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Abstract
This study investigates how ERM (Enterprise Risk Management) affects the
relation of managerial ability and investment efficiency. According to theory,
investment efficiency increases when that investment inefficiency decreases and
ERM Techniques along with managerial ability increases investment efficiency and
decreases investment inefficiency. Thus, the hypothesis predicts that ERM
Techniques play effective roles on the relation between management ability and
capital investment efficiency and decrease over- or under-investment. The variables
include managerial ability as independent variable that is measured by the
methodology developed in Demerjian et al. (2012) to estimate managerial ability, and
over- or under-investment as dependent variables that is measured by Gan (2015) and
Biddle et al. (2009). Also ERM Techniques are measured by Gordon et al. (2009).
The sample includes 106 Tehran Stock Exchange (TSE) firms at the period from
2004 to 2017. The findings conclude that ERM Techniques alone have no effect on
relation between managerial ability and capital investment efficiency.
Keywords: managerial ability, Investment efficiency, over investment, under
investment, ERM (Enterprise Risk Management)
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چكیده
پژوهش حاضر باهدف مطالعه نقش مدیریت ریسک شرکت ( )ERMدر رابطه بین توانایی
مدیریت و افزایش کارایی سرمایهگذاری انجامگرفته است .طبق مبانی نظری مدیریت ریسک واحد
تجاری میتواند بر رابطه توانایی مدیریت در افزایش کارایی سرمایهگذاری و کاهش ناکارایی
سرمایهگذاری تأثیرگذار باشد .اندازهگیری متغیر مستقل توان مدیریت از طریق مدل دمرجیان و
مکوی ( )2012و متغیر تعدیلتر مدیریت ریسک شرکت از طریق مدل گوردون و همکاران
( )2009انجام گردیده است .همچنین متغیر وابسته یعنی کارایی سرمایهگذاری از روش بیدل و
همکاران ( )2009و گن ( )2015اندازهگیری گردیده است .نمونه پژوهش شامل انتخاب 106
شرکت از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه سالهای 1380
تا  1395دادههای آنها جمعآوری گردیده است .در کل نتایج حاصل از تخمین دادههای تلفیقی به
روش رگرسیون با اثرات ثابت نشان میدهد که مدیریت ریسک شرکت بهتنهایی تأثیری بر رابطه
توان مدیریت در افزایش کارایی سرمایهگذاری و یا کاهش ناکارایی سرمایهگذاری شرکتها ندارد.
واژه های کلیدی :توان مدیریت ،کارایی سرمایهگذاری ،سرمایهگذاری کمتر از حد ،سرمایهگذاری
بیشازحد ،مدیریت ریسک شرکت
طبقهبندی موضوعیG11 ،M41 :
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مقدمه
پیتر دراکر 1فعالیت اقتصادی را مصرف منابع موجود برای آیندهای نامطمئن تعریف میکند .به
عبارتی در دنیای صنعتی و تولید رقابتی «ریسک» جزء الینفک سرمایهگذاری بشمار میرود .امروزه
هر سازمان بسته به ماهیت کار ﺧود ،ریسکهای گوناگونی را تجربه میکند و موفقیت آنها به میزان
زیادی به شیوه مدیریت ریسکها بستﮕی دارد .با شناسایی و مدیریت ریسکها اثر آنها بر واحد
تجاری به حداقل میرسد چراکه ریسک بهﺧودیﺧود زیان بالقوه و یا پیامد نامطلوب بشمار میرود
(چوی و همکاران .)2015 ، 2تغییرات پویایی امروزه سازمانها را از درون و بیرون تﺤت تأثیر قرار
میدهند که بسته به توان مدیریت« ،تهدیدها» و «فرصتهایی» را برای سازمانها ﺧلق میکنند و منجر
به تغییر شکل و شیوه کسبوکار میشوند .بنابراین حیات و سودآوری سازمانها در شرایﻂ پرتﻼطﻢ
امروزی بستﮕی به توانمندی مدیران در رویارویی با تغییرات سریع مﺤیطی و بهرهبرداری از فرصت
های ﺧلقشده دارد .تﺤقق این مهﻢ جز در سایه بهکارگیری مدیریت ریسک شرکت )ERM( 3که
یک نﮕاه کلنﮕر به مدیریت تهدیدها و فرصتها در عرصه سازمان دارد ،ممکن نخواهد بود.
پرداﺧتن به موضوع ریسک در پژوهشهای اﺧیر (مانند پژوهش استادی و همکاران )1396،نشان
میدهد که واکنش به ریسک و مدیریت ریسک شرکت ( )ERMجنبه مهمی است که در سالهای
اﺧیر در ﺧصوص افزایش کارایی سرمایهگذاری و کاهش ناکارایی سرمایهگذاری موردتوجه زیادی
قرارگرفته است .مدیری توانمندتر بشمار میآید که از جنبه واکنش به ریسک نیز توانایی ﺧود را
بهﺧوبی به نمایش بﮕذارد .مواجهه با ریسکهای متعدد میتواند توان مدیریت را تﺤت تأثیر قرار
دهد .از این دید چﮕونﮕی واکنش به ریسک و مدیریت ریسک شرکت ،میدان آزمایشی است برای
ارزیابی توان مدیریت در جهت تأثیرگذاری بر کارایی سرمایهگذاری .در این ﺧصوص ذهن همﮕان
درگیر این سؤال میگردد که توان مدیریت چﮕونه توانسته ریسکهای مرتبﻂ با شرکت را تﺤت
تأثیر قرار دهد .در راستای این مهﻢ پژوهش حاضر درصدد است تا مدیریت ریسک شرکت را از
جهت تأثیرگذاری بر رابطه توان مدیریت و افزایش کارایی سرمایهگذاری شرکت موردبررسی قرار
دهد.

(پدر مدیریت کسبوکار نوین)1 . Peter Drucker
2 . Choi et al.
)3 . Enterprise Risk Management (ERM
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فرض بر این است که مدیران با توانمندی و استفاده از ابزار مدیریت ریسک ،کارایی سرمایه
گذاری را می توانند افزایش دهند .بررسی این مهﻢ تاکنون انجام نﮕردیده است .به عبارتی مسئله
اینگونه مطرح میگردد که آیا میتوان انتظار داشت که «مدیریت ریسک شرکت» بهعنوان ابزاری
کارآمد بر رابطه بین توان مدیریت و کارایی سرمایهگذاری ،نقش مهمی ایفا نموده و باعث بهبود و
افزایش کارایی سرمایهگذاری گردد یا ﺧیر.
مبانی نظری
ریسکها در تمام جنبههای زندگی وجود دارند (چوی و همکاران .)2015 ، 1امروزه تغییرات
مﺤیطی شرکتها را با انواع مختلفی از ریسکها مواجه ساﺧته است .طبق نظر چن و

همکاران2

( ) 2015یکی از دو نوع کمکی که اطﻼعات حسابداری در جهت افزایش کارایی سرمایهگذاری
میتوانند ارائه دهند همانا «کاهش ریسک» و «کاهش عدم تقارن اطﻼعاتی» است .در این بین
پژوهشهای مختلف هرکدام برای افزایش کارایی سرمایهگذاری عواملی را بررسی نمودهاند .برای
مثال گارسیا الرا و همکاران )2015( 3اینگونه دریافتند که مﺤافظهکاری حسابداری ،کارایی
سرمایهگذاری را بهبود میبخشد .مشایخی و مﺤمدپور ( )1393و امیدی ( )1390نیز دریافتند که
کیفیت گزارشﮕری مالی باعث افزایش کارایی سرمایهگذاری میشود؛ اما نقش مدیریت ریسک
واحد تجاری در زمینه افزایش کارایی سرمایهگذاری کمتر موردتوجه قرارگرفته است.
موضوع افزایش کارایی سرمایهگذاری ازآنجهت دارای اهمیت میگردد که بر اساس تئوری
نماینـدگی ،زمـانی کـه مـدیران اطﻼعـات ﺧـوبی راجـع بـه وجـود فرصتهای سرمایهگذاری
پرمنفعت داشته باشند ،امکان دارد کـه آن را بـه دلیـل مـشکﻼت مخاطرهی اﺧﻼقی که ناشی از
تملک وجوه نقد شرکت توسـﻂ مـدیریت ،عدم دوراندیشی و گزینش طرح نامناسب و نیز کمبود
وجوه در دسترس که ناشی از تأمین مالی ﺧارجی پرهزینه است ،دنبال نکنند (گارسیا الرا و همکاران،
 .)2015درنتیجه سرمایهگذاری کمتر از حد و سرمایهگذاری بیشتر از حد درنتیجه مشکﻼت
نمایندگی مثل ﺧطر اﺧﻼقی و انتخاب نادرست پدید میآید (جنسن و مکلینگ 1976،مایرز و

1 . Choi et al.
2 . Chen et al
3 . García Lara et al.
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مایلف 1984، 1جنسن 1986 ، 2لمبرت و همکاران ;2007 ، 3بیدل و همکاران .)2009 ،از طرفی
درست است که نا اطمینانی حاصل از وجود ریسک در عملیات هر شرکتی وجود دارد اما اعتقاد بر
این است که نﺤوه برﺧورد با ریسکها میتواند «تهدید» ناشی از آن ریسک را به «فرصتی» برای
رشد و کارایی سرمایهگذاریهای شرکت تبدیل نماید که البته این به مدیریت ریسک شرکت
بستﮕی دارد .طبق نظریه مطلوبیت بهطورکلی افراد برحسب نﮕرششان به ریسک به سه گروه تقسیﻢ
میگردند :الف) ریسک گریز ب) ﺧنثی به ریسک ج) ریسکپذیر .مدیر بهعنوان تصمیﻢگیرنده
شرکت می تواند در هریک از این سه دسته قرار گیرد .لذا مطالعه این موضوع ضروری است که آیا
مدیریت ریسک شرکت در تعامل با توان مدیریت منافعی از جهت بهبود کارایی سرمایهگذاری به
همراه دارد یا ﺧیر.
تأکید بر نقش مدیریت در تعریفی که کمیته سازمانهای حامی کمیسیون تردوی 4از  ERMبه
عملآورده مشخص میباشد .طبق این تعریف ERM :فرآیندی است متأثر از هیئتمدیره ،مدیرعامل
و دیﮕر کارکنان که در طراحی استراتژی در درون شرکت بکار برده میشود و برای شناسایی
رویدادهای بالقوهای که ممکن است شرکت را تﺤت تأثیر قرار دهد ،طراحی میشود و همچنین
برای مدیریت ریسک جهت کسب منافع طراحی میگردد تا اطمینان منطقی در راستای رسیدن به
اهداف شرکت به دست آید (به نقل از حاجی توگوک و ذین الدین.)2014 ، 5
توانایی مدیریت و ویژگیهای وی در واکنش به سطح ریسک قابلپذیرش شرکت در بازار
سرمایه ،همواره از موضوعات موردبﺤث در دهه اﺧیر بهطور ﺧاص بعد از وقوع بﺤران مالی در
بازارهای مالی جهان بوده است .بﺤران مالی آمریکا در بین سالهای  ،2007-2008بﺤران اﺧیر بدهی
یونان  2010-2013و بﺤران مالی بازار سرمایه ایران ،نﮕاهها را بهسوی مدیریت سوق داده و زمینه
الزم را برای بررسی و پژوهش درباره تواناییهای مدیریت و نیز ویژگیهای وی در نﺤوه مقابله وی
با ریسکهای رودرروی شرکت باهدف افزایش کارایی سرمایهگذاری و کاهش ناکارایی سرمایه
گذاری را فراهﻢ نموده است .دیدگاه جدید نهادهای مالی در بازار سرمایه در مورد عوامل مدیریتی

. Myers and Majluf
. Jensen
. Lambert et al
. Committee of Sponsoring Organizations(COSO) of the Treadway Commission
. Haji Togok and Zainuddin

1
2
3
4
5

راهبرد مديريت مالي ،سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،بهار 1398

6

تأثیرگذار (نظیر کیفیت مدیریت و توانایی تخصیصی منابع انسانی و سرمایه

شرکت)1

بر سطح

ریسک شرکت ،ﺧود نشاندهنده تأثیر این معیارها بر کارایی سرمایهگذاری و درنهایت بر عملکرد
آتی شرکت ﺧواهد بود .چﮕونﮕی استفاده مدیریت از ریسک به توان مدیریت بستﮕی دارد .لذا این
پیشفرض که توانایی مدیریت با کمک استفاده از مدیریت ریسک بهصورت مؤثرتری میتواند
کارایی سرمایهگذاری را افزایش دهد مسئلهای است که زمینه پژوهش حاضر را فراهﻢ نموده است.
به تعبیری توانمندی مدیریت باید از ابعاد مختلفی بررسی گردد که یکی دیﮕر از ابعاد شناسایی
توانمندی مدیریت ،نﺤوه واکنش او در مواجهه با ریسکهای شرکت در جهت افزایش کارایی
سرمایهگذاری است.
از سویی مدیریت ر یسک شرکت ابزاری باهدف اطمینان نسبی در جهت رسیدن به اهداف
سودآوری شرکت است .چنانچه مدیریت ریسک در واحد تجاری بهﺧوبی اجرا گردیده باشد
میتواند مزیت رقابتی ایجاد نماید (گوردون و همکاران .)2009 ، 2با ایجاد مزیت رقابتی میتوان
انتظار داشت که باوجود مدیریت توانمند ،فنون مدیریت ریسک نقش به سزایی میتواند در افزایش
کارایی سرمایهگذاری ایفا نماید.
پیشینه پژوهش
طبق بررسیهای انجامگرفته مشخص گردید که بهطور جداگانه در رابطه با هر یک از
موضوعات «مدیریت ریسک واحد شرکت»« ،توان مدیریت» و «کارایی سرمایهگذاری» پژوهشهای
مختلفی انجام گردیده است.
آبرناتی و همكاران )2018( 3در پژوهشی با عنوان «شواهدی از رابطه بین توانایی مدیریت
و بهموقع بودن گزارشﮕری مالی» به این نتیجه رسیدند که با در نظر گرفتن ویژگیهای شرکت،
توانایی هرچه بیشتر مدیریت با کوتاهتر کردن فاصله اعﻼم سود و کوتاه کردن گزارش حسابرسی
رابطهای معنادار دارد .در کل نتایج پژوهش نشاندهنده اثر مثبت توانایی مدیریت بر بهموقع بودن
گزارشﮕری مالی میباشد.

 .1معیارهای رتبهبندی شرکت بیش از گذشته به این موضوع اهمیت داده و آن را موردتوجه قرار دادهاند( 2008 Corporate Ratings
) Criteria, Standard & Poor’s

2 . Gordon et al.
3 . Abernathy et al.
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چن و لین ) 2018( 1در بررسی رابطه بین توان مدیریت و بازده اکتساب کننده و ادغام کننده
به این نتیجه رسیدند که رابطهای مثبت بین توان مدیریت و اعﻼم بازده غیرعادی ﺧرید و نﮕهداشت
بلندمدت وجود دارد .همچنین نتایج بررسی دریافت که رابطهای منفی بین توان مدیریت و صرف
بهدستآمده توسﻂ اکتساب کننده وجود دارد.
پژوهش پانایوتیس و همكاران( )2017( 2با بهکارگیری مدل دمرجیان و همکاران ())2012
تﺤت عنوان «اثر توانایی مدیریت بر سرمایهگذاری شرکت در طول دوره بﺤران» در مﺤیﻂ اقتصادی
آمریکا انجام گردید .نتایج نشان میدهد که توانایی مدیریت در طول دوره بﺤران باعث تقویت
عملکرد ،کاهش عدم تقارن اطﻼعاتی و افزایش سودآوری شرکت میگردد.
گارسیا الرا و دیگران ( )2016در پژوهشی با عنوان «مﺤافظهکاری حسابداری و کارایی
سرمایهگذاری شرکت» اینگونه فرض نمودند که مﺤافظهکاری حسابداری ،کارایی سرمایهگذاری
را بهبود میبخشد .نتایج پژوهش آنها نشانﮕر آن بود که شرکتهای مﺤافظهکارتر سرمایهگذاری
بیشتری انجام داده و بدهی بیشتری در وضعیت تمایل به سرمایهگذاری کمتر از حد منتشر میکنند
و اینکه این اثرات در شرکتهایی با ویژگی عدم تقارن اطﻼعاتی بیشتر دیده میشود.
کوئیستر و همكاران )2016( 3پژوهشی تﺤت عنوان «نقش توانایی مدیریت در اجتناب
مالیاتی شرکت» در مﺤیﻂ آمریکا در دورهای در طول سالهای  1994تا  2010انجام دادند .با
بهکارگیری مدل دمرجیان و همکاران دریافتند که مدیران با توانایی باال بهگونهای برنامهریزی می
نمایند تا درآمد بیشتر را به سمت معامﻼت و فعالیتهایی سوق دهند تا درآمد مشمول مالیات آنها
را کاهش دهد.
در پژوهشی مشابه پارک و همكاران )2016( 4با عنوان «توانایی مدیریت در اجتناب مالیاتی:
شواهدی از کشور کره» دوره  2011-1999دریافتند که بین ارزش شرکت و رفتارهای فرار مالیاتی
رابطهای منفی وجود دارد .عﻼوه بر این آنها رابطهای منفی بین توانایی مدیریت و اجتناب مالیاتی
کشف نمودند .درنهایت پژوهش آنها نشان داد که توانایی مدیریتی باال رابطه منفی بین اجتناب
مالیاتی و ارزش شرکت را کاهش میدهد.

. Chen and Lin
. Panayiotis et al.
. Koester et al.
. Park et al.
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در پژوهشی دیﮕر مشابه پژوهش فوق لوکیانچوک )2015( 1به پژوهشی با عنوان «اثر مدیریت
ریسک واحد تجاری بر عملکرد شرکت در واحدهای تجاری کوچک و متوسﻂ» در مﺤیﻂ
اقتصادی بریتانیا و ایرلند شمالی در طول دوره  2007تا  2012پرداﺧت .نتایج پژوهش نشان داد که
تعداد مدیران اجرایی (در ارتباط با مدیریت ریسک) بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسﻂ
تأثیرگذار است .درعینحال رابطهای بین جریانهای نقد و بازده داراییها (بهعنوان معیار عملکرد
شرکت) مﻼحظه نﮕردید.
نیر و همكاران )2014( 2در پژوهشی با عنوان «مدیریت ریسک واحد تجاری بهعنوان یک
قابلیت پویا :آزمون اثربخشی آن در طی دوره بﺤران» ،در دوره  2010-2006در آمریکا به این
موضوع پرداﺧتند که آیا برﺧورداری از توانمندیهای مدیریت ریسک واحد تجاری( )ERMبه
شرکت اجازه میدهد تا بهطور مؤثر به بﺤران مالی  2008واکنش نشان دهد .نتیجه پژوهش آنها
نشان داد که برﺧورداری از توانمندی برتر در  ERMازیکطرف در طول دوره رکود با کاهش
ناچیز در قیمت سهام و از طرف دیﮕر با افزایش چشمﮕیر سودآوری در طول دوره رونق مرتبﻂ
میباشد .به عبارتی  ERMازیکطرف در دوره رکود جلوی کاهش شدید قیمت سهام را میگیرد
و از طرف دیﮕر باعث افزایش بخشیدن به سودآوری در دوره رونق بهطور چشمﮕیر ﺧواهد شد.
مک شین و همكاران )2011( 3پژوهشی تﺤت عنوان «آیا مدیریت ریسک واحد تجاری
ارزش شرکت را افزایش میدهد» ،در دوره  2008-2004در مﺤیﻂ اقتصادی آمریکا انجام دادند.
آنان هﻢعقیده با بسیاری از دانشمندان مالی در واکنش به » اصل نامربوط بودن مدیریت ریسک (که
توسﻂ میلر و مودیﮕلیانی )1958( 4مطرح گردید) عنوان داشتند که وجود بازارهای سرمایه ناقص
یک واقعیت بوده و این مدیریت ریسک است که در چنین شرایطی میتواند ارزش شرکت را
افزایش دهد.
چاالکی و همكاران ( ) 1397به بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر درماندگی مالی با تأکید بر
انعطافپذیری مالی در بازه زمانی  1394-1388پرداﺧتند .نتایج بررسی نشان داد که رابطه مثبت و
معناداری بین توانایی مدیریت و انعطافپذیری مالی وجود دارد .همچنین ،نتایج حاکی از وجود
رابطه منفی و معنادار بین توانایی مدیریت و انعطافپذیری مالی با درماندگی مالی شرکت است .در
. Lukianchuk
. Nair et al.
. McShane et al.
. Miller and Modigliani
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بررسی نقش متغیر میانجی انعطافپذیری مالی نتایج بهدستآمده بیانﮕر آن است که در تبیین رابطه
بین توانایی مدیریت و درماندگی مالی ،انعطافپذیری مالی نقش میانجی ایفا نمیکند.
کارشناسان و ممشلی ( )1397به بررسی تأثیر توانایی مدیریت در کنترل بﺤران مالی
درونسازمانی و احتمال گزارشﮕری متقلبانه در بازة زمانی  1388تا  1394پرداﺧتند .طبق نتایج این
بررسی بین توانایی مدیریت و شدت بﺤران مالی درونسازمانی رابطه معکوس و معناداری وجود
دارد .درواقع ،نتیجه پژوهش حاکی از توانایی مدیران در حل مشکل پدیده بﺤران مالی درونسازمانی
بود .نتایج دیﮕر نیز نشان داد که مدیران برای برونرفت از وضعیت بﺤران مالی اقدام به گزارشﮕری
ﺧدعه آمیز نکردهاند و فقﻂ به مدیریت سود آنهﻢ در چارچوب اصول حسابداری دستزدهاند.
عبدی و همكاران ( )1396در پژوهشی به بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین
جریانهای نقد آزاد و ناکارایی سرمایهگذاری پرداﺧتند .نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان
میدهد که مالکیت مدیریتی ارتباط مثبت بین جریانهای نقد آزاد و ناکارایی سرمایهگذاری را
تضعیف میکند.
مهدیالهایی و اسكندر ( )1396در پژوهشی با عنوان «اثر کیفیت گزارشﮕری مالی و سررسید
بدهی بر انواع عدم کارایی سرمایهگذاری» طی دوره زمانی  1388تا  1393به این نتیجه رسیدند که
کیفیت گزارشﮕری مالی شرکتهای در موقعیت کﻢ سرمایهگذاری سبب افزایش تمایل آنها به
سرمایهگذاری و درنتیجه بهبود کارایی سرمایهگذاری این شرکتها میشود .سررسید بدهی کمتر
نیز اثری مشابه بر کارایی سرمایهگذاری این دسته از شرکتها دارد .بعﻼوه ،تأثیر کیفیت گزارشﮕری
مالی بر کاهش کﻢ سرمایهگذاری برای شرکتهای با سررسید بدهی کمتر قویتر است.
باروتیان ( )1396پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین گزارشﮕری اجتماعی شرکتها با کارایی
سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران انجام داد .درنهایت نتایج
نشان داد بین گزارشﮕری اجتماعی شرکتها و کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فروغی و ساکیانی ( )1395پژوهشی با عنوان «بررسی توانایی مدیریتی ،کارایی سرمایهگذاری
و کیفیت گزارشﮕری مالی» انجام دادهاند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که مدیران توانا تمایل
به سرمایهگذاری بیشازحد دارند .عﻼوه بر این ،نتایج نشان میدهد کیفیت گزارشﮕری مالی باعث
کاهش تأثیر مثبت توانایی مدیریتی بر سرمایهگذاری بیشازحد میگردد.
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در پژوهش منصورفر و همكاران ( )1394با «بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران» نتایج پژوهش دورههای مالی  1381تا 1390
نشان میدهد که توانایی مدیریت تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت سود گذاشته است .همچنین
توانایی مدیریت ،باعث پایداری بیشتر سود و کیفیت بهتر اقﻼم تعهدی میشود .بر اساس تﺤلیلهای
انجامیافته این پژوهش ،بین توانایی مدیریت و معیار تجدید ارائه سود رابطه معناداری یافت نشد.

انصافی بریوانلو ( )1394به بررسی "رابطهی توانایی مدیریت با حق الزحمه حسابرسی و اظهار
نظر مشروط حسابرس" ،پرداﺧت .نتایج حاصل از این پژوهش در قالب دو فرضیه تبیین گردیده
است .فرضیه اول که به بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و حقالزحمه حسابرسی میپردازد ،مورد
تائید قرار نﮕرفته است بدین معنی که رابطه معناداری بین توانایی مدیریت و حقالزحمه حسابرسی
وجود ندارد .همچنین بر اساس نتایج بهدستآمده از آزمون فرضیه دوم بین توانایی مدیریت و
اظهارنظر مشروط حسابرس نیز رابطه معناداری وجود ندارد .یعنی توانایی مدیریت بر ارائه اظهارنظر
مشروط حسابرس تأثیر ندارد.
حسینی و همكاران ( )1393در پژوهشی به بررسی رابطه استفاده از فنون مدیریت ریسک با
عملکرد شرکتهای فعال در صنایع غذایی با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام پرداﺧتهاند .جامعه
آماری این پژوهش شامل تمامی شرکتهای فعال در صنعت غذایی است که بیش از یک سال از
تاریخ پذیرش آن ها در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران گذشته است .درنهایت به این نتیجه
رسیدند که استفاده از فنون مدیریت ریسک بنﮕاه رابطه معنیدار مثبتی با عملکرد سازمان دارد،
همچنین در بررسی فرضیههای فرعی ،نتایج نشان میدهد که تنها مدیریت ریسکهای استراتژیک،
هیچگونه رابطه معنیداری با عملکرد سازمان ندارد .حسینی و سید مطهری ( )1391در پژوهشی
مشابه چنین نتیجهای را کسب نموده بودند.
ثقفی و همكاران ( )1390با بررسی کیفیت اطﻼعات حسابداری ،سرمایهگذاری بیشازحد
و جریان نقد آزاد بین سالهای  1380تا پایان  1389به این نتیجه رسیدند که هر چه کیفیت اطﻼعات
حسابداری شرکتها باالتر باشد ،مسئلهی سرمایهگذاری بیشازحد ،کمتر به وجود میآید و این
رابطه در شرکتهایی با جریانهای نقد آزاد باال بیشتر رخ میدهد و تأثیر کاهش سرمایهگذاری
بیشازحد از طریق کیفیت اطﻼعات حسابداری در این شرکتها بهمراتب بیشتر است.
بررسیها و پژوهشهای قبلی هرکدام بهنوعی یک موضوع را کاوش نموده و هیچکدام به
بررسی نقش مدیریت ریسک شرکت بر رابطه توانایی مدیریت و کارایی سرمایهگذاری نپرداﺧتهاند.
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با این پیشفرض که مدیریت ریسک شرکت بر رابطه توانایی مدیریت و کارایی سرمایهگذاری
تأثیرگذار ﺧواهد بود پژوهش حاضر بر آن است تا ارتباط تعاملی متغیرهای ریسک شرکت و نیز
توانایی مدیریت را برافزایش کارایی سرمایهگذاری شرکت بررسی نماید.
سؤال و فرضیههای پژوهش
سؤال پژوهش :آیا مدیریت ریسک شرکت بر رابطه بین توانایی مدیریت و کارایی سرمایه
گذاری تأثیر میگذارد؟ در رابطه با یافتن پاسخ برای این سؤال فرضیههای زیر صورتبندی می-
گردد:
فرضیههای پژوهش:

فرضیه  :1مدیریت ریسکهای استراتژیک بر رابطه بین توانایی مدیریت و کارایی سرمایه
گذاری تأثیرگذار است.
فرضیه  :2مدیریت ریسکهای عملیاتی بر رابطه بین توانایی مدیریت و کارایی سرمایهگذاری
تأثیرگذار است.
فرضیه  :3مدیریت ریسکهای گزارشﮕری بر رابطه بین توانایی مدیریت و کارایی سرمایه
گذاری تأثیرگذار است.
فرضیه  :4مدیریت ریسک های عدم رعایت قوانین و مقررات بر رابطه بین توانایی مدیریت و
کارایی سرمایهگذاری تأثیرگذار است.
روششناسی پژوهش
اطﻼعات موردنیاز برای انجام پژوهش شامل «مبانی نظری» و نیز «دادههای پژوهش» است .مبانی
نظری در کل با روش کتابخانهای گردآوری میگردد .بدینصورت که با مراجعه به کتابخانهها و
مراکز نﮕهداری پژوهشها و از طریق مطالعه رسالهها و پایاننامههای دانشﮕاهی داﺧلی و ﺧارجی و
همچنین کتب ،مقاالت بهصورت حضوری و چه بهصورت استفاده از فضای مجازی اینترنت و
مراجعه به سایتهای اینترنتی جمعآوری گردید.
روش گردآوری دادههای پژوهش نیز جستجو در اطﻼعات مالی شرکتهاست که به آن
اسناد کاوی نیز گفته میشود .جهت گردآوری دادههای پژوهش ابتدا فهرست شرکتها تا سال
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 1395از بورس اوراق بهادار اﺧذ گردید .سپس مجموعه صورتهای مالی شرکتهای پذیرفتهشده
در بورس طی سالهای  1380تا  1395از کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار یا از طریق نرمافزارهای
نﮕهداری دادههای مالی مثل رهآورد نوین در قالب ﺧروجی نرمافزار  excel 10اﺧذ و نسبت به
جمعآوری اطﻼعات مختلف موردنیاز از آنها اقدام گردید.
پس از گردآوری دادههای مربوط به متغیرها ،دادهها با کمک نرمافزار  excel 10مرتبسازی و
آمادهسازی اولیه انجام گردید .در ادامه دادهها با کمک نرمافزار  Eviews 9تﺤلیل و سپس نسبت به
آزمون فرضیهها اقدام گردید.
جامعه آماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه:
جامعهی آماری ،شامل تمامی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است.
در پژوهش حاضر از «روش نمونهگیری حذف سیستماتیک» جهت انتخاب نمونه آماری استفاده
گردیده است .طبق این روش شرایطی برای انتخاب نمونه مشخص میگردد و شرکتهایی که این
شرایﻂ را احراز نمایند در فهرست نمونه انتخابشده قرار میگیرند .طبق روش نمونهگیری حذف
سیستماتیک برای انتخاب نمونه ،شرایﻂ زیر مشخص شد:
.1پایان سال مالی شرکتها پایان اسفندماه باشد و طی دوره زمانی موردنظر برای گردآوری
دادهها ( ،)1395-1380تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشد.

.2شرکت انتخابشده جزء بانکها و مؤسسات مالی شرکتهای سرمایهگذاری ،واسطه گران
مالی ،شرکتهای هلدینگ و لیزینگها نبوده و تولیدی باشد.
.3اطﻼعات موردنیاز در این پژوهش در رابطه با شرکتها از سال  1380تا  1395در دسترس
باشد.

با در نظر گرفتن شرایﻂ فوق تعداد  106شرکت بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب و در طول 11
سال به بررسی اطﻼعات آنها از دید این پژوهش اقدام گردید.
الزم به توضیح است که باوجوداینکه دوره پژوهش از سال  1380تا  1395در نظر گرفته شد اما
به دلیل وجود متغیرهایی مثل انﺤراف معیار فروش تقسیﻢبر میانﮕین کل داراییها در طول  5سال
قبل ،انﺤراف معیار سرمایهگذاری تقسیﻢبر کل داراییها در طول  5سال قبل ،انﺤراف معیار
جریانهای نقد عملیاتی تقسیﻢبر جمع کل داراییها در طول  5سال قبل؛ دوره پژوهش  1380تا
 1395به دو دوره  1380تا  1384و دوره  1384تا  1395تقسیﻢ گردید.
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مدل و متغیرهای پژوهش:
طبق فرضیههای پژوهش مدیریت ریسک شرکت بر رابطه بین توانایی مدیریت و کارایی
سرمایهگذاری تأثیر میگذارند .جهت آزمون نقش فنون مدیریت ریسک بر رابطه توان مدیریت در
جهت افزایش کارایی سرمایهگذاری ،متغیر «سطح غیرعادی سرمایهگذاری (»)Ab-investment
بهعنوان متغیر وابسته و «توانایی مدیریت ( »)MgrlAbilityو مدیریت ریسک شرکت ( )ERMو
همچنین اثر تعاملی توان مدیریت و مدیریت ریسک شرکت ( )ERM* MgrlAbilityبهعنوان
متغیرهای مستقل در مدل مورداستفاده قرارگرفته است .برای آزمون فرضیهها با کمک مدل گن
( )2015متغیرهای کنترلی بهعنوان متغیرهای شناﺧتهشده در مدل وارد و در قالب رگرسیون ساده
( )OLSبهصورت مدل  1ارائه و تخمین زده میشود.
ازآنجاکه تاکنون مدلی که بتواند نقش مدیریت ریسک واحد تجاری ( )ERMرا در جهت
افزایش کارایی سرمایه گذاری ارزیابی نماید ارائه نﮕردیده لذا پژوهش حاضر با بررسی مدلهای
مختلف و پشتیبانی مبانی نظری ،مدل گن ( )2015را بهعنوان مدل پایه انتخاب و با تعدیل آن مدل
شماره ( )1را جهت این بررسی ارائه نمود .لذا جهت بررسی تأثیر فنون مدیریت ریسک متغیر ERM

یعنی متغیرهای مدیریت ریسکهای استراتژیک ،مدیریت ریسکهای عملیاتی ،مدیریت
ریسکهای گزارشﮕری و مدیریت ریسکهای عدم رعایت قوانین و مقررات بر رابطه بین توانایی
مدیریت و کارایی سرمایهگذاری ،در مدل گن ( )2015وارد و بهصورت مدل  1ارائه میگردد.
مدل ()1

∗ 𝒕𝑨𝑩𝑰𝑵𝑬𝑺𝑽𝑻𝒊𝒕+𝟏 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑴𝒈𝒓𝒍𝑨𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚𝒊𝒕 + 𝑏2 𝑬𝑹𝑴𝒊𝒕 + 𝑏3 𝑬𝑹𝑴𝒊
𝑴𝒈𝒓𝒍𝑨𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚𝒊𝒕 + 𝑏4 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝑏5 𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡 + 𝑏6 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖𝑡 + 𝑏7 𝞼𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖𝑡 +
𝑏8 𝞼𝐼𝑁𝐸𝑆𝑉𝑇𝑖𝑡 + 𝑏9 𝐶𝐹𝑂𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖𝑡 + 𝑏10 𝞼𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 + 𝑏11 𝑆𝐿𝐴𝐶𝐾𝑖𝑡 + 𝑏12 𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡 +
𝑏13 𝑍𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝑏14 𝑇𝐴𝑁𝐺𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌it + 𝑏15 𝐾𝑆𝑇𝑅𝑈𝐶𝑇𝑈𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡+1

متغیرهای مدل  1بهصورت زیر تعریف میگردد:
متغیر وابسته :سطح غیرعادی سرمایهگذاری ()𝐴𝐵𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝑖𝑡+1بهعنوان ) بهایهگذاری
کمتر و بیشتر از حد در نظر گرفته میشود که بهوسیله باقیماندههای حاصل از برازش رگرسیون متغیر
سرمایهگذاری کل واقعی شرکت در سال آتی ( )t+1نسبت به رشد فروش سال جاری( )tباجاری
((اده از مدلهای تعدیلیافته گن ( )2015و بیدل و دیﮕران ( )2009اندازهگیری میشود:
مدل ()2

𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝑖𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑆𝐴𝐿𝐸 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡+1

راهبرد مديريت مالي ،سال ششم ،شماره بیست و چهارم ،بهار 1398

14

که در آن 𝑡 = 𝑆𝐴𝐿𝐸 𝑔𝑟𝑜𝑤𝑡ℎ𝑖درصد رشد فروش و 𝑒𝑖𝑡 + 1یا مقدار باقیمانده حاصل از رگرسیون
مدل ( )2نشاندهنده مقادیر سطوح سرمایهگذاری غیرعادی( )𝐴𝐵𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝑖𝑡 + 1است که در مدل ()1
بهعنوان متغیر وابسته وارد میگردد .ازآنجاکه طبق مدل ( )2سرمایهگذاری مورد انتظار ((𝐼𝑁𝑉𝐸𝑆𝑇𝑖𝑡 + 1

از طریق رشد فروش توضیح داده میشود لذا هرگونه انﺤراف مقادیر توضیح داده نشده (  )𝑒𝑖𝑡+1بهعنوان
سرمایهگذاری غیرعادی تلقی میگردد .بدین ترتیب ارقام مثبت مقادیر باقیمانده نشاندهنده سرمایهگذاری
بیشازحد و مقادیر بهدستآمده منفی نشاندهنده سرمایهگذاری کمتر از حد میباشد.
متغیر مستقل :توانایی مدیریت 𝑦𝑡𝑖𝑙𝑖𝑏𝐴𝑙𝑟𝑔𝑀  :معیار دورحلهای اندازهگیری توانایی
مدیریت است که بر اساس مدل دمرجیان و همکاران ( )2012و ( )2013اندازهگیری میشود .در این
مدل در مرحله اول ابتدا کارایی شرکت مﺤاسبه و در مرحله دوم سهﻢ توان مدیریت دﺧیل در کارایی
شرکت از کل کارایی تفکیک میگردد.
در مرحله اول جهت برآورد کارایی شرکت بر اساس مدل دمرجیان و مک وی ( )2012تکنیک تﺤلیل
پوششی دادهها ( )DEAدر صنایع مختلف مورداستفاده قرار میگیرد .این تکنیک ورودیها ( )inputرا با ﺧروجی-
ها ( )outputمقایسه میکند .ﺧروجی شرکتها ،فروش(𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆) آنها و ورودی آنها :بهای تمامشده کاالی
فروش رفته) ،(CoGSهزینههای فروش و اداری) ،(S&GAﺧالص مبلغ اموال و تجهیزات) ،(PPEﺧالص اجاره-
های عملیاتی( 𝑒𝑠𝑎𝑒𝐿𝑠𝑃𝑂) و دیﮕر داراییهای نامشهود(𝑛𝑎𝑡𝑛𝐼𝑟𝑒 )𝑂𝑡ℎبشمار میآید .مدل دمرجیان و مک
وی ( )2012به گونه زیر تعدیل مییابد (برگرفته از پژوهش ایزدی نیا و همکاران .)1393 ،طبق فرمول ( )1تکنیک
تﺤلیل پوششی دادهها برای حل مسئله بهینهسازی استفاده میگردد:
𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆

فرمول (𝑚𝑎𝑥𝑣 𝜃 = 𝑣 𝐶𝑜𝐺𝑆+𝑣 𝑆𝐺&𝐴+𝑣 𝑃𝑃𝐸+𝑣 𝑂𝑃𝑠𝐿𝑒𝑎𝑠𝑒+𝑣 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛)1
5

4

3



𝑥𝑎𝑚 𝜃 معیار کارایی



فروش(𝑠𝑒𝑙𝑎𝑆)



بهای تمامشده کاالی فروش رفته)(CoGS



هزینههای فروش و اداری)،(S&GA



ﺧالص مبلغ اموال و تجهیزات)،(PPE



ﺧالص اجارههای عملیاتی)𝑂𝑃𝑠𝐿𝑒𝑎𝑠𝑒( 1

2

1

 .1در محاسبه متغیر خالص اجارههای عملیاتی الزم به ذکر است که اکثر شرکتها آن را منتشر نمیکنند ولی چنانچه
شرکتی آن را منتشر نموده است از آن استفاده گردیده است.
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 سایر داراییهای نامشهود(𝑛𝑎𝑡𝑛𝐼𝑟𝑒)𝑂𝑡ℎ
معیار کارایی که تﺤلیل پوششی دادهها( )DEAارائه میکند (یعنی𝜃) میتواند ارزشی بین یک
تا صفر بﮕیرد .مشاهدات نشاندهنده ارزش یک بیشترین کارایی رادارند .شرکت با نمره کمتر از
یک نیاز به این دارد تا یا هزینههای ﺧود را کاهش دهد یا درآمدهای ﺧود را افزایش دهد.؛ نابراین
معیاری است که به نوعی نﺤوه استفاده مدیریت از منابع و درنتیجه توان مدیر را نشان میدهد.
معیار اندازهگیری کارایی به شیوه فوق میتواند به هر دو عامل «مدیر» و «شرکت» نسبت داده شود .برای
نسبت دادن کارایی به مدیر و مشخص کردن نقش و «توان مدیریت» تمامی متغیرهای ناشی از نقش «شرکت»
از کل کارایی از طریق مدل ( )3جدا میگردد (مدل دمرجیان و مک وی:)2012 ،
مدل ()3
𝐹𝑖𝑟𝑚 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠) + 𝛽2 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 +
𝛽3 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑒𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 + 𝛽4 𝐿𝑛(𝐴𝑔𝑒) + 𝛽5 ForeignCurrency Indicator +
𝜀 Year Indicators +



کارایی شرکتFi𝑟𝑚 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦:



لﮕاریتﻢ کل داراییها𝐿𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠):



سهﻢ بازار( :فروش شرکت تقسیﻢبر کل فروش صنعت) 𝑒𝑟𝑎𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑆ℎ

 جریانهای نقد آزاد مثبت (میزان وجه نقد به جمع داراییهای اول دوره (فرج زاده و
حیدری𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐹𝑟𝑒𝑒𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 :))1396،


لﮕاریتﻢ مدت عمر (فعالیت) شرکت)𝑒𝑔𝐴(𝑛𝐿



شاﺧص نرخ ارز درصورتیکه شرکت صادرات داشته باشد  1و در غیر این صفر

ForeignCurrency Indicator:
مقدار باقیمانده  ɛحاصل از برآورد در مدل ( )3به مدیریت نسبت داده میشود و معیار اصلی

اندازهگیری توان مدیریت ( 𝑦𝑡𝑖𝑙𝑖𝑏𝐴𝑙𝑟𝑔𝑀)میباشد.
متغیر تعدیلگر مدیریت ریسک شرکت:

مدیریت ریسک شرکت مجموعه تکنیکهای مطرحشده توسﻂ کوزو 1جهت مدیریت ریسک
میباشد که در این پژوهش از مدل گوردون و همکاران )2009( 2برای اندازهگیری و کمی کردن

1 . Committee of Sponsoring Organizations(COSO) of the Treadway Commission
2 . Gordon et al
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 ERMدر شرکتها استفاده میشود .مدیریت ریسک شرکت ( )ERMکه توسﻂ کمیته سازمانهای
حامی ( )COSOمربوط به کمیسیون تردوی ارائه گردیده است ،بر پایه مدل

(Coso )2004

 Enterprise Risk Managementکه  4هدف مدیریت ریسکهای استراتژیک ،مدیریت
ریسکهای عملیاتی ،مدیریت ریسکهای گزارشﮕری و مدیریت ریسکهای عدم رعایت قوانین
و مقررات برای  ERMتعریف کرده ،تعیین میگردد (موئلر .)2007 ، 1تعریف هر یک از ابزارهای
مدیریت ریسک شرکت به شرح زیر میباشد:
مدیریت ریسکهای استراتژیک𝑦𝑔𝑒𝑡𝑎𝑟𝑡𝑠:

در شرکتهای تولیدی هر صنعت روشهای تولید ،تأمین مالی و ...تقریباً مشابه است .در این
حالت تنها استراتژی که میتواند شرکت را جهت ایجاد مزیت رقابتی یاری نماید ،استراتژی فروش
و مشتری مداری می باشد؛ بنابراین در یک سازمان هرچه فروش و مشتری مداری نسبت به رقیبان
همان صنعت بیشتر باشد ،به این معنی است که این سازمان عملکرد استراتژیک بهتری نسبت به
رقبایش ﺧواهد داشت .ازاینرو عامل استراتژی را نسبت فروش به میانﮕین فروش صنعت در نظر
گرفته میشود (گوردون و همکاران:)2009 ،
فرمول ()2

𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠𝜇 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖 −
𝑠𝑒𝑙𝑎𝑠𝜎

= 𝑦𝑔𝑒𝑡𝑎𝑟𝑡𝑠

که در آن  :salesiبه معنای درآمد فروش و ﺧدمات
 :μsalesنشاندهنده میانﮕین درآمد فروش و ﺧدمات در هرسال در هر صنعت میباشد.
و : σsalesنشاندهنده انﺤراف معیار درآمد فروش و ﺧدمات در هرسال در هر صنعت میباشد.
مدیریت ریسکهای عملیاتی𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛:

فرایند مدیریت ریسک شرکت به دنبال کاهش ریسکهای عملیاتی است که درنهایت باعث
افزایش کارایی و عملکرد سازمان میگردد (بنکر و نیرن« .)2005 ، 2عملکرد بهتر» یکی از نتایج
حاصل از استفاده بهتر از مدیریت ریسک شرکت بوده و باید ریسکهای کلی که منجر به شکست
سازمان میشود را کاهش داده و درنتیجه کارایی و ارزش سازمان را افزایش دهد .ازاینرو گردش
داراییها که بهصورت فروش بر کل داراییها تعریف میشود بهعنوان یک معیار برای کارایی
1 . Moller
2 . Banker and Niren
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عملکرد بشمار میرود (کیماز .)2006 ، 1کارایی عملیاتی باالتر باید ریسک کلی ورشکستﮕی
شرکت را کاهش داده و عملکرد و ارزش شرکت را افزایش دهد (گوردون و همکاران .)2009 ،
)Operation=(sales) / (total assets

فرمول ()3
 salesنشان دهنده فروش
 total assetsنشاندهنده جمع کل داراییهاست
مدیریت ریسکهای گزارشگری𝑔𝑛𝑖𝑡𝑟𝑜𝑝𝑒R

مفهوم گزارشﮕری در اینجا به معنای قابلیت اتکای گزارشﮕری است (گوردون و همکاران،
 .) 2009گزارشﮕری درست و دقیق برای موفقیت سازمان در همه ابعاد حیاتی است .هدف
گزارشﮕری درست و دقیق باید هدایتکننده اصلی همه فعالیتهای  ERMباشد .برای اندازهگیری
کیفیت گزارشﮕری مالی ،ارزش کامل اقﻼم تعهدی غیر نرمال 2مورداستفاده قرار میگیرد (جانسون
و همکاران .)2002 ، 3در این حالت معیار قابلیت اتکای گزارشﮕری شرکت عبارت است از نسبت
نسبی ارزش کامل (قدر مطلق) اقﻼم تعهدی نرمال 4تقسیﻢبر جمع ارزش کامل اقﻼم تعهدی نرمال
و غیر نرمال .علت استفاده از هر دو اقﻼم این است که اقﻼم تعهدی نرمال و غیر نرمال میتواند منفی
باشد لذا قدرت نسبی آنها بهتر میتواند از طریق ارزشهای کامل آنها اندازهگیری شود.
فرمول ()4

|𝑠𝑙𝑎𝑢𝑟𝑐𝑐𝐴𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑁|

|𝑠𝑙𝑎𝑢𝑟𝑐𝑐𝐴𝑙𝑎𝑚𝑟𝑜𝑛𝑏𝐴| 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔 = |𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝐴𝑐𝑐𝑟𝑢𝑎𝑙𝑠|+

اقﻼم تعهدی غیر نرمال از طریق مدل جونز )1991( 5بهصورت زیر برآورد میشوند:
مدل ()4
] 𝑇𝐴𝑖𝑗𝑡 ⁄𝐴𝑖𝑗𝑡−1 = 𝑎𝑗𝑡 [1⁄𝐴𝑖𝑗𝑡−1 ] + 𝛽1𝑗𝑡 [∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑗𝑡 ⁄𝐴𝑖𝑗𝑡−1
𝑡𝑗𝑖𝑒 + 𝛽2𝑗𝑡 [𝑃𝑃𝐸𝑖𝑗𝑡 ⁄𝐴𝑖𝑗𝑡−1 ] +
𝑡𝑗𝑖𝐴𝑇= جمع اقﻼم تعهدی برای شرکت  iدر صنعت  jکه عبارت است از سود قبل از اقﻼم

غیرمترقبه منهای جریانهای نقد عملیاتی.
 =𝐴𝑖𝑗𝑡−1جمع کل داراییها برای شرکت  iدر صنعت j

. Kiymaz
. AbnormalAccruals
. Johnson et al.
. NormalAccruals
. Jones model

1
2
3
4
5
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𝑡𝑗𝑖𝑉𝐸𝑅∆ = تغییر در درآمدها برای شرکت  iدر صنعت j
𝑡𝑗𝑖𝐸𝑃𝑃 = ناﺧالص اموال ،ماشینآالت و تجهیزات برای شرکت  iدر صنعت j
𝑡𝑗𝑖𝑒= جزء ﺧطا برای شرکت  iدر صنعت  jیا همان AbnormalAccruals

با این توصیف اقﻼم تعهدی نرمال عبارت است از جمع اقﻼم تعهدی منهای اقﻼم تعهدی غیر
نرمال.
مدیریت ریسکهای عدم رعایت قوانین و مقررات𝑒𝑐𝑛𝑎𝑖𝑙𝑝𝑚𝑜C

با ورود سازمان به مﺤیﻂ پیچیده و افزایش تعامﻼت سازمان با مﺤیﻂ بیرونی ،سازمان چارهای
جز رعایت قوانین و مقررات حاکﻢ بر این روابﻂ با مﺤیﻂ ﺧارجی ندارد .به همین دلیل سازمانها در
معرض طیف گستردهای از ریسکهای عدم رعایت قوانین و مقررات قرار میگیرد .مدیریت ریسک
شرکت ،بررسی ریسکهای مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات را در تکتک اجزای چارچوب
فرایند اجرای مدیریت ریسک شرکت ،مانند بافتهای مﺤیﻂ داﺧلی ،هدفگذاری ،کنترل ریسک
و همچنین در سرتاسر سازمان پیشنهاد میکند (کوزو.)2004 ،
یکی از ابزارهای کارآمد در این زمینه استانداردهای پذیرفتهشده حسابرسی میباشد (آکییف و
همکاران .) 1994 ، 1حسابرس و فرآیند حسابرسی نماینده مﺤیﻂ ناظر بیرونی مﺤسوب میشود؛
بنابراین معیار برای اندازهگیری قوانین و مقررات استفادهشده در این پژوهش نسبت حقالزحمه
حسابرس به مجموع داراییها میباشد:
فرمول ()5

𝑠𝑒𝑒𝐹 𝑟𝑜𝑡𝑖𝑑𝑢𝐴
𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝐴 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇

= 𝑒𝑐𝑛𝑎𝑖𝑙𝑝𝑚𝑜𝐶

𝑠𝑒𝑒𝐹 𝑟𝑜𝑡𝑖𝑑𝑢𝐴 حق الزحمه حسابرسی
𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝐴 𝑙𝑎𝑡𝑜𝑇 جمع کل داراییها
همچنین متغیرهای کنترلی مدل بهصورت زیر تعریف میگردد:
𝐸𝑍𝐼𝑆 :لﮕاریتﻢ طبیعی جمع کل داراییها
𝐵𝑇𝑀 :نسبت ارزش بازار کل داراییها به ارزش دفتری کل داراییها
𝑡𝑖𝑓𝑜𝑟𝑝 :متغیر مجازی شامل  0و  .1اگر شرکت سود داشته باشد  1و در غیر این صورت  0است.
𝐸𝐿𝐴𝑆 𝞼 :انﺤراف معیار فروش تقسیﻢبر میانﮕین کل داراییها در طول  5سال قبل

1 . O’Keefe et al.
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 :انﺤراف معیار سرمایهگذاری تعدیلشده برحسب داراییها در طول  5سال قبل

𝐸𝐿𝐴𝑆𝑂𝐹𝐶 :جریانهای نقد عملیاتی تقسیﻢبر فروش
CFO

 :انﺤراف معیار جریانهای نقد عملیاتی تقسیﻢبر میانﮕین کل داراییها در طول  5سال قبل

𝐾𝐶𝐴𝐿𝑆 :نسبت وجه نقد به اموال ،ماشینآالت و تجهیزات
𝑉𝐼𝐷 :متغیر مجازی .چنانچه شرکت سود نقدی پرداﺧت کرده باشد مقدار  1و در غیر این
صورت مقدار 0ﺧواهد گرفت.
 × 0/033 : ZSCOREسود قبل از اقﻼم غیرمترقبه تقسیﻢبر کل داراییها +فروش تقسیﻢبر کل
داراییها× 0/014 +سود انباشته تقسیﻢبر کل داراییها( × 0/012 +سرمایه در گردش تقسیﻢبر کل
داراییها) ( ×0/06 +ارزش بازار سهام عادی تقسیﻢبر کل بدهیها)(مدل آلتمن)
𝑌𝑇𝐼𝐿𝐼𝐵𝐼𝐺𝑁𝐴𝑇 :اموال ،ماشینآالت و تجهیزات تقسیﻢبر کل داراییها
𝐸𝑅𝑈𝑇𝐶𝑈𝑅𝑇𝑆𝐾 :ساﺧتار سرمایه :بدهی بلندمدت تقسیﻢبر جمع بدهی بلندمدت و ارزش بازار
حقوق صاحبان سهام
تحلیل یافتهها
اولین مرحله در تﺤلیل دادهها بیان ویژگیهای کلی دادههای مربوط به متغیرهای پژوهش از
لﺤاظ میانﮕین ،انﺤراف معیار ،کمترین و بیشترین است که در جدول شماره  1ارائه گردیده است.
جدول  .1آمارههای توصیفی
نام متغیر

عالمت اختصاری

میانگین

انحراف معیار

کمترین

بیشترین

سرمایهگذاری غیرعادی

AbInvest

0/0114

0/037

-0/144

0/138

توانایی مدیریت

MgrlAbility

-0/013

0/143

-0/449

0/336

مدیریت ریسکهای استراتژیک

Strategy

-0/025

0/823

-1/000

3/761

مدیریت ریسکهای عملیاتی

Operation

0/859

0/513

0/071

2/896

مدیریت ریسکهای

Reporting

0/5240

0/2680

0/0009

0/999

Compliance

0/0013

گزارشگری
مدیریت ریسکهای عدم
رعایت قوانین و مقررات

ماﺧذ :یافتههای پژوهش

0/001

000

0/010
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با توجه به جدول شماره  1اولین مرحله در تﺤلیل دادهها بیان ویژگیهای کلی دادههای مربوط به
متغیرهای پژوهش ازلﺤاظ میانﮕین ،انﺤراف معیار ،کمترین و بیشترین است .ازآنجاکه سرمایهگذاری
غیرعادی ( )AbInvestو توانایی مدیریت ( )Mgrlabilityهرکدام مقادیر باقیمانده دو مدل رگرسیونی
بشمار میروند لذا اعداد متعلق به این دو متغیر متأثر از متغیرهای دیﮕری است که در این مدلها وارد
گردیده و این مقادیر باقیمانده ( )eرا شکل دادهاند که البته حول عدد صفر پراکندهشده و درنتیجه انﺤراف
معیار سرمایهگذاری غیرعادی نزدیک به  %4و توانایی مدیریت حدود  %14بهدستآمده است .برای متغیر
وابسته همچنین کمترین مقدار برابر با  -0/144بوده که به معنای شرکتی است که با کمترین میزان سرمایه-
گذاری کمتر از حد مواجه است .مقدار عدد  0/138نیز نشاندهنده شرکتی است که با باالترین میزان
سرمایهگذاری بیشازحد مواجه است .در توصیف متغیر توانایی مدیریت نیز توجه به این موضوع ضروری
است که عدد متعلق به توانایی مدیریت متأثر از متغیرهایی چون عمر شرکت ،صادرات ،میزان جریانهای
نقد آزاد و غیره است که در مقادیر باقیمانده مدل نمایش یافته است .شرکتی که ازلﺤاظ این متغیرها دارای
ارزش باالتری باشد دارای توانایی مدیریتی باالتری ﺧواهد بود که بیشترین مقدار توانایی طبق یافتههای
این پژوهش بر اساس مدل رتبهبندی دمرجیان و همکاران ( )2012به ترتیب مربوط به ده شرکت سپنتا،
پارس الکتریک ،معادن روی ایران ،پارسدارو ،کاشی الوند ،فرآوری مواد معدنی ،فوالد امیرکبیر کاشان،
رادیاتور ایران ،پتروشیمی اصفهان و لوله و ماشینسازی میباشد .از بین ابعاد مدیریت ریسک شرکت،
مدیریت ریسک استراتژیک ( )Strategyبا میانﮕین  -0/025و مدیریت ریسک عملیاتی ( )Operationبا
میانﮕین  0/859تﺤت تأثیر فروش شرکت قرار دارد .بهگونهای که به دلیل تفاوت درفروش شرکتها
انﺤراف معیار یا پراکندگی این دو متغیر به ترتیب با  0/823و  0/513از بیشترین پراکندگی در بین سایر
ابعاد مدیریت ریسک برﺧوردار است .مدیریت ریسکهای گزارشﮕری نیز میزان کیفیت گزارشﮕری
مالی را نشان میدهد که مقدار آن بین  0/0009در شرکتی با کمترین تا  0/999با شرکتی با بیشترین کیفیت
در نوسان و دارای انﺤراف معیاری به میزان  0/2680است .متغیر مدیریت ریسکهای عدم رعایت قوانین
و مقررات نیز نشاندهنده مبلغ حقالزحمه تقسیﻢبر کل داراییهاست که حاصل این تقسیﻢ برای شرکتی
که بیشترین هزینه را برای حقالزحمه حسابرسی نموده است مقدار  0/010است.
آزمونهای تشخیصی مقدماتی

برای جلوگیری از مشکل رگرسیون کاذب ابتدا آزمون همجمعی و آزمون پایایی (مانایی) با
کمک نرم افزار  eviewsانجام شد که نتایج حاکی از وجود رابطه بلند مدت متغیرهاست .از سویی
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دیﮕر در بررسی پایایی متغیرهای تﺤقیق ،نتایج آزمون لوین ،لین و چو( )LLCدر سطح اطمینان 95
درصد نشان داد که تمامی متغیرها پایا هستند اما هر سه آزمونهای ایﻢ ،پسران و شین 1آزمون ای دی
اف 2و پی پی فیشر 3متغیرهای کنترلی  CFO ، INVESTMENT، SALES ، sizeو
 Divو را نامانا تشخیص دادند که برای رفع نامانایی یکبار از این متغیرها تفاضل مرتبه اول گرفته شد
و بدین ترتیب تمام داده ها مانا گردیدند .به این معنی که میانﮕین و واریانس متغیرها در طول زمان
و کوواریانس متغیرها بین سالهای مختلف ثابت میباشد .در نتیجه میتوان گفت که استفاده از این
متغیرها در مدل ،باعث به وجود آمدن رگرسیون کاذب نمیشود .برای ارزیابی نرمال بودن متغیرها
نیز از آزمون جارکوبرا استفاده گردید که از طریق نتایج این آماره ،نرمال بودن متغیرها مورد تایید
قرار گرفت.
آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن

پس از بررسی فرضیات رگرسیون کﻼسیک و مشاهده عدم وجود مشکل در تامین این فرضیات،
قبل از تخمین مدلها الزم است روش تخمین (تلفیقی یا تابلویی)مشخص گردد .برای این منظور از
آزمون  Fلیمر استفاده شده است .برای مشاهداتی که سطح احتمال آزمون آنها بیشتر از  %5یا به
عبارتی دیﮕر آماره آزمون آنها کمتر از آماره جدول باشد ،از روش تلفیقی( )pooledاستفاده می
شود و برای مشاهداتی که احتمال آزمون آنها کمتر از  5%است ،برای تخمین مدل از روش
تابلویی( )panelاستفاده می شود .نتایج حاصل از نرم افزار  eviews9در جدول شماره  2نشان میدهد
که در هر  4مدل برازش شده ،روش تابلویی( )panelمورد تایید میباشد.
جدول  .2نتایج حاصل از آزمون  Fلیمر
مدل

آزمون

آماره

سطح معنیداری

نتیجه

فرضیه اول

Fلیمر

3/660

0/000

تایید روش تابلویی

فرضیه دوم

Fلیمر

3/630

0/000

تایید روش تابلویی

فرضیه سوم

Fلیمر

3/610

0/000

تایید روش تابلویی

فرضیه چهارم

Fلیمر

3/690

0/000

تایید روش تابلویی

1 . Im, Pesaran and Shin
2 . PP-Fisher Chi square
3 . ADF-Fisher Chi square
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روش تابلویی ﺧود با استفاده از دو مدل "اثرات تصادفی " و "اثرات ثابت" میتواند انجام
گیرد .برای تعیین اینکه از کدام مدل استفاده شود از آزمون هاسمن استفاده گردیده است.
مشاهداتی که احتمال آزمون آنها کمتر از  % 5است از مدل اثرات ثابت و برای مشاهداتی که احتمال
آزمون آنها بیشتر از  5%است از مدل اثرات تصادفی برای تخمین مدل استفاده شده است.
مطابق جدول شماره  3در این باره نیز در تمامی مدلها برتری با روش اثرات ثابت تشخیص داده
شد.
جدول شماره  .3نتایج حاصل از آزمون هاسمن
مدل

آزمون

آماره

سطح معنیداری

نتیجه

فرضیه اول

هاسمن

36/51

0/0015

تایید روش اثرات ثابت

فرضیه دوم

هاسمن

33/92

0/0035

تایید روش اثرات ثابت

فرضیه سوم

هاسمن

43/38

0/0001

تایید روش اثرات ثابت

فرضیه چهارم

هاسمن

35/67

0/0020

تایید روش اثرات ثابت

ماخذ :نتایج پژوهش

تخمین مدلها ،تجزیهوتحلیل نتایج و آزمون فرضیهها
در این مرحله از پژوهش اقدام به تشخیص رابطه موجود بین متغیرها در مدل ( )1گردیده
است که نتایج بر اساس ﺧروجی نرمافزار  Eviews9به ترتیب برای آزمون فرضیههای پژوهش
ارائه گردیده است .در تمام فرضیههای پژوهش اثر تعاملی هر یک از ابعاد مدیریت ریسک
و توان مدیریت ( )Mgrlability*ERMنیز با یکدیﮕر در نظر گرفته میشود تا اثر ترکیبی این
دو بر افزایش کارایی سرمایهگذاری و کاهش ناکارایی سرمایهگذاری نیز اندازهگیری شود .در
دل ( )1بهجای متغیر  ERMبه ترتیب متغیرهای مدیریت ریسکهای استراتژیک(،)strategy
مدیریت ریسکهای عملیاتی( ،)operationمدیریت ریسکهای گزارشﮕری()reporting
و مدیریت ریسکهای عدم رعایت قوانین و مقررات
میگردد.

( )complianceوارد
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جدول  .4بررسی مدلها و آزمون فرضیهها (متغیر وابسته :کارایی سرمایهگذاری ())AbInvest

آزمون مدل فرضیه چهارم

آزمون مدل فرضیه

آزمون مدل فرضیه

(𝒕)𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆𝒊

سوم( 𝒕)𝒓𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕𝒊𝒏𝒈𝒊

دوم(𝒕)𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒊

(𝒕) 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈𝒚𝒊

0/149

0/156

0/157

0/146

C

*()0/000
0/008

*()0/000
0/033

*()0/000
0/010

*()0/000
0/012

𝒚𝒕𝒊𝒍𝒊𝒃𝑨𝒍𝒓𝒈𝑴

توانایی مدیریت

()0/202

*

()0/290

*

()0/035

0/646

-0/002

-0/005

-0/001

𝑡𝐸𝑅𝑀𝑖

ابعاد مدیریت ریسک

()0/265

()0/186

()0/051

()0/455

4/024

-0/034

0/002

-0/005

()0/195

()0/001

*

()0/023

آزمون مدل فرضیه اول

عالمت اختصاری

()0/852

()0/457

-0/009

-0/009

-0/009

-0/009

*()0/000

*()0/000

*()0/000

*()0/000

-0/0001

4/080

-0/0002

-0/0001

()0/891

()0/963

()0/805

()0/872

-0/0008

-0/0009

-0/001

-0/0009

()0/599

()0/577

()0/435

()0/544

-0/006

-0/006

-0/006

-0/006

()0/135

()0/126

()0/086

()0/134

-0/008

-0/016

-0/015

-0/013

()0/520

()0/188

()0/211

()0/279

-0/006

-0/006

-0/006

-0/006

()0/058

()0/052

()0/067

()0/067

-0/006

-0/005

-0/005

-0/007

()0/670

()0/720

()0/698

()0/588

-0/005

-0/004

-0/003

-0/004

()0/180

()0/243

()0/315

()0/276

-0/003

-0/002

-0/004

-0/003

()0/579

()0/614

()0/483

()0/592

-0/0008

-0/0009

0/003

-0/0006

()0/486

()0/433

()0/161

()0/564

-0/014

-0/013

-0/014

-0/013

*

*

*

()0/055

()0/036

()0/048

()0/029

0/003

0/001

0/001

0/002

()0/573

()0/711

()0/749

()0/704

0/237

0/239

0/238

0/237

*()0/000

*()0/000

*()0/000

*()0/000

3/690

3/610

3/630

3/660

*()0/000

*()0/000

*()0/000

*()0/000

35/67

43/38

33/92

36/51

*()0/0020

*()0/0001

*()0/0035

*()0/0015

11/110

11/110

11/962

11/275

*()0/000

*()0/000

*()0/000

*()0/000

0/562

مدل

متغیر مستقل

𝑡𝑀𝑔𝑟𝑙𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖,
𝑡*𝐸𝑅𝑀𝑖
𝑡𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖

𝑡𝑀𝑇𝐵𝑖

ضریب ثابت

ترکیب تعاملی توانایی مدیریت * ابعاد مدیریت ریسک

اندازه شرکت

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖

متغیر مجازی سود عملیاتی مثبت ( )1منفی()0

𝑡𝜎𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖

انحراف معیار فروش

INVESTMEN
Tit
𝐶𝐹𝑂/𝑆𝐴𝐿𝐸it

CFOit

𝑆𝐿𝐴𝐶𝐾it

𝐷𝐼𝑉it

𝑡𝑍𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖

𝑡𝑇𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖

𝑡𝑘𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑖

)AR(1

F-L.

Hausman

F-Statistic

انحراف معیار سرمایهگذاری

نسبت جریانهای نقد عملیاتی به فروش

انحراف معیار جریانهای نقد

نسبت وجه نقد به داراییهای ثابت

متغیرمجازی( 0و  )1پرداخت یا عدم پرداخت سود

 Zآلتمن

نسبت دارایی ثابت بهکل دارایی

ساختار سرمایه

خودهمبستگی نوع اول

Fلیمر

هاسمن

آزمون معنیداری مدل رگرسیون

0/562

0/581

0/566

Adjusted R2

ضریب تشخیص تعدیلیافته

1166

1166

1166

1166

sample

تعداد مشاهدات

1/936

1/929

1/937

1/932

D-W

دوربین واتسون
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اعداد داﺧل پرانتز در زیر ضرایب سطح معنیداری را نشان میدهد .متغیرهای معنیدار مدل در
سطح معنیداری کمتر از ( %5مقدار  )Probe=5%با عﻼمت * نشان دادهشدهاند.
برای آزمون تمام فرضیهها با توجه به نتایج جدول  4در بخش  F-Statisticبا مشاهده
مقدار  Fکلی رگرسیون و همچنین سطح معنیدار بودن ضریب کلی رگرسیون ( )0/000میتوان
ادعا کرد که درمجموع مدل پژوهش برای چهار فرضیه مطرحشده از معناداری باالیی برﺧوردار
است .از طرفی در بخش ضریب تعیین تعدیلشده جدول  4با توجه به ضریب تعیین تعدیلشده
 56درصد تا  58درصد ،برای متغیر وابسته ناکارایی سرمایهگذاری میتوان ادعا کرد که
درمجموع متغیرهای مستقل و کنترلی پژوهش بیش از  56درصد تغییرات متغیر وابسته را
توضیح می دهند .برای تعیین میزان ﺧودهمبستﮕی مقادیر باقیمانده نیز از آزمون دوربین واتسون
استفادهشده است که برای رفع ﺧودهمبستﮕی با اضافه کردن متغیر ) AR(1بهتمامی مدلها نتایج
آزمون دوربین واتسون نیزدر جدول شماره  4نشاندهنده رفع مشکل ﺧودهمبستﮕی در باقیماندههای
مدل میباشد.
طبق فرضیه اول مدیریت ریسکهای استراتژیک بر رابطه بین توانایی مدیریت و کارایی سرمایه
گذاری تأثیرگذار است .با نﮕاهی به جدول  4با توجه به اینکه سطح معنیداری برای توانایی مدیریت
بهعنوان متغیر اصلی پژوهش برابر با  0/035بهدستآمده است این نشاندهنده اثرگذاری توانایی
مدیریت بر کارایی سرمایهگذاری است؛ اما ازآنجاکه برای متغیر مدیریت ریسک استراتژیک مقدار
سطح معنیداری  0/455و برای متغیر ترکیب تعاملی توان مدیریت و مدیریت ریسک استراتژی
مقدار سطح معنیداری  0/457بهدستآمده است این نشاندهنده معنیدار نبودن این متغیرها برای
تأثیرگذاری بر متغیر وابسته سرمایهگذاری غیرعادی میباشد .البته این نتایج با مبانی نظری پژوهش
همخوانی ندارد و آن را تائید نمیکند .همچنین از بین متغیرهای کنترلی تنها متغیر اندازه شرکت
دارای اثر معنیدار بر متغیر وابسته است.
طبق فرضیه دوم مدیریت ریسکهای عملیاتی بر رابطه بین توانایی مدیریت و کارایی سرمایه-
گذاری تأثیرگذار است .با توجه به اینکه سطح معنیداری برای توانایی مدیریت بهعنوان متغیر اصلی
پژوهش برابر با  0/290بهدستآمده است این نشاندهنده عدم اثرگذاری توانایی مدیریت بر کارایی
سرمایهگذاری است .از طرفی ازآنجاکه برای متغیر مدیریت ریسک عملیاتی مقدار سطح معنیداری
 0/051بهدستآمده است این نشاندهنده معنیدار نبودن این متغیر برای تأثیرگذاری بر متغیر وابسته
سرمایهگذاری غیرعادی میباشد .از طرفی ازآنجاکه برای متغیر ترکیب تعاملی توانایی مدیریت و
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مدیریت ریسک عملیاتی مقدار سطح معنیداری  0/852بهدستآمده است این نشاندهنده معنیدار
نبودن این متغیر برای تأثیرگذاری بر متغیر وابسته سرمایهگذاری غیرعادی میباشد .این نتایج
نیز با مبانی نظری پژوهش همخوانی ندارد و آن را تائید نمیکند .همچنین از بین متغیرهای
کنترلی متغیرهای نسبت دارایی ثابت بهکل دارایی و اندازه شرکت دارای اثر معنیدار بر متغیر وابسته
است.
طبق فرضیه سوم مدیریت ریسکهای گزارشﮕری بر رابطه بین توانایی مدیریت و ناکارایی
سرمایهگذاری تأثیرگذار است .با توجه به اینکه سطح معنیداری برای توانایی مدیریت بهعنوان متغیر
اصلی پژوهش برابر با  0/001بهدستآمده است این نشاندهنده اثرگذاری توانایی مدیریت بر
سرمایهگذاری غیرعادی است .از طرفی ازآنجاکه برای متغیر مدیریت ریسک گزارشﮕری مقدار
سطح معنیداری  0/186بهدستآمده است این نشاندهنده معنیدار نبودن این متغیر برای تأثیرگذاری
بر متغیر وابسته کارایی سرمایهگذاری میباشد؛ اما ازآنجاکه برای متغیر ترکیب تعاملی توان مدیریت
و مدیریت ریسک گزارشﮕری مقدار سطح معنیداری  0/023بهدستآمده است این نشاندهنده
معنیدار بودن این متغیر برای تأثیرگذاری بر متغیر وابسته سرمایهگذاری غیرعادی میباشد .این نتایج
نیز تا حدودی با مبانی نظری پژوهش همخوانی دارد و آن را تائید میکند .همچنین از بین متغیرهای
کنترلی متغیرهای نسبت دارایی ثابت بهکل دارایی و اندازه شرکت دارای اثر معنیدار بر متغیر وابسته
است.
طبق فرضیه چهارم مدیریت ریسکهای عدم رعایت قوانین و مقررات بر رابطه بین توانایی
مدیریت و ناکارایی سرمایهگذاری تأثیرگذار است .با توجه به اینکه سطح معنیداری برای توانایی
مدیریت بهعنوان متغیر اصلی پژوهش برابر با  0/202بهدستآمده است این نشاندهنده عدم
تأثیرگذاری توانایی مدیریت بر کارایی سرمایهگذاری است .از طرفی ازآنجاکه برای متغیر مدیریت
ریسکهای عدم رعایت قوانین و مقررات مقدار سطح معنیداری  0/26و برای متغیر ترکیب تعاملی
توان مدیریت و مدیریت ریسکهای عدم رعایت قوانین و مقررات مقدار سطح معنیداری 0/19
بهدستآمده است این نشاندهنده معنیدار نبودن این متغیرها برای تأثیرگذاری بر متغیر وابسته
ناکارایی سرمایهگذاری میباشد .این نتایج نیز با پیشبینی پژوهش همخوانی ندارد و آن را تائید
نمیکند .همچنین از بین متغیرهای کنترلی متغیرهای نسبت دارایی ثابت بهکل دارایی و اندازه شرکت
دارای اثر معنیدار بر متغیر وابسته است.
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جدول  .5نتایج حاصل از برآورد مدل فرضیه اول
∗ 𝒕𝑨𝑩𝑰𝑵𝑬𝑺𝑽𝑻𝒊𝒕+𝟏 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑴𝒈𝒓𝒍𝑨𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚𝒊𝒕 + 𝑏2 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈𝒚𝒊𝒕 + 𝑏3 𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈𝒚𝒊
𝑴𝒈𝒓𝒍𝑨𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚𝒊𝒕 + 𝑏4 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝑏5 𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡 + 𝑏6 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖𝑡 + 𝑏7 𝞼𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖𝑡 + 𝑏8 𝞼𝐼𝑁𝐸𝑆𝑉𝑇𝑖𝑡 +
𝑏9 𝐶𝐹𝑂𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖𝑡 + 𝑏10 𝞼𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 + 𝑏11 𝑆𝐿𝐴𝐶𝐾𝑖𝑡 + 𝑏12 𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡 + 𝑏13 𝑍𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖𝑡 +
𝑏14 𝑇𝐴𝑁𝐺𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌it + 𝑏15 𝐾𝑆𝑇𝑅𝑈𝐶𝑇𝑈𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡+1
متغیر وابسته :ناکارایی سرمایهگذاری
عالمت اختصاری متغیرها
متغیر
ضریب متغیر

آماره t

سطح خطا

توانایی مدیریت

𝑡𝑀𝑔𝑟𝑙𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖

0/012

2/104

0/035

مدیریت ریسک استراتژیک

𝒕𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑦𝒊

-0/001

-0/746

0/455

ترکیب تعاملی توانایی مدیریت

𝒕MgrlAbility*𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑦𝒊

-0/005

-0/743

0/457

* مدیریت ریسک استراتژیک
اندازه شرکت

𝑡𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖

-0/009

نسبت ارزش بازار به ارزش

𝑡𝑀𝑇𝐵𝑖

-0/0001

-4/351
-0/160

0/000
0/872

دفتری
متغیر مجازی سود عملیاتی

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖

-0/0009

-0/606

0/544

مثبت ( )1منفی()0
انحراف معیار فروش

𝑡𝜎𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖

-0/006

-1/498

0/134

انحراف معیار سرمایه

INVESTMENTit

-0/013

-1/082

0/279

نسبت جریان های نقد

𝐶𝐹𝑂/𝑆𝐴𝐿𝐸it

-0/006

-1/828

0/067

گذاری
عملیاتی به فروش
انحراف معیار جریانهای نقد

CFOit

-0/007

-0/541

0/588

نسبت وجه نقد به دارایی-

𝑆𝐿𝐴𝐶𝐾it

-0/004

-1/110

0/276

𝐷𝐼𝑉it

-0/003

های ثابت
متغیرمجازی(0و )1پرداخت

-0/535

0/592

یا عدم پرداخت سود
 Zآلتمن

ZSCOREit

-0/0006

-0/576

0/564

نسبت دارایی ثابت به کل دارایی

Tangibilityit

-0/013

-1/915

0/055

ساختار سرمایه

kstructureit

0/002

0/379

0/704

خودهمبستگی نوع اول

)AR(1

0/237

7/410

0/000

ضریب تعیین تعدیل شده

Adjusted-R2

0/566

آماره دوربین-واتسون

Durbin-Watson

1/932

آماره F

F-Statistic

سطح معنیداری آماره F

)Prob (F-Statistic

ماخذ :نتایج پژوهش

11/275
0/000
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نتایج تخمین رابطه موجود بین متغیرها در مدل ( )1برای آزمون فرضیه  2بر اساس ﺧروجی نرم
افزار  Eviews9در جدول شماره  6آمده است.
جدول  .6نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
𝑨𝐵𝐼𝑁𝐸𝑆𝑉𝑇𝒊𝒕+𝟏 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑀𝑔𝑟𝑙𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝒊𝒕 + 𝑏2 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝒊𝒕 +
𝑏3 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝒊𝒕 ∗ 𝑀𝑔𝑟𝑙𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝒊𝒕 + 𝑏4 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝑏5 𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡 +
𝑏6 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖𝑡 + 𝑏7 𝞼𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖𝑡 + 𝑏8 𝞼𝐼𝑁𝐸𝑆𝑉𝑇𝑖𝑡 + 𝑏9 𝐶𝐹𝑂𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖𝑡 +
𝑏10 𝞼𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 + 𝑏11 𝑆𝐿𝐴𝐶𝐾𝑖𝑡 + 𝑏12 𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡 + 𝑏13 𝑍𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖𝑡 +
𝑏14 𝑇𝐴𝑁𝐺𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌it + 𝑏15 𝐾𝑆𝑇𝑅𝑈𝐶𝑇𝑈𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡+1
متغیر

توانایی مدیریت
مدیریت ریسک
عملیاتی

عالمت اختصاری
متغیرها

متغیر وابسته :ناکارایی سرمایهگذاری
ضریب
متغیر

آماره t

سطح معنی-
داری

𝑡𝑀𝑔𝑟𝑙𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖

0/010

1/057

0/290

𝑡𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖

-0/005

-1/954

0/051

ترکیب تعاملی
توانایی مدیریت *
مدیریت ریسک

operationit
∗ MgrlAbilityit

0/002

-0/185

0/852

عملیاتی
اندازه شرکت
نسبت ارزش بازار
به ارزش دفتری

𝑡𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖

-0/009

-4/738

0/000

𝑡𝑀𝑇𝐵𝑖

-0/0002

-0/246

0/805

متغیر مجازی سود
عملیاتی مثبت ()1

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖

-0/001

-0/779

0/435

منفی()0
انحراف معیار
فروش

𝑡𝜎𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖

-0/006

-1/718

0/086
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انحراف معیار
سرمایه گذاری

INVESTMENTit

-0/015

-1/249

0/211

نسبت جریان های
نقد عملیاتی به

𝐶𝐹𝑂/𝑆𝐴𝐿𝐸it

-0/006

-1/832

0/067

فروش
انحراف معیار
جریانهای نقد
نسبت وجه نقد به
داراییهای ثابت

CFOit

-0/005

-0/388

0/698

𝑆𝐿𝐴𝐶𝐾it

-0/003

-1/003

0/315

متغیرمجازی(0و)1
پرداخت یا عدم

𝐷𝐼𝑉it

-0/004

-0/701

0/483

پرداخت سود
 Zآلتمن

ZSCOREit

0/003

1/400

0/161

Tangibilityit

-0/014

-2/176

0/029

ساختار سرمایه

kstructureit

0/001

0/319

0/749

خودهمبستگی نوع اول

)AR(1

0/238

7/466

0/000

نسبت دارایی ثابت
به کل دارایی

ضریب تعیین
تعدیل شده
آماره دوربین-
واتسون
آماره F

سطح معنیداری
آماره F
ماخذ :نتایج تحقیق

Adjusted-R2

0/581

Durbin-Watson

1/937

F-Statistic

11/962

)Prob (F-Statistic

0/0000
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آزمون فرضیه  3با در نظر گرفتن فنون مدیریت ریسکهای گزارشﮕری (:)Reporting
جدول  .7نتایج حاصل از آزمون فرضیه 3
𝒕𝐴𝐵𝐼𝑁𝐸𝑆𝑉𝑇𝒊𝒕+𝟏 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑀𝑔𝑟𝑙𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝒊𝒕 + 𝑏2 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝒊𝒕 + 𝑏3 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝒊
𝑡∗ 𝑀𝑔𝑟𝑙𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝒊𝒕 + 𝑏4 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝑏5 𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡 + 𝑏6 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖𝑡 + 𝑏7 𝞼𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖
𝑡+ 𝑏8 𝞼𝐼𝑁𝐸𝑆𝑉𝑇𝑖𝑡 + 𝑏9 𝐶𝐹𝑂𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖𝑡 + 𝑏10 𝞼𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 + 𝑏11 𝑆𝐿𝐴𝐶𝐾𝑖
+ 𝑏12 𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡 + 𝑏13 𝑍𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝑏14 𝑇𝐴𝑁𝐺𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌it
+ 𝑏15 𝐾𝑆𝑇𝑅𝑈𝐶𝑇𝑈𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡+1

متغیر

عالمت اختصاری

متغیر وابسته :ناکارایی سرمایهگذاری

متغیرها

ضریب متغیر

آماره t

سطح معنیداری

توانایی مدیریت

𝒕𝑴𝒈𝒓𝒍𝑨𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚𝒊

0/033

3/114

0/001

مدیریت ریسک گزارشگری

𝑡𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖

-0/002

-1/323

0/186

ترکیب تعاملی توانایی

𝑡𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖
𝑡∗ 𝑀𝑔𝑟𝑙𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖

-0/034

-2/265

0/023

مدیریت * مدیریت ریسک
گزارشگری
اندازه شرکت

𝑡𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖

-0/009

-4/537

0/000

نسبت ارزش بازار به ارزش

𝑡𝑀𝑇𝐵𝑖

4/080

0/045

0/963

دفتری
متغیر مجازی سود عملیاتی

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖

-0/0009

-0/557

0/577

مثبت ( )1منفی()0
انحراف معیار فروش
انحراف معیار سرمایه گذاری
نسبت جریان های نقد

𝑡𝜎𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖

-0/006

-1/530

0/126

INVESTMENTit

-0/016

-1/315

0/188

𝐶𝐹𝑂/𝑆𝐴𝐿𝐸it

-0/006

-1/945

0/052

عملیاتی به فروش
انحراف معیار جریانهای نقد

CFOit

-0/005

-0/357

0/720

نسبت وجه نقد به داراییهای

𝑆𝐿𝐴𝐶𝐾it

-0/004

-1/168

0/243

ثابت
متغیرمجازی(0و )1پرداخت

𝐷𝐼𝑉it

-0/002

-0/504

0/614

یا عدم پرداخت سود
 Zآلتمن

ZSCOREit

-0/0009

-0/783

0/433
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Tangibilityit

نسبت دارایی ثابت به کل

-0/013

0/048

-1/974

دارایی
ساختار سرمایه

kstructureit

0/001

0/370

0/711

خودهمبستگی نوع اول

)AR(1

0/239

7/474

0/000

ضریب تعیین تعدیل شده

Adjusted-R2

0/562

آماره دوربین-واتسون

Durbin-Watson

1/929

آماره F

F-Statistic

11/110

سطح معنیداری آماره F

)Prob (F-Statistic

0/000

جدول  .8نتایج حاصل از برآورد مدل( )1برای آزمون فرضیه 4
∗ 𝒕𝑨𝑩𝑰𝑵𝑬𝑺𝑽𝑻𝒊𝒕+𝟏 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑴𝒈𝒓𝒍𝑨𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚𝒊𝒕 + 𝑏2 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆𝒊𝒕 + 𝑏3 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆𝒊
𝑴𝒈𝒓𝒍𝑨𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚𝒊𝒕 + 𝑏4 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝑏5 𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡 + 𝑏6 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖𝑡 + 𝑏7 𝞼𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖𝑡 + 𝑏8 𝞼𝐼𝑁𝐸𝑆𝑉𝑇𝑖𝑡 +
𝑏9 𝐶𝐹𝑂𝑆𝐴𝐿𝐸𝑖𝑡 + 𝑏10 𝞼𝐶𝐹𝑂𝑖𝑡 + 𝑏11 𝑆𝐿𝐴𝐶𝐾𝑖𝑡 + 𝑏12 𝐷𝐼𝑉𝑖𝑡 + 𝑏13 𝑍𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖𝑡 +
𝑏14 𝑇𝐴𝑁𝐺𝐼𝐵𝐼𝐿𝐼𝑇𝑌it + 𝑏15 𝐾𝑆𝑇𝑅𝑈𝐶𝑇𝑈𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝑒𝑖𝑡+1
متغیر

عالمت اختصاری متغیرها

متغیر وابسته :ناکارایی سرمایهگذاری
ضریب متغیر

آماره t

سطح خطا

توانایی مدیریت

𝑡𝑀𝑔𝑟𝑙𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖

0/008

1/274

0/202

مدیریت ریسک عدم رعایت

𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖

0/646

1/115

0/265

قوانین و مقررات
ترکیب تعاملی توانایی مدیریت *
مدیریت ریسک عدم رعایت

𝑡𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖
𝑡∗ 𝑀𝑔𝑟𝑙𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖

4/024

1/295

0/195

قوانین و مقررات
اندازه شرکت

𝑡𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖

-0/009

-4/400

0/000

نسبت ارزش بازار به ارزش

𝑡𝑀𝑇𝐵𝑖

-0/0001

-0/136

0/891

دفتری
متغیر مجازی سود عملیاتی مثبت

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖

-0/0008

𝑡𝜎𝑆𝐴𝐿𝐸𝑆𝑖

-0/525

0/599

( )1منفی()0
انحراف معیار فروش
انحراف معیار سرمایه گذاری
نسبت جریان های نقد عملیاتی به

-0/006

-1/493

0/135

INVESTMENTit

-0/008

-0/643

0/520

𝐶𝐹𝑂/𝑆𝐴𝐿𝐸it

-0/006

-1/897

0/058

فروش
انحراف معیار جریانهای نقد

CFOit

-0/006

-0/425

0/670

مطالعه نقش مدیریت ریسک شرکت ( )ERMبر رابطه بین ...
نسبت وجه نقد به داراییهای

𝑆𝐿𝐴𝐶𝐾it

-0/005

31
-1/339

0/180

ثابت
متغیرمجازی(0و )1پرداخت یا

𝐷𝐼𝑉it

-0/003

-0/554

0/579

عدم پرداخت سود
 Zآلتمن

ZSCOREit

-0/0008

نسبت دارایی ثابت به کل دارایی

-0/696

0/486

Tangibilityit

-0/014

-2/097

0/036

ساختار سرمایه

kstructureit

0/003

0/563

0/573

خودهمبستگی نوع اول

)AR(1

0/237

7/399

0/000

ضریب تعیین تعدیل شده

Adjusted-R2

0/562

آماره دوربین-واتسون

Durbin-Watson

1/936

آماره F

F-Statistic

سطح معنیداری آماره F

)Prob (F-Statistic

11/110
0/000

ماخذ :نتایج تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادها
نتایج آزمون فرضیه اول نشان دهنده این است که مدیر توانمند نقش مؤثری برافزایش کارایی و
کاهش ناکارایی سرمایهگذاری دارد که هﻢ با مبانی نظری هﻢراستا میباشد و هﻢ مؤید نتایج
پژوهشهایی متعدد در این حوزه همچون گارسیا الرا و همکاران ( ،)2016گن( )2015و همچنین
منصورفر و دیﮕران( )1394و مشایخی و مﺤمدپور ( )1393میباشد .ولی نقش مدیریت ریسکهای
استراتژیک در افزایش کارایی سرمایهگذاری مورد تائید قرار نﮕرفت که این نتیجه مؤید نتیجه
پژوهش حسینی و سید مطهری( )1391است که البته دلیل این نتیجه میتواند در پژوهش دیﮕری
قابلبررسی باشد.
نتایج بررسی فرضیه دوم نشان داد که متغیر مستقل «مدیریت ریسکهای عملیاتی» تأثیری بر
کارایی سرمایهگذاری از ﺧود نشان نداد .لذا این فرضیه که «مدیریت ریسکهای عملیاتی بر رابطه
بین توانایی مدیریت و ناکارایی سرمایهگذاری تأثیرگذار است» ،پذیرفته نمیشود .این نتیجه با
نتایجی که پانایوتیس و همکاران ( )2015و کوئیستر و همکاران ( )2016به دست آوردهاند،
همخوانی دارد.
در ارزیابی نتایج بهدستآمده از آزمون فرضیه سوم نیز که به بررسی تأثیر مدیریت ریسکهای
گزارشﮕری بر رابطه بین توانایی مدیریت و کارایی سرمایهگذاری میپردازد نتیجه اینگونه به دست
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آمد که ترکیب تعاملی توانایی مدیریت با مدیریت ریسکهای گزارشﮕری تأثیر معنیداری بر
کاهش ناکارایی سرمایهگذاری و یا افزایش کارایی آن دارد .لذا میتوان گفت این نتایج با مبانی
نظری پژوهش همخوانی دارد و آن را تائید میکند .این نتیجه با یافته پژوهش ﺧدایی وله زاقرد و
یﺤیایی ( )1389همخوانی دارد.
ارزیابی فرضیه چهارم که به بررسی تأثیر مدیریت عدم رعایت قوانین و مقررات بر رابطه بین
توانایی مدیریت و کارایی سرمایهگذاری میپردازد ،نشان میدهد که هیچگونه رابطهای در سطح
این متغیرهای پژوهش مورد تائید قرار نﮕرفت .نتایج این فرضیه نیز مدیریت ریسک را عاملی اثرگذار
بر کارایی سرمایهگذاری ندانست .در این ﺧصوص نتایج را میتوان مشابه پژوهش انصافی بریوانلو
( )1394که نتیجهای مشابه به دست آورده است ،دانست.
امروزه با کاهش نرخ سود بانکی و گردش و گرایش سرمایه به بازار پر ریسک سرمایه مدیریت
ریسک شرکت در ترکیب با توانایی مدیریت میتواند در ﺧصوص اطمینانبخشی به حفظ و افزایش
سرمایه وارد شوندگان در بازار سرمایه بسیار مؤثر باشد .از این دید مدیریت ریسک ابزاری مؤثر در
دست مدیران جهت تداوم حضور در بازار سرمایه است .از طرفی ازآنجاکه شرکتها در تولید
رقابتی به دنبال مزیت رقابتی میباشند لذا مدیریت ریسک شرکت میتواند مزیت رقابتی ﺧوبی برای
شرکتها و مدیران آن در جهت افزایش کارایی سرمایهگذاری باشد .مزیتی که میتواند
ازیک طرف هزینه سرمایه شرکت را کاهش داده و از طرف دیﮕر رتبه اعتباری شرکت را که سرمایه-

گذاران زیرکانه آن را رصد میکنند ،افزایش دهد .طبق نظر گن ( )2015توانایی مدیریت باعث
کاهش مشکﻼت موجود در بازار ازجمله ﺧطر اﺧﻼقی و انتخاب نادرست بهعنوان مشکﻼت سر راه
ورود سرمایه به بازار سرمایه است.
بااین وجود ،در کل نتایج بررسی حاضر نقش مدیریت ریسک شرکت در افزایش کارایی و یا
کاهش ناکارایی سرمایهگذاری را تأثیرگذار ندانست .در بررسی این نتایج مهﻢتر اینکه همواره
ترکیب تعاملی متغیر مدیریت ریسک شرکت با توانایی مدیریت که اعتقاد بر این بود بتواند کارایی
سرمایهگذاری را افزایش دهد نیز مورد تائید قرار نﮕرفت.
در فرضیه های پژوهش نظر به اینکه (غیر از تائید نقش توانایی مدیریت) در افزایش کارایی
سرمایهگذاری شرکتها ،ابعاد مدیریت ریسکهای مؤثر شناﺧته نشد لذا پیشنهاد کاربردی ویژهای
نمیتوان ذکر نمود؛ بنابراین پیشنهاد میشود سرمایهگذاران سایر عوامل مؤثر را در هنﮕام سرمایه-
گذاری در نظر بﮕیرند.
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دراینبین در فرضیه سوم با تائید نقش تعاملی مدیریت ریسکهای گزارشﮕری و توانایی
مدیریت و ایجاد این هﻢافزایی شایسته است شرکتها در تهیه صورتهای مالی به نقش تأثیرگذار
مدیریت ریسکهای گزارشﮕری و لزوم توجه دادن استفادهکنندگان به این اطﻼعات بااهمیت تﻼش
نمایند .در جهت افزایش کیفیت گزارشﮕری مالی شرکتها جهت کاهش ،نظﻢ بخشیدن و مدیریت
ریسکهای گزارشﮕری نظام بخشیدن به واپایشهای داﺧلی سازمان را که بر کیفیت گزارشﮕری
مالی تأثیرگذار است را موردتوجه قرار داده و این کنترلها را با ارتقا بخشی اثربخشتر نمایند.
نهادهای ناظر مثل سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به نقش اثرگذار مدیریت ریسکهای
گزارشﮕری از آن بهعنوان مبنایی برای ارزیابی شرکتها استفاده نمایند.
ازجمله مﺤدودیت های پژوهش اثر تورم است که از طریق تأثیر بر متغیرهای پژوهش بر نتایج
پژوهش سایه میافکند .بهعنوانمثال در پژوهش حاضر از مجموع داراییهای شرکت در مدلهای
پژوهش استفاده گردیده است و ازآنجاییکه بخش قابلتوجهی از داراییهای شرکت را داراییهای
ثابت تشکیل میدهد ،به دلیل تأثیر عامل تورم بر این قلﻢ از داراییها ممکن است نتایج پژوهش
تﺤت تأثیر قرار گیرد .از طرفی با توجه به اینکه مدلهای مختلفی جهت برآورد اقﻼم تعهدی
غیرعادی وجود دارد لذا در تعمیﻢ نتایج باید احتیاط به عمل آید .استفاده از مدل آلتمن جهت تعیین
ورشکستﮕی یا تداوم فعالیت شرکت یکی دیﮕر از مﺤدودیتهای پژوهش حاضر از است .چهبسا
استفاده از سایر مدلهای تعیین ورشکستﮕی میتوانست بر نتایج تأثیرگذار باشد.
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