرهای  برای  لوین]10[  آزمون  به 

برابری  فرض  درنتیجه  و  است  درصد   5 معناداری  سطح  از 

اول  سطر  اطاعات  بنابراین  نمی شود؛  رد   )H0( واریانس ها 

معناداری  سطح  می گیرد.  قرار  موردبررسی  نتیجه گیری  برای 

همٔه  برای  واریانس  تساوی  فرض  با  میانگین  تساوی  آزمون 

ادعای تساوی میانگین  و  از 5 درصد می باشد  بیشتر  متغیرها 

و  می شود  پذیرفته  متغیرها  این  بر  پاسخگو  افراد  تحصیات 

پژوهش  اصلی  متغیرهای  از  هیچ کدام  بر  تحصیات  متغیر 

تفاضل  برای  اطمینان  بازه  هم چنین  است.  نبوده  تأثیرگذار 

گروه به صورت زیر محاسبه شده است: میانگین دو 

 

1 
 

 

  
  

  آزمون برابري ميانگين  آزمون تساوي واريانس

 .F  Sigآماره 
Sig 

  حداكثر  حداقل دوطرفه

  يجامعه عمران يازن
 تساوي واريانس

2,758  0,085  0,852  
0,763  

0,215-  
0,187-  

0,254  
  ي واريانستساوعدم  0,236

  0,175  0,441  0,565 تساوي واريانس  گذاريهانتخاب سرما يطشرا
0,134  

0,014-  
0,080-  

0,449  
 ي واريانستساوعدم  0,438

  تأمين مالي پروژه
 تساوي واريانس

2,221  0,168  0,510  
0,459  

0,116 -  
0,139-  

0,331  
  نسي وارياتساوعدم  0,304

  0,893  0,672  0,256 تساوي واريانس  مسائل مربوط به قراردادها
0,841  

0,254-  
0,243-  

0,253  
 ي واريانستساوعدم  0,243

  0,183  0,232  0,354 تساوي واريانس  ي پروژهمشكالت واگذار
0,169  

0,067 -  
0,065 -  

0,531  
 ي واريانستساوعدم  0,476

  0,583  0,142  1,917 تساوي واريانس  نهزينه تملك / خريد زمي
0,438  

0,151-  
0,134-  

0,371  
 ي واريانستساوعدم  0,289

  
از  تربزرگبراي متغيرهاي اصلي پژوهش  1دهد كه سطح معناداري مربوط به آزمون لوينيمنشان  4اطالعات جدول 
بنابراين اطالعات سطر اول براي ؛ شودينم ) ردH0ها (يانسواريجه فرض برابري درنتدرصد است و  5سطح معناداري 

 ٔ◌ همهگيرد. سطح معناداري آزمون تساوي ميانگين با فرض تساوي واريانس براي يمي قرار موردبررسگيري يجهنت
شود يمو ادعاي تساوي ميانگين تحصيالت افراد پاسخگو بر اين متغيرها پذيرفته  باشديمدرصد  5متغيرها بيشتر از 

ين بازه اطمينان براي تفاضل چنهمكدام از متغيرهاي اصلي پژوهش تأثيرگذار نبوده است. يچهالت بر و متغير تحصي
  است: شدهمحاسبهزير  صورتبهميانگين دو گروه 

0,254 ≤ 2 µ  - 1 µ يجامعه عمران يازنمتغير  -0,215 ≥   
0,449 ≤ 2 µ  - 1 µ گذاريهانتخاب سرما يطشرامتغير  -0,014 ≥   
0,331 ≤ 2 µ  - 1 µ تأمين مالي پروژهمتغير  -0,116 ≥   
0,253 ≤ 2 µ  - 1 µ مسائل مربوط به قراردادهامتغير  -0,254 ≥   
0,531 ≤ 2 µ  - 1 µ پروژه يمشكالت واگذار يازنمتغير  -0,067 ≥   
0,371 ≤ 2 µ  - 1 µ هزينه تملك / خريد زمينمتغير  -0,151 ≥   

                                                 
1 Levene  پرسشنامه شناختی  جمعیت  سطحی  چند  متغیرهای  برای 

کار، از آزمون مقایسه میانگین  شامل میزان تحصیات و سابقه 

مستقل  متغیر  یک  تأثیر  درواقع  که   )ANOVA( جامعه  چند 

استفاده شده  کند،  بررسی  وابسته  متغیر  بر  را  گروه بندی شده 

است و نتایج حاصل از اجرای این آزمون در جداول )5( و)6( 

به آمده است:
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جدول 5- آزمون مقایسه میانگین چند جامعه مربوط به تحصیالت پاسخگویان و متغیرهای اصلی پژوهش

تحصیالت 
پاسخگویان

نیاز جامعه عمرانی
شرایط انتخاب 

سرمایه گذار
تأمین مالی پروژه

مسائل مربوط به 
قراردادها

گذاری  مشکالت وا
پروژه

هزینه تملک / خرید 
زمین

F آماره.SigF آماره.SigF آماره.SigF آماره.SigF آماره.SigF آماره.Sig

1.3210.0461.6370.0481.3510.0610.1910.0370.7810.0291.7350.094

سطح  مقدار  می شود  مشاهده   5 جدول  در  که  همان طور 

تأمین مالی پروژه و هزینه تملک/ معناداری برای متغیرهای 

خرید زمین بزرگ تر از 0.05 است، پس می توان نتیجه گرفت که 

نظرات نسبت به این دو متغیر بین پاسخ دهندگان ازنظر میزان 

تحصیات اختافی وجود نداشته و بین میانگین چند جامعه 

این  میانگین  بین  به عبارت دیگر  ندارد.  وجود  معنادار  تفاوت 

مشاهده  اختاف نظر  تحصیات،  میزان  به  توجه  با  متغیر  دو 

متغیرها  این  بر  افراد  تحصیات  که  معنا  این  به  نمی شود 

برای  معناداری  سطح  مقدار  دیگر  طرف  از  یست.  ن تأثیرگذار 

سرمایه گذار،  انتخاب  شرایط  عمرانی،  جامعه  از  نی متغیرهای 

پروژه  گذاری  وا مشکات  و  قراردادها  به  مربوط  مسائل 

که نظرات  گرفت  کوچک تر از 0.05 است، پس می توان نتیجه 

میزان  ازنظر  پاسخ دهندگان  بین  متغیرهای  این  به  نسبت 

گفت  می توان  به عبارت دیگر  دارد.  وجود  اف  اخت تحصیات 

در متغیرهای نیاز جامعه عمرانی، شرایط انتخاب سرمایه گذار، 

پروژه میزان  گذاری  وا قراردادها و مشکات  به  مسائل مربوط 

تحصیات افراد بر نظرات پاسخ دهندگان تأثیرگذار بوده است.

به  مربوط  متغیرهای   )6( جدول  در   )5( جدول  با  مشابه 

این  در  می گیرند.  قرار  موردبررسی  کار  سابقه  ازنظر  پرسشنامه 

کار، از آزمون  آزمایش نیز برای متغیرهای چند سطحی سابقه 

که درواقع تأثیر یک   )ANOVA( مقایسه میانگین چند جامعه

کند،  بررسی  وابسته  بر متغیر  را  گروه بندی شده  متغیر مستقل 

استفاده شده است.

کار پاسخگویان و متغیرهای اصلی پژوهش جدول 6- آزمون مقایسه میانگین چند جامعه مربوط به سابقه 

کار  سابقه 
پاسخگویان

نیاز جامعٔه عمرانی
شرایط انتخاب 

سرمایه گذار
تأمین مالی پروژه

مسائل مربوط به 
قراردادها

گذاری  مشکالت وا
پروژه

هزینه تملک / 
خرید زمین

F آماره.SigF آماره.SigF آماره.SigF آماره.SigF آماره.SigF آماره.Sig

1.3710.0461.41800392.0710.0360.7610.0341.0320.0312.3760.036

تمامی   Sig مقدار  که  می دهد  نشان   )6( جدول  اطاعات 

گرفته می شود  کوچک تر از 0.05 می باشد، پس نتیجه  متغیرها 

معنادار  تفاوت  جامعه  چند  میانگین  بین  عوامل  این  در  که 

عمرانی،  جامعٔه  نیاز  میانگین  بین  به عبارت دیگر  دارد.  وجود 

شرایط انتخاب سرمایه گذار، تأمین مالی پروژه، مسائل مربوط 

خرید   / تملک  هزینه  پروژه،  گذاری  وا مشکات  قراردادها،  به 

کار متفاوت، اختاف نظر وجود  زمین با توجه به دامنٔه سابقه 

دارد و سابقه افراد بر متغیرهای اصلی پژوهش تأثیرگذار است. 

که سابقه افراد  همچنین داده های این جدول نشان می دهد 

به  مربوط  مسائل  متغیر  دو  بر  را  تأثیر  بیشتری  پاسخ دهنده 

گذاری پروژه داشته اند. قراردادها و مشکات وا

است.  شده  ارائه  تحقیق  توصیفی  آمار   )7( جدول  در 
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از  یک  هر  کندگی  پرا و  مرکزی  شاخص های  شامل  آمار  این 

می باشد.  آن ها  بین  همبستگی  و  پژوهش  اصلی  متغیرهای 

نمره  میانگین  می دهد  نشان  زیر  جدول  در  که  همان طور 

شش متغیر اصلی پژوهش باالی سه می باشد هم چنین متغیر 

نیاز  متغیر  و  باالترین   3.898 میانگین  با  پروژه  مالی  تأمین 

جامعه عمرانی پایین ترین نمره را به خود اختصاص داده اند. 

شرایط  متغیر  به  مربوط   0.690 معیار  انحراف  مقدار  بیشترین 

مربوط   0.619 آن  مقدار  کمترین  و  است  سرمایه گذار  انتخاب 

برای  چولگی  ضریب  می باشد.  ملک  تملک/خرید  هزینه  به 

که چوله به چپ  کلیه متغیرهای اصلی منفی است به این معنا 

است.

جدول  7- آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش

میانگینمتغیر اصلی پژوهش
انحراف 

معیار
کشیدگیچولگیدامنهمد )نما(میانه

حداقل 
مقدار

کثر مقدار حدا

0.8320.98315-3.4020.6463.4553.553.45نیاز جامعٔه عمرانی

1.0020.87615-3.5010.6903.6674.173.33شرایط انتخاب سرمایه گذار

0.8561.00025-3.8980.6233.6063.862.09تأمین مالی پروژه

0.6780.34215-3.3840.6353.5003.673.22مسائل مربوط به قراردادها

گذاری پروژه 0.5620.27814-2.7410.6312.6412.793.13مشکات وا

0.7310.32125-3.2310.6193.2013.383.12هزینه تملک / خرید زمین

موانع قراردادهای PPP در پروژه های زیربنایی بزرگراه از منظر 

کارفرما و سرمایه گذاران بود. در راستای رسیدن به این رویکرد، 

قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی،  تیپ  بررسی تحلیلی 

عمومی  مشارکت  در  دولت  معیارهای  و  سیاست ها  شناسایی 

و  شناسایی  بزرگراه،  ساخت  پروژه های  گذاری  وا -خصوصی، 

از  خصوصی  عمومی-  مشارکت  مشکات  و  موانع  طبقه بندی 

کارفرمایان، بررسی و  دید سرمایه گذاران راه سازی و همچنین 

اولویت بندی چالش های مشارکت عمومی - خصوصی و ارائه 

روش  بود.  پژوهش  اهداف  از  مشکات  کاهش  راهکارهای 

جمع آوری اطاعات در این تحقیق در ابتدا از طریق مصاحبه 

که  ع موردپژوهش  با متخصصان و افراد صاحب نظر در موضو

می باشند،  اطاعاتی  و  تخصص  و  تجربه  دارای  زمینه  آن  در 

بود. 

از  آمده  دست  به  داده های  تحلیل  و  تجزیه  از  پس 

مشخص  پرسشنامه های  به  شده  داده  پاسخ های  طریق 

میانگین 3.898  با  پروژه  مالی  تامین  برای  الزم  بستر  که  شد 

مشارکت  قراردادهای  روی  پیش  مانع  و  چالش  مهم ترین 

بخش خصوصی- دولتی در پروژه های زیر بنایی )بزرگراه ها ( 

گذاری  وا مشکات  و  دیگر  طرف  از  می باشد.  کارفرما  منظر  از 

را  اهمیت  کمترین  کارفرمایان  نظر   از  را  تاثیر  کمترین  پروژه 

این  اول  آنالیز داده های پرسشنامه  از  داشته است. همچنین 

که میزان تحصیات افراد در متغیرهای نیاز  نتیجه حاصل شد 

جامعه عمرانی، شرایط انتخاب سرمایه گذار، مسائل مربوط به 

گذاری پروژه، بر نظرات پاسخ دهندگان  قراردادها و مشکات وا

متغیرهای  بر  تحصیات  میزان  ولی  است.  بوده  تأثیرگذار 

و  قراردادها  به  مربوط  مسائل  سرمایه گذار،  انتخاب  شرایط 

گذاری پروژه تاثیر گذار نبوده است. مشکات وا

بدون شک پژوهشگران در مسیر انجام پژوهش های خود 

نتایج  است  ممکن  که  می شوند  مواجه  محدودیت هایی  با 

محدودیت ها  این  شناخت  دهد.  قرار  تاثیر  راتحت  پژوهش 

سطح  ارتقا  همچنین  و  پژوهش  نتایج  بهتر  تفسیر  قابلیت 

کیفی پژوهش های آتی را امکان پذیر می سازد. پژوهش حاضر 
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جمع بندی و مالحظات
نقل  و  حمل  زیانبار  و  منفی  اثرات  برخی  تشدید  یا  و  بروز 

سالیان  در  کشور  بخش های  ترین  اساسی  از  یکی  نوان  به ع

گرفته  قرار  برنامهریزان  و  ارشناسان  ک کثر  ا توجه  مورد   ، اخیر

در  نقلیه  وسایل  فراوان  کم  را ت نمونه،  به عنوان  است. 

فسیلی،  سوختهای  باالی  رف  مص و  شهری  بین  جاده های 

معضل نزدیک شدن به آستانه اتمام این منابع غیرجایگزین 

آن ها  از  ناشی  زیست  محیط  رب  مخ آالیندههای  تشار  ان و 

و  نقل  و  حمل  باالی  اهمیت  دیگر  وی  س از  می کند.  داعی  ت را 

اجتماعی،  اقتصادی،  از حوزه های  بر بسیاری  آن  تاثیرگذاری 

شده  باعث  زیست  محیط  ذاری،  سیاستگ راهبردی،  ه  توسع

را  نقل  و  حمل  کنند  تاش  مدیران  دنیا،  تمام  در  که  است 

با  و  کنند؛  سازماندهی  نقل  و  مل  ح جامع  مدیریت  الب  ق در 

با  و  ریزی  برنامه  و  طراحی  وش های  ر جدیدترین  از  اده  استف

زمینه  آوردن  فراهم  و  ممکن  ابزارهای  تمام  گرفتن  اختیار  در 

برای  را  راه  مختلف،  ته های  رش متخصصان  بین  ری  همکا

رسیدن به یک راه حل پایدار و متعادل در زمینه مسائل حمل 

کنند. و نقل بین شهری هموار 

بین  رابطه  اهمیت  بر  کید  تأ با  اقتصاددانان  از  ری  بسیا

در  تأخیر  اقتصادها،  در  خصوصی  بخش  و  عمومی  بخش 

کمبود سرمایه گذاری و  تکمیل پروژه های زیرساختی به علت 

را  درحال توسعه  کشورهای  در  عمومی  خدمات  پایین  کیفیت 

در  دولت  مستقیم  مداخله  یا  ناسب  نام سیاست های  از  ناشی 

همین  از  می دانند.  پشتیبانی  و  مالی  تأمین  ساخت،  طراحی، 

بانک  مانند  بین المللی  اقتصادی  ی  نهادها قتصاددانان  ا رو 

اقتصاددانان  از  بسیاری  و  پول  للی  بین الم صندوق  و  ی  جهان

کنار گذارده و برای  دانشگاهی نظریه مدیریت عمومی سنتی را 

کشورها از طریق توسعه  رفع مشکات و افزایش ارائه خدمات 

که  کردند  پیشنهاد  را  راه حل هایی  زیرساختی،  ه های  پروژ

مشارکت عمومی خصوصی ازجمله پرکاربردترین این راه حل ها 

است

رویکرد این تحقیق، شناسایی و بررسی تحلیلی چالش ها و 

به موردبحث  ادامه  که در  بوده  بامحدودیت هایی مواجه  نیز 

گیرد. قرارمی 

چالش های . 1 بررسی  پژوهش  این  در  محدودیت  اولین 

کارفرمایان  از  محدودی  تعداد  توسط  تنها  شده  ح  مطر

ی  همه  به  دسترسی  عدم  و  می باشد  گذران  سرمایه  و 

محدودیت  حوضه  این  در  گذران  سرمایه  و  کارفرمایان 

کات  ادرا است  ممکن  که  می آید.چرا  حساب  به  بزرگی 

ونگرش های افراد متفاوت باشد.

گرفته . 2 نظر  در  متغیر های  به  مربوط  محدودیت  دومین 

شده در این پژوهش است. 

در . 3 معیارهای  و  سنجه ها  به  مربوط  دیگر  محدودیت 

این  در  ح  متغیرهای مطر برای سنجش  گرفته شده  نظر 

توسط  نیز  دیگری  معیارهای  و  سنجه ها  است.  پژوهش 

گرفتن آنها  که درنظر  ح شده است  سایر پژوهشگران مطر

تحت  را  پژوهش  نتایج  تواند  متغیرهامی  سنجش  برای 

تاثیر قرار دهد.

تنها . 4 استفاده  پژوهش،  این  دیگر  بیان  قابل  محدودیت 

داده ها  آوری  جمع  جهت  مصاحبه  و  پرسشنامه  ابزار  از 

درک  و  عمیق تر  بررسی های  جهت  درحالیکه  می باشد، 

بهتر متغیر ها و روابط آنها بهتر است از روش های مختلف 

کانون یا متمرکز و مشاهدات  مصاحبه همچون مصاحبه 

گردد. کتبی و شفاهی نیز استفاده  میدانی، اسناد 

می توانند  پژوهشگران  آتی  تحقیقات  در  اعتباریابی،  برای 

به کار  دیگر  قشرهای  و  حوضه ها  رادر  شده  ح  مطر چالش های 

کار برد: گیرند و می توان موارد زیر را در تحقیقات آتی به 

مصاحبه، . 1 مانند  داده ها  آوری  ابزارجمع  سایر  از  استفاده 

کتبی و شفاهی و مشاهده میدانی جهت استخراج  اسناد 

نتایج دقیق تر توصیه می شود.

بحث . 2 به  مربوط  سایرمتغیر های  کردن  وارد  با  الگو  بسط 

چالش های موجود.
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investigation the Challenges and drawbacks to Public-Private Partnership 
Participation Contracts in Infrastructure Projects

Rohollah Sohrabi, P.hD

Ali Rostmi, Ph.D

Public-private partnership, infrastructure projects, employers.

One of the most important issues of the world today is the development of infrastructure and infra-

structures, because no economy neither in Iran, nor in the world, an economy can make progress 

without creating the necessary infrastructure. Due to reasons such as high costs, prolonged return on 

investment, financial weakness, and lack of compliance with laws and regulations from the private 

sector, the infrastructure of the public has always been the responsibility of the public sector, or the 

government and public and public organizations. Public-private partnership (PPP) is a model for fi-

nancing infrastructure and infrastructure projects such as communications systems projects, airports 

and power plants.

In this study, using previous studies that were materially in the framework of this study, and with 

a new look from a new angle to the challenges of public-private partnership participation contracts 

in the underlying projects, they sought to address these challenges from the perspective Employer, 

Consultants, and Contractors. In other words, the purpose of this paper was to identify and analyze 

the challenges and obstacles of PPP contracts in highway infrastructure projects. In this research, 

both of the interviewing tools and the questionnaire were used simultaneously, and the challenges 

and barriers to public-private partnerships contracts in the field of infrastructure (highways) were 

examined from the employer’s point of view. In this research, the statistical population was 30 peo-

ple. The results of the questionnaires indicated that the necessary basis for project financing and 

guarantees, as well as issues related to contracts and regulations or ambiguities, is the most important 

challenge and obstacle to public-private partnership contracts in infrastructure projects (highways). 

As a result, in order to solve these problems, future projects should focus on removing these barriers 

and providing a suitable financial basis.
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Comparison of The Model Altman Z Score and Cash Flow-based Model 
For Predicting Bankruptcy of Compainies Listed in tehran Stock Exchange

Azra Sedaghat, M.A

Abdorreza Asadi, Ph.D

Bankruptcy, Altman Zscore Model, Bankruptcy Forecast Ratios, Cash Flow Ratio.

The objecte of the present study is to predict bankruptcy by using Altman Z score model and its 

compared performance through a model based on the ratio of cash flows. For this porpose, a range 

of financial ratios to model and Altman’s cash flow was used as the predictor variables of corporate 

financial distress. The results showed that the model introduced Altman relationship between the 

ratios of operating cash flow to sales is insignificant with bankruptcy. The findings also showed that 

the predictive power of the models are not significantly different, and cash flows in bankruptcy pre-

diction model is considered insignificant.
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Analyzing The Risks and Optimal Coverage of Universal Life Insurance: 
An Individual Insurance Demand Model

Atousa Goodarzi, Ph.D. 

Abdolnaser Karkehabadi, M.A

Ul Risks, Analyzing The Investment Risks In Life Insurance, Analyzing The Death Risks in 

Life Insurance, Optimal Insurance Coverage.                      

Due to its dual endowment purposes, Universal Life Insurance (ULI) is now known as one of the 

most accepted life insurances in Iran as well as in the world among policy holders. In this paper, 

with respect to the basic model of insurance optimal demand, it is for the first time an individual 

optimal demand model of ULI presented. Besides a microeconomic approach is carried out on ULI 

optimal coverage, using risk-aversion curves and primary budget line in coverage-premium rela-

tionship, in which risks influence the slope of the budget line. These risks are categorized into two 

groups for ULI, the first of which include insured’s higher age,  job hazard class, personal and family 

bad health records as well as higher death benefit option. The second group is related to the risks 

of investment in relation to Annual Participating Interest Rate (APIR) of policy holders. At the first 

stage, the risks of investment are discussed, which pertain to APIR either as fixed or alternatively 

average or fluctuating during the period of the life insurance as a result of altering Technical Interest 

Rate (TIR) around a fixed expected TIR in policy holder’s mind. As average APIR increases, the 

slope of the budget line decreases inversely towards risk-aversion curves with higher utilities. At the 

second stage, regardless of APIR effect, the marginal effect of death premium rate causes the slope 

of the budget line to rotate upward, hence affecting the whole ULI premium amount or proportion 

of surrender (cash) value and death benefit. Finally as conclusion, simultaneous effects of the above 

mentioned death and investment risks are discussed. 



Commercial Surveys   82 & 83  3

Investigating the Effect of Institutional Investors’ Policy, Price Coinci-
dence and Profitability Index on the Risk of Company Stock Reduction.   

Nafiseh Kaveh, M.A

Institutional Investors, Stock Price Synchronization, Profitability Index, Risk Of Falling Stock Prices.

Research purpose: This paper is to investigate the effect of the policy of institutional investors, 

price synchronization and profitability index on the risk of falling stock prices between 2011-2015 

(1390-1394).

Research method: The research is conducted through desk resarch and statistical analysis. To test 

the hypotheses, the regression and correlation coefficient as well as the t-test are used to determine 

the stationarity of variables Fisher’s ADF test were used Further more, to estimate the model panel 

method and the F lemmer test as well as Hausman test were used. Also, Excel and Eviews 8 software 

were used to analyze the data and to test the assumptions of the research.

Conclusion: The results indicate that there is a negative and significant relationship between the 

policy of institutional investors with the risk of falling stock prices, which means that the existence 

of institutional investors has the incentive and management ability to hide or delay the publication 

of bad news. This eventually reduces the likelihood of falling stock prices. There is also a positive 

and significant relationship between stock price synchronization and the risk of falling stock prices. 

Increasing synchronization will increase the risk of falling stock prices. There is also a negative and 

significant relationship between profitability and the risk of stock price collapse, so that increasing 

company profitability significantly reduces the risk of stock price collapse.
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Investigating the effect of institutional investors ratio, financial con-
straints, stock market liquidity and volatility of stock prices on sales 

growth rate in companies admitted to Tehran Stock Exchange

Ali Hasanvand, M.A. 

Institutional Investors Ratio, Sales Growth Rate, Financial Constraints, Stock Market 

Liquidity, Stock Price Fluctuation And Data Panel

The purpose of this study is to investigate the effect of institutional investors ratio, financial con-

straints, stock market liquidity and volatility of stock prices on the growth rate of corporate sales. 

This research is library and analytical-Causality research and is based on the analysis of panel data 

(data panel). In this study, the financial information of 106 companies listed in Tehran Stock Ex-

change during the period from 2009 to 2014 has been investigated (636 companies - year). To ana-

lyze the results of the study, 22 SPSS, Eviews 8.1 and Minitab 17.1 have been used. The results of 

the research in relation to confirmation of the first hypothesis of the research showed that there is a 

significant and direct relation between the ratio of institutional investors and the growth rate of sales 

of companies. Also, according to the analysis carried out in relation to the confirmation of the sec-

ond hypothesis of the research, we concluded that there is a significant and inverse relation between 

financial constraints and the growth rate of companies’ sales.Further more, the confirmation of the 

third hypothesis of the research showed that there is a significant and direct relationship between 

stock market liquidity and sales growth of companies. Finally, according to the analysis carried out 

in connection with the confirmation of the fourth hypothesis of research we concluded that there is a 

meaningful and direct relationship between stock price volatility and the growth rate of companies’ 

sales.
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Bagher Adabi, M.A

Seyed Ali Mosavi, M.A

Financial development market/Global Competitiveness of World Economic/Banking system

In the World Economic Forum of Global Competitiveness Report (2016-17) in terms of financial de-

velopment market, implies the inefficiency of Iran’s financial market. Since Iran’s financial system 

is bank-based, the main reason for this inefficiency is related to the performance of banking system. 

In terms of the number of financial intermediaries in the banking system, Iran has a better situation 

than other countries. However, in terms of the quality of financial services, financial depth and cost 

of resource mobilization, Iran’s banking system condition is not desirable. Fiscal domination and 

government interventions in monetary and credit policies has limited financial depth. In addition, 

on one hand the lack of a coordinated industrial policy and industrial investments priorities have led 

to non-optimal resource allocation. On the other hand, the cost of resource provision in Iran is high 

compared to other countries, which has challenged the banks’ financial strength and their capital 

adequacy. The most important approaches to paradigm shift in Iran’s banking system include the 

development of program to absorb foreign resource, reform of the relationship between government 

and banking system by reducing imposed loans, credit shares elimination, interest rates liberaliza-

tion, improvement of financial intermediation role through practical training, financial intermediar-

ies diversification as well as integrated supervision on the financial market.
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