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چکیده
ماهیت خاص روابط ساختاری نسبت به روابط عملی در حسابداری سؤاالتی را پیرامون کار آیی و صرفه
اقتصادی تحلیل پانلی در قیاس با تحلیل تجمعی در مدلهای مبتنی بر روابط ساختاری و عملی فراروی
محققان قرار داده است .در این مقاله ،با استفاده از ادبیات فرضیه ثبات کارکردی و آزمون فرضیه
مذکور ،سعی شده است به سؤاالتی پیرامون کار آیی و صرفه اقتصادی تحلیل پانلی پاسخ داده شود.
روششناسی مورداستفاده محققان اجرای  9مدل رگرسیونی مبتنی بر تحلیل پانلی و یک مدل رگرسیون
مبتنی بر تحلیل تجمعی در مورد اطالعات  351شرکت طی  7سال ( )3131-3139و درمجموع  3773سال
ـ شرکت است .علت استفاده از فرضیه ثبات کارکردی آن است که در روششناسی آزمون این فرضیه
هر دو نوع مدل ـ مدلهای دوام اجزاء سود (رابطه ساختاری) و پیشبینی بازدهی (رابطه عملی) ـ قرار
دارد .نتایج تحقیق حاکی از عدم مغایرت میان نتایج تحلیلهای پانلی و تجمعی در مورد مدل دوام اجزاء
سود و وجود تفاوتهایی میان نتایج تحلیلهای پانلی و تجمعی در مورد مدل پیشبینی بازدهی هست.
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مقدمه
اخیراً تحلیل پانلی مورداستفاده بسیاری از محققان حرفه حسابداری قرارگرفته است .علیرغم
اثبات اثربخشی اینگونه تحلیل در علم آمار ،کار آیی و صرفه اقتصادی آن در رشتههای
گوناگون محل بحث و چالش بوده است .تفاوت انواع روابط میان متغیرهای حسابداری و مالی
ازجمله روابط ساختاری و روابط عملی آزمون مناسبی جهت بررسی کار آیی و صرفه اقتصادی
این تحلیل به دست میدهد .هندریکسن و ون برادا ( )3991رابطه ساختاری را رابطه بین
خروجیهای یک سیستم مانند سیستم حسابداری یا گزارشگری مالی تعریف میکنند .از سوی
دیگر ،رابطه عملی را واکنش افراد ازجمله سرمایهگذاران به اطالعات حسابداری میدانند .طبق
چارچوب نظری ارائهشده در این مقاله ،کارکردیهای تحلیل پانلی در لحاظ نمودن اثر سایر
متغیرهای اثرگذار ازجمله سال و شرکت در مدلهای مبتنی بر روابط ساختاری ضعیفتر از
مدل های مبتنی بر روابط عملی هست و درنتیجه کار آیی و صرفه اقتصادی تحلیل پانلی با فرض
هزینهها و معایبی که این گونه تحلیل به همراه دارد در قیاس با تحلیلهای تجمعی گرفتار ابهام
میگردد .در این مقاله ،با استفاده از آزمون فرضیه ثبات کارکردی سعی شده است به سؤاالتی
پیرامون کار آیی و صرفه اقتصادی تحلیل پانلی پاسخ داده شود .علت استفاده از فرضیه ثبات
کارکردی این است که در روششناسی ادبیات تحقیقی آن ،تحلیل مدل رگرسیون دوام اجزاء
سود (مدل مبتنی بر روابط ساختاری) و مدل پیشبینی بازدهی (مدل مبتنی بر روابط عملی)
قرارگرفته است .در این مقاله از اطالعات  351شرکت طی  7سال ( )3131-3139و درمجموع
 3773سال ـ شرکت استفادهشده است .همچنین با اجرای  9مدل رگرسیونی مبتنی بر تحلیل پانلی
و یک مدل رگرسیون مبتنی بر تحلیل تجمعی ،نتایج بهدستآمده از تحلیل پانلی و تحلیل
تجمعی به تفکیک مدلهای مبتنی بر روابط ساختاری و عملی مقایسه شده و ضمن بررسی
تفاوت در نتایج بهدستآمده ،کار آیی و اثربخشی تحلیل پانلی در قیاس با تحلیل تجمعی
موردبررسی قرارگرفته است .نتایج تحقیق نشان میدهد که نتایج تحلیلهای پانلی و تجمعی در
مورد مدل دوام اجزاء سود (مدل مبتنی بر روابط ساختاری) تفاوتی با یکدیگر نداشتند که این
موضوع مطابق با پیشبینی محققان در مورد کماهمیت بودن اثر سال و شرکت در مدلهای
مبتنی بر روابط ساختاری هست .از طرف دیگر ،نتایج تحلیلهای پانلی و تجمعی در مورد مدل
پیشبینی بازدهی تفاوتهایی را نشان میدهد .بااینوجود ،فرضیه ثبات کارکردی توسط هر دو
نوع تحلیل رد گردید.
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چارچوب نظری
چارچوب نظری تحقیق حاضر به دو بخش کلی تقسیم میگردد .اول ،مباحث اقتصادسنجی
مرتبط با تحلیل پانلی ،معایب و مزایای آن را موردبحث قرار داده و پس از توضیحات در مورد
روابط ساختاری و روابط عملی درباره کار آیی و صرفه اقتصادی تحلیل فوق در قیاس با تحلیل
تجمعی در دو نوع رابطه مذکور فرضیهسازی مینماییم .در بخش دوم ،در مورد فرضیه ثبات
کارکردی و روششناسی به کار گرفتهشده در مورد این فرضیه در ادبیات تحقیق ،توضیحاتی
ارائه نموده و علت استفاده از این آزمون را در تحلیل کار آیی و صرفه اقتصادی تحلیل پانلی
بیان مینماییم.

تحلیل پانلی
به علت رشد تحقیقات حسابداری و مدیریتی استفادهکننده از تحلیل پانلی در سنوات اخیر
همواره هزینه ـ فایده بهکارگیری این نوع تحلیل در قیاس با مدلهای سریهای زمانی و مقطعی
موردبررسی محققان قرارگرفته است .لیکن تعداد مقاالت بررسیکننده فایده تحلیلهای پانلی
بههیچعنوان به اندازه مقاالت استفادهکننده از آن نبوده است .اگرچه این موضوع تا حدودی
موردتوجه محققان رشته آمار و اقتصادسنجی بوده است لیکن تحقیقات فرارشته ای و
بینرشتهای در مورد فایده بهکارگیری اینگونه تحلیل زیاد نبودهاند .اینکه ازلحاظ مفاهیم آماری
و اقتصادسنجی قدرت تحلیلهای پانلی در قیاس با تحلیلهای سری زمانی و تحلیلهای مقطعی
بهطورکلی اثبات گردیده است لیکن همواره زمانی که مفاهیم از رشته یا علمی به رشته و یا علوم
دیگر منتقل میگردند گرفتار آسیبهایی از قبیل عدم انتقال صحیح کامل و جامع مفاهیم از
دست رفتن برخی از مفاهیم و نیز ثبات کارکردی استفادهکنندگان میشوند.
نکته آخر نیازمند توضیح بیشتری هست .ثبات کارکردی بیانگر حالتی است که استفادهکننده
هنگام استفاده از یک سری مفاهیم و اطالعات کارکردهای متفاوتی که آن مفاهیم و اطالعات
مشابه در موقعیتهای گوناگون میتوانند داشته باشند نادیده میگیرد .اگر بخواهیم مصداقی
برای نکته فوق معرفی نماییم به مسئله اصلی تحقیق حاضر میرسیم ؛ اینکه آیا تحلیل پانلی در
مواردی که نمونه تحقیق محقق دربرگیرنده سالها و شرکتها هست همواره قابلیت بهکارگیری
آن در همه موارد از هزینههای آنکه یکی از اصلیترین آنها بحث صرفهجویی است فراتر
میرود؟
هدف اصلی بهکارگیری تحلیل پانلی لحاظ نمودن اثرات مقاطع و زمانها در مدلهای
رگرسیونی هست .ایده اصلی این نکته آن است که عواملی که نتوانستهایم بهعنوان متغیر
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توضیحی وارد مدل نماییم اما بر متغیر وابسته اثرگذار میباشند در برآورد ضرایب و آزمون
معناداری آنها لحاظ نماییم (ابریشمی .)3137،این عوامل ممکن است از شرکتی به شرکت
دیگر و یا برای یک شرکت در طول زمان متفاوت باشد .هدف استفاده از تحلیل پانلی لحاظ
نمودن اثر سایر متغیرهای اثرگذار بر متغیر وابسته که بهعنوان متغیر توضیحی وارد مدل نشدهاند
هست .اما نتیجه کار به ما نمیگوید که آن عوامل کدامند و یا ضریب آنها بهطور جداگانه و
متغیر به متغیر چقدر است .متغیرهای اثرگذاری که وارد مدل نشدهاند در یک طبقهبندی بر دو
نوع میباشند ؛ یا اثر ثابت بر متغیر وابسته دارند (عرض از مبدأ) و یا اثر متغیر (ضریب شیب)
(سوری.)3197،
اگر آن دسته از متغیرهای اثرگذار که اثر ثابت دارند با متغیرهای توضیحی لحاظ شده در
مدل همبستگی داشته باشند رویکرد اثر ثابت و در غیر این صورت رویکرد اثر تصادفی
توصیهشده است.
اشرف زاده و مهرگان 3137 ،بیان میکنند که ما در اقتصادسنجی تقریباً همیشه تقریب
تصادفی انجام میدهیم و معموالً تمایل نداریم برای تکتک شرکتها یا هرسال مختلف یک
ضریب شیب تخمین بزنیم ،زیرا میخواهیم در کاربرد نظریهها ،اصل صرفهجویی را رعایت
کنیم که یک اصل مهم علمی است .اگر بخواهیم یک پدیده را با تعداد زیادی متغیر یا عوامل
اثرگذار توضیح دهیم ،نظریه ارزش خود را از دست خواهد داد ،زیرا کنترل و سیاستگذاری
در عمل غیرممکن میشود و برخالف انتظار ،ارزش تبیینی نظریه پایین میآید.
معایب و مزایای تحلیل پانلی.
برخی از مزایا و محدودیتهای استفاده از مجموعههای دادههای پانلی در بالتاگی()1775
بیانشدهاند .آشکارترین مزایای استفاده از دادههای پانلی عبارتاند از مجموعه دادههای
بزرگتر با دامنه تغییرات بزرگتر و همبستگی پایینتر متغیرها نسبت به دادههای مقطعی و
سریهای زمانی .بهعالوه ارائه دادههای آگاهانهتر هرکسی میتواند برآوردهای قابلاعتمادتر
داشته باشد و مدلهای رفتاری پختهتر را با مفروضات محدودکنندهتر آزمون نماید .امتیاز دیگر
مجموعه دادههای پانلی توانایی آنها برای کنترل تجانس خاص هست.
ابریشمی ( )3137مزایایی را در مورداستفاده از دادههای ترکیبی بیان نموده است؛ ازآنجاکه
دادههای ترکیبی به شرکتها طی زمان ارتباط دارند ،وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها
محدود میشود .فنهای تخمین با دادههای ترکیبی میتوانند این ناهمسانی واریانس را با
متغیرهای شرکتهای خاص موردمطالعه و بررسی قرار دهند .همچنین با ترکیب مشاهدات سری
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زمانی و مقطعی دادههای ترکیبی با اطالعات بیشتر ،تغییرپذیری بیشتر ،هم خطی کمتر میان
متغیرها ،درجات آزادی بیشتر ،و کار آیی بیشتر ارائه مینمایند .از طرف دیگر ،بامطالعه
مشاهدات مقطعی تکراری دادههای ترکیبی بهمنظور مطالعه پویای تغییرات مناسبتر و بهترند.
دادههای ترکیبی تأثیراتی را که نمیتوان بهسادگی در دادههای مقطعی و سری زمانی مشاهده
کرد بهتر معین میکنند .دادههای ترکیبی ما را قادر میسازند که تا مدلهای رفتاری پیچیدهتر را
مطالعه کنیم .در پایان ،دادههای ترکیبی با ارائه داده برای هزاران سال-شرکت تورشی را که
ممکن است درنتیجه لحاظ نمودن شرکتها بهصورت جمعی و کلی حاصل شود حداقل
میسازد.
بالتاگی ( )1775معایب تحلیل پانلی را نیز بهطور خالصه مطرح نموده است .هرچند او
تحقیقات مبتنی بر پرسشنامه و مصاحبه را مبنای اصلی نتیجهگیریهای خود قرار داده است لیکن
بهسادگی میتوان معادل مشکالت مطرحشده توسط وی را به تحقیقات استفادهکننده از
دادههای دستدوم از قبیل اطالعات صورتهای مالی و قیمتهای بازار تعمیم داد .بالتاگی
( )1775بیان میکند که محدودیتهای تحلیلهای پانلی عبارتاند از مشکالت طرح تحقیق،
جمعآوری اطالعات ،و مدیریت اطالعات پیمایشهای پانلی .این مشکالت که منجر به
سوگیری نمونه میگردند بهطور خاصتر عبارتاند از پوشش ناقص جامعه هدف ،فقدان
واکنش (به علت فقدان همکاری پاسخدهندگان یا به علت اشتباه مصاحبهکننده) ،یادآوری
(پاسخدهنده ،موضوع موردمطالعه را بهدرستی به خاطر نمیآورد) ،تکرار مصاحبه ،زمانبندی
مصاحبه ،دوره ارجاع ،استفاده از محدودیتهایی جهت جلوگیری از دخالت رویدادهای
مزاحم .محدودیت دیگر تحلیل پانلی اختالالتی است که درنتیجه اشتباهات اندازهگیری به
وجود میآید .اشتباهات اندازهگیری ممکن است در نتیجه واکنش ناقصی که درنتیجه
پرسشهای مبهم ،خطاهای حافظه ،اختالالت تعمدی واکنشها (مثل سوگیری ناشی از
شخصیت پرسششوندگان) ،مصاحبهکنندگان کمتجربه ،ثبت اشتباه واکنشها ،و اثرات
مصاحبهکننده به وجود میآید .اگرچه این مسائل در مطالعات مقطعی نیز ممکن است روی دهد
در مطالعات پانلی تشدید میگردد .بالتاگی ( )1775اشاره میکند که تحلیلهای پانلی درنتیجه
مسائل مرتبط با انتخاب نمونه ،دچار سوگیری میگردند .هنگام دورههای اولیه پانل ،ممکن است
پاسخدهندگان از مشارکت امتناع کنند یا مصاحبهکننده نتواند شخصی را جهت دریافت واکنش
و پاسخ بیابد .این موضوع ممکن است منجر به سوگیریهایی در استنتاجات برآمده از نمونه
شود .درحالیکه مسئله فقدان واکنش (پاسخ) میتواند در تحلیلهای مقطعی نیز اتفاق افتد در
تحلیل پانلی جدیتر است چراکه در دورههای بعدی پانل نیز ممکن است با مسئله فقدان واکنش
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روبهرو شویم .مصاحبهکنندگان ممکن است فوت نمایند ،یا مسافرت نمایند ،و یا هزینه واکنش
را باال ارزیابی نموده و از واکنش خودداری نمایند .نرخ کاهش پاسخها در بین پانلها متفاوت
است و در بیشتر مواقع از دورهای به دوره دیگر در حال افزایش است( اگرچه همین نرخ
افزایش ،در طول زمان کاهش مییابد) .پانلهای نوعی ،دربرگیرنده اطالعاتی است که یک
مدت معینی از زمان را برای هر شخص و یا شرکت را پوشش میدهد .افزایش طول زمان پانل
بدون هزینه نیست .با هر دوره جدید پانل احتمال کاهش اشخاص افزایش مییابد و درنتیجه
برآورد متغیرهای کیفی وابسته را سختتر مینماید.
روابط ساختاری و روابط عملی.
هندریکسن و ون برادا ( )3991بیان میکند یک چارچوب عمومی طبقهبندی وجود دارد که
جهت ارزیابی بسیاری از محدودههای تئوری و نحوه عمل حسابداری مالی مورداستفاده
قرارگرفته است .این چارچوب طبقهبندی شامل شماری از تئوریهایی است که لزوماً با یکدیگر
مطابق نیستند و ممکن است منجر به نتیجهگیریهای متفاوت شوند .این ارزیابیها در سه سطح
اساسی انجام میشوند؛
 .3سطح ساختاری ـ روابط بین و میان دستگاههای حسابداری و گزارشهای مالی
 .1سطح تفسیر معنایی ـ روابط توصیفات و اندازهگیریها با پدیدههای جهان واقعی
 .1سطح عملی ـ واکنش تمامی اشخاصی که تحت تأثیر گزارشهای حسابداری و فرآیندهای
اطالعات حسابداری قرارگرفتهاند (شامل استفادهکنندگان ،در سطح شخص و در مجموع)
بر مبنای تفاوتهای ماهیتی بین روابط ساختاری و عملی میتوان نتیجهگیری نمود که در
روابط ساختاری حسابداری برخالف روابط عملی ،اثر سایر متغیرهای در نظر گرفته نشده در
مدل کماهمیت هست .در معادالت ساختاری روابط علت و معلولی قویتری میان متغیر مستقل و
وابسته مشاهده میگردد .بهعبارتدیگر ماهیت متغیر مستقل از توضیح دهندگی به علت بودن و
متغیر وابسته از توضیح شوندگی به معلول بودن حرکت مینمایند( هارلن و کثی .)1772،موضوع
بعدی ،عدم حضور و اثرگذاری عامل انسانی است .در سطح عملی ،از یک سو سازههای
حسابداری و از یک سو انسان و یا سازههای انسانی است که تحت تأثیر واکنش انسانها قرار
دارند .بهعنوانمثال ،سود یک سازه حسابداری است اما قیمت بازار یک سازه اضافی است
چراکه برآیند تصمیمات قیمتگذاری انسانها( سرمایهگذاران) هست .سازههای حسابداری تنها
تحت تأثیر تعاریف و مفاهیم حسابداری قرار میگیرند و در طول زمان ماهیت تعریفی خود را
حفظ مینمایند ( با فرض ثبات رویه مدیریت) در بهکارگیری روشها و رویههای حسابداری اما
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سازههای انسانی نهتنها میان افراد متفاوت اس ت بلکه در طول زمان برای یک فرد خاص نیز تغییر
میکند این همان نکته کلیدی است که مبنا و منطق بهکارگیری تحلیل پانلی هست.
البته الزم به توضیح است که در همان روابط ساختاری نیز میتوان متغیرهای اثرگذار بر
متغیر مستقل را شناسایی نمود که برای هر شرکت و حتی در طول زمان متفاوت باشند.
بهعنوانمثال میتوان به ارتباط میان اقالم تعهدی دوره جاری و سود عملیاتی دوره آتی اشاره
نمود .علیرغم آنکه پیشبینی میگردد رابطه آنها مثبت باشد اما نسبتهای عمودی صورت
سود و زیان یا اندازه شرکت میتوانند بر متغیر وابسته اثرگذار باشند .لیکن باید توجه نمود که
اثرگذاری سایر متغیرهای وارد نشده به مدل بر متغیر وابسته میان شرکتها مشابه است .جهت
روشن مطلب فوق در نظر بگیرید که طبق چارچوب نظری حاکمیت شرکتی تمرکز مالکیت
طبق تئوریهای فرضیه همگرایی منافع و نظارت فعال موجب افزایش میزان محافظهکاری و ارائه
سود باکیفیتتر و طبق تئوریهای منافع شخصی ،اتحاد استراتژیک ،و ثبات مدیریتی ،موجب
کاهش محافظهکاری و ارائه سود کم کیفیتتر میگردد (ابراهیمی و اعرابی .)3139،اما در مورد
مثالهایی که پیشتر ذکر گردید (نسبتهای عمودی صورت سود و زیان و اندازه شرکت) اثر
بر متغیر وابسته ،مشابه هست.
تأثیر متغیرهای اثرگذار وارده نشده به مدل در معادالت مبتنی بر روابط عملی طی زمان و به
علت تغییرات اقتصادی ،سیاسی ،حقوقی ،قانونی و غیره تغییر مینمایند لیکن تأثیر متغیرهای
اثرگذار وارد نش ده به مدل در معادالت مبتنی بر روابط ساختاری طی زمان تغییر نمینمایند و
همواره ثابت میمانند(پرتسملیدس .)1731،بهعنوانمثال افزایش هزینهها همواره اثر کاهنده بر
سود دارد اما تغییر مدیرعامل درزمانی موجب کاهش بازدهی و در زمان موجب افزایش بازدهی
میشود.
هارلن و کثی( )1772بحث کردهاند که توجه به موضوع موردبررسی در تحقیق ایده مناسبی
در ارتباط باهدف تحقیق ارائه مینماید .در تحقیقات انجامشده در مورد معادالت عملی،
موضوع موردبررسی ،همانطور که پیشتر ذکر گردید ،رابطه دو متغیری است که منبع یکسانی
ندارند .اگر رابطه بین سود حسابداری و قیمت سهام موردتوجه باشد ،منبع اولی (سود
حسابداری) ،اطالعات حسابداری و اصول و رویههای به کار گرفتهشده در تهیه آن هست و
منبع دومی (قیمت سهم) ،برآیند تصمیم مجموعهای از سرمایهگذاران است که تصمیم هرکدام
خود برآیند عوامل گوناگونی هست .بنابراین اوالً جامعه عوامل اثرگذار بر اندازه متغیر اگر
نگوییم بینهایت است باید بپذیریم که بسیار زیاد است تا جایی که مشخص نمودن تکتک
آنها و مشاهدهشان را غیرممکن میسازد .اما در روابط ساختاری ،مثالً رابطه بین جریانهای
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نقدی دوره جاری و دوره آتی (پیشبینی جریانهای نقدی) ،اقالم تعهدی دوره جاری و آتی
(بررسی پدیده بازگشت اقالم تعهدی) و سود دوره جاری و آتی (بررسی دوام سود) قضیه
قدری متفاوت است .عناصر تشکیلدهنده متغیرهای مستقل و وابسته یکسان هستند و با
توضیحاتی که در باال ذکر گردید مشخص و قابلتعیین میباشند .از سوی دیگر ،با توجه به بحث
ثبات رویه در بهکارگیری اصول و رویههای حسابداری ،امکان تغییر رابطه بین متغیرهای مستقل
و وابسته در طول زمان و با توجه به وجود استانداردهای حسابداری و اجبار نهادهای
تدوینکننده و ناظر بر اجرا و بهکارگیری استانداردهای حسابداری به تهیه و ارائه صورتهای
مالی متحدالشکل امکان تغییر رابطه متغیرهای مستقل و وابسته از شرکتی به شرکت دیگر و
بهطورکلی از مقطعی به مقطع دیگر کاهش مییابد و بنابراین به نقطهای میرسیم که بررسی
فایده بهکارگیری تحلیل پانلی بر هزینههای آن توجیه میگردد.
بنابراین با توجه به چارچوب نظری ارائهشده محققان فرضیهسازی مینمایند که در مدلهای
مبتنی بر روابط ساختاری نسبت به مدلهای مبتنی بر روابط عملی ،آثار سال و شرکت کماهمیت
بوده و نتایج تحلیلهای پانلی و تجمعی تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند.
در این مقاله قابلیت بهکارگیری روش تحلیل پانلی را برای بررسی روابط ساختاری
حسابداری بهطور عام و بهطور خاص ،آزمون فرضیه ثبات کارکردی در بورس اوراق بهادار
تهران موردمطالعه قرار دادهایم .روش تحلیل پانلی امکان لحاظ نمودن اثر سایر متغیرهای
اثرگذار بر متغیر وابسته که قابلمشاهده و تعریف در مدل نمیباشند (و یا با اصل صرفهجویی در
تناقض میباشند) از جمله اثر مقاطع و زمان را در اختیار میدهد .ازآنجاکه روششناسی آزمون
فرضیه ثبات کارکردی طبق ادبیات تحقیق امکان بررسی روابط ساختاری و روابط عملی را
بهطور همزمان در اختیار میدهد از آن بهعنوان موضوع مناسب جهت بررسی قابلیت بهکارگیری
روش تحلیل پانلی استفاده نمودهایم.
در این تحقیق بههیچعنوان قصد نداریم فایده و مزایای بهکارگیری تحلیل پانلی را به چالش
بکشیم و همینطور قصد نداریم نشان دهیم بهکارگیری تحلیل پانلی در مورد معادالت ساختاری
منجر به نتایج غلط میگردد .بلکه میخواهیم هزینه ـ فایده بهکارگیری تحلیل پانلی را بر مبنای
اصل صرفهجویی اجرای معادالت طراحیشده جهت آزمون روابط ساختاری موردبررسی قرار
دهیم.

فرضیه ثبات کارکردی
هندیکسن و ون برادا ( )3991تعریف مناسبی از ثبات کارکردی ارائه مینمایند؛ افراد ،فرض
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مینمایند نمادها ،ارقام کلی ،یا بدیلهایی که در تصمیمگیریها استفاده میشود ،بدون توجه به
تغییرات صورت گرفته در چیزی که آنها ارائه مینمایند یا تغییرات در روشهای محاسبه آنها،
معانی قبلی خود را حفظ میکنند .دیگان ( )1772نیز در کتاب تئوری حسابداری ثبات
کارکردی را بهعنوان یکی از مشکالت رفتاری در نظر گرفته است او مشکالت رفتاری را به
سهطبقه زیر تقسیمبندی نموده است3 :ـ تصمیمگیری بر اساس شباهت اطالعات به طبقهای
1
خاص1 3ـ تصمیمگیری بر اساس بخشی از اطالعات که بهراحتی در ذهن میماند
1ـ تصمیمگیری بر اساس یک نوع خاص از اطالعات بعد از تعدیالت ناقص آن .1او در ادامه و
بهطور ضمنی ثبات کارکردی را در گروه سوم طبقهبندی مینماید .کوتاری ( ،)1771نیز بیان
میکند که تحقیقات درزمینة ثبات کارکردی ،بخشی از ادبیات گسترده آزمون کار آیی بازار را
تشکیل میدهد .او ادامه میدهد که در حسابداری ،استنتاجات در مورد کار آیی بازار بر دو نوع
آزمون استوار است:
3ـ مطالعات رویدادی با افقهای بلندمدت و کوتاهمدت
1ـ آزمونهای مقطعی قابلیت پیشبینی شوندگی بازدهی یا ادبیات بازدهیهای غیرعادی.
این نمودار ،طبقهبندی فوق را نشان میدهد.

1- Representativeness heuristic
2- Availability heuristic
3- Anchoring and adjustment

جدول  .3طبقهبندی ادبیات ثبات کارکردی در میان تحقیقات حسابداری

آزمون کارایی بازار

مطالعات رویدادی با افق
های زمانی بلندمدت و
کوتاه مدت

آزمون های مقطعی قابلیت
پیش بینی شوندگی
بازدهی (ادبیات بازدهی
غیر عادی)

هماهنگی بازدهی مورد
انتظار پرتفوی نگهداری
شده با مدل بازدهی مورد
انتظار مثل مدل قیمت
گذاری دارایی های
سرمایه ای

بازدهی بلند مدت
عرضههای عمومی اولیه

مدیریت اقالم تعهدی و
خوش بینی در پیش
بینهای تحلیل گران

ثبات کارکردی در زمینه
روشهای حسابداری و
تغییرات در آنها

راندگی بعد از اعالن سود
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همانطور که در این نمودار مشخص گردیده است ،ثبات کارکردی در کنار ادبیات بازدهی
بلندمدت عرضههای عمومی اولیه ،مدیریت اقالم تعهدی و خوشبینی در پیشبینیهای تحلیل
گران ،و راندگی بعد از اعالن سود جزء مطالعات رویدادی با افقهای زمانی بلندمدت و
کوتاهمدت طبقهبندیشده است که خود آن در کنار آزمونهای مقطعی قابلیت پیشبینی
شوندگی (ادبیات بازدهی غیرعادی) زیرمجموعه ادبیات آزمون کار آیی بازار هست .یکی از
ویژگیهای تحقیق حاضر نیز این است که با استفاده از روششناسی جدید به کار گرفتهشده،
ثبات کارکردی را نه از منظر مطالعات رویدادی بلکه از منظر آزمونهای مقطعی مورد آزمون
قرار داده است.
تحقیقات درزمینة ثبات کارکردی در سطوح شخص ،گروه اشخاص ،شرکت ،گروه
شرکتها ،صنعت ،و بازار قابلطبقهبندی است .البته بخش عمدهای از ادبیات تحقیق درزمینة
ثبات کارکردی مربوط به تحقیقات انجامشده در سطح شخص بوده که روششناسی مرسوم
اینگونه تحقیقات همواره استفاده از پرسشنامه و یا آزمایشگاهها بوده است.
ایجیری و همکاران ( ،)3922ثبات رفتاری در مورد خروجیها 3را هم در سطح شخص و
هم در سطح گروه مورد آزمون قراردادند .برینبرگ و چانگ ( ،)3977ثبات کارکردی در مورد
استاندارد بهای تمامشده و انحراف بهای تمامشده را بررسی نمودند .مفاهیم ثبات کارکردی
شکل ضعیف 1و شکل قوی 1از نتایج این مقاله بوده است .آشتون ( )3972بررسی کردند که آیا
قیمتگذاری بر اساس دودسته اطالعات (هزینهیابی جذبی و متغیر) میتواند بر تصمیمگیریها
مؤثر واقع شود یا خیر .ابدل ـ خلیک و کلر ( )3979اثر تغییر روش ارزیابی موجودی کاال را بر
قضاوت مدیران بانکی در پرداخت تسهیالت ارزیابی نمودهاند .بلوم و همکاران ( )3932نیز
پارادایم قیمتگذاری آشتون ( )3972را در سطح گروه آزمون نمودهاند.
اشکاالت روش شناسانه تحقیقات انجامشده در سطح شخص عبارتاند از عدم خبرگی
آزمایششوندگان ،فقدان بازخورد به آزمایششوندگان ،نحوه اعالم نمودن تغییر ،ذهنیات قبلی
آزمایششوندگان ،هزینه ـ فایده تصمیمگیری ازنظر آزمایششوندگان ،ثبات گیرنده اطالعات،
موفقیتهای پیشین.
هند ( )3997نتیجهگیری نمودهاند که سود حسابداری به وجود آمده در اثر سوآپ در زمان
1- output
2- weak form
3- strong form
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اعالم متعاقب سود فصلی سوآپ ،موجب واکنش بازار شده است .اشکاالت روش شناسانه
تحقیقات انجامشده در این تحقیق عبارتاند از عدم در نظر گرفتن هزینههای انتقال و مبادله و
اندازهگیری غلط بازدهی غیرعادی ،بازدهی مثبت غیرعادی در روز اعالن سود ،اثر ژانویه در
مورد شرکتهای کوچک .هریس و اولسان ( ،)3997ثبات کارکردی در مورد روش هزینهیابی
کامل و موفقیتآمیز در صنعت نفت و گاز را موردبررسی قراردادند .آنها در این تحقیق،
ریسک و نیز سایر تفاوتها در ویژگیهای شرکتهای نفتی و گازی را نادیده گرفتهاند و
همینطور عوامل مؤثر بر بازدهی نیز کنترل ننمودهاند.
تحقیقات انجامشده قبلی در زمینه ثبات کارکردی بیشتر حولوحوش تحقیقات در زمینه
روشها و تغییرات در روشهای حسابداری قرار دارد.
این تحقیقات مشکالت ذاتی به همراه داشته است؛ اول ،تفاوتهای مقطعی در روشهای
حسابداری شرکت ممکن است بهطور بالقوه منعکسکننده تفاوتهای زیربنایی اقتصادی مثل
تفاوتها در تصمیمات مالی ـ سرمایهگذاری ،فرصتهای رشد ،قراردادهای پاداش و بدهی و
 )...باشد .تفاوتهای اقتصادی ،تفاوتهای موجود میان نرخهای مورد انتظار بازدهی و ضرایب
سود ـ قیمت را میان شرکتهای مختلف افزایش میدهد و ارزیابی قیمتگذاری اثرات
حسابداری در پرتو تفاوتهای اقتصادی میان شرکتها مبهم میگردد .دوم ،تصمیمات مدیران
در زمینه تغییر روشهای حسابداری عموماً بعد از یک وضعیت اقتصادی غیرعادی گرفته
میشود و این مورد موجب میشود که تغییر روش حسابداری با تغییرات در تصمیمات مالی و
سرمایهگذاری شرکت همبستگی پیدا کند .ازآنجاییکه تغییر در وضعیت اقتصادی و تصمیمات
مالی و سرمایهگذاری شرکت با تغییر در نرخهای بازدهی مورد انتظار عموماً همبستگی دارد
ارزیابی دقیق عملکرد تعدیلشده ازلحاظ ریسک بلندمدت بعد از تغییر روشهای حسابداری
مشکل هست .سوم ،بسیاری از شرکتها بهصورت عمومی تغییر روش حسابداری خود را اعالم
نمینمایند  ،بنابراین در مورد تاریخ آگاهی بازار از تغییر روش عدم اطمینان زیادی وجود دارد.
چهارم ،اعالم تغییر روش حسابداری بهخودیخود حاوی اطالعاتی است که موجب میشود
سرمایهگذاران به ارزیابی مجدد ارزش شرکت بپردازند .عمده روشهای حسابداری
موردمطالعه در ادبیات ثبات کارکردی عبارتاند از؛ روشهای استهالک خط مستقیم و نزولی،
روشهای ارزیابی موجودی کاالی الیفو و فایفو ،روشهای تجمیع منافع و خرید در تحصیلها
و ادغام.
هیرشلیفر و همکاران ( )1779ثبات کارکردی را در سطح بازار آزمون دادهاند .آنان
نتیجهگیری نمودهاند که اقالم تعهدی در سطح بازار پیشبینی کننده مثبت و جریانهای نقدی در
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سطح بازار پیشبینی کننده منفی بازدهی در سطح بازار هست .تغییرات غیرعادی در اقالم
تعهدی (جریانهای نقدی) در سطح بازار همبستگی همزمان منفی (مثبت) با بازدهی در سطح
بازار دارد .در این تحقیق ،سطوح پایینتر از سطح بازار( ،شرکت ،صنعت ،و گروه) در نظر
گرفته نشده و تنها اجزاء نقدی و تعهدی سود بهعنوان معیاری جهت اندازهگیری ثبات
کارکردی استفادهشده است.
یک توجیه برای اثرات جریانهای نقدی و اقالم تعهدی در سطح شرکت ،فرضیه ثبات
کارکردی هست که بیان میکند سرمایهگذاران تازهکار بر عدد سود تمرکز کرده و در درک
اجزاء نقدی و تعهدی سود ناتوان میباشند.
اسلوان ( )3992بیان میکند که جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی سود برآورد مثبتتری
ارائه میکند ،بنابراین سرمایهگذارانی که تفاوت بین اجزاء سود را نادیده میگیرند ،در مورد
افقهای آتی شرکتی که اقالم تعهدی باال و جریانهای نقدی پایین دارد خوشبین و در مورد
شرکتی که اقالم تعهدی پایین و جریانهای نقدی باال دارد بدبین هستند .همچنین مدیریت سود
تنها یک دلیل ممکن برای دوام کمتر جزء تعهدی سود هست و اثرات جریانهای نقدی و اقالم
تعهدی ،هماهنگ با مدیریت سود هستند ،اما مستلزم آن نمیباشند؛ ممکن است اثرات
مشاهدهشده ناشی از جریانهای نقدی و اقالم تعهدی ،ناشی از پدیدههای دیگری ازجمله ثبات
کارکردی باشد .درنتیجه شرکتهایی که اقالم تعهدی باال و جریانهای نقدی پایین دارند بیشتر
از ارزش واقعی ارزشگذاری شده و موجب کسب بازدهی غیرعادی پایین برای سرمایهگذاران
میشوند .شرکتهایی که اقالم تعهدی پایین و جریانهای نقدی باال دارند کمتر از ارزش واقعی
ارزشگذاری میشوند و موجب کسب بازدهی غیرعادی باال برای سرمایهگذاران خواهند شد.
در این مقاله از روششناسی و چارچوب نظری ارائهشده توسط هیرشلیفر و همکاران ()1779
با انجام تعدیالتی بهره جستهایم .تعیالت مذکور به این دلیل انجامشدهاند که هیرشلیفر و
همکاران ( )1779فرضیه ثبات کارکردی را در سطح بازار انجام دادهاند و ازآنجاکه واحد تحلیل
آنها بازار بوده و نه شرکت ،از تحلیل تجمعی استفاده نمودهاند .اما در تحقیق حاضر ،به دلیل
آنکه واحد تحلیل شرکت هست و نیز بهمنظور تحقق اهداف موردنظر از تحلیل پانلی در کنار
تحلیلهای تجمعی استفاده نمودهایم .آنان ،از مدل دوام اجزاء سود و پیشبینی بازدهی آتی
جهت آزمون فرضیه ثبات کارکردی استفاده کردهاند .در مدل اجزاء سود دوام اقالم تعهدی و
جریانهای نقدی در سود دوره بعد اندازهگیری میگردد .در اینجا انتظار میرود که ضرایب هر
دو جزء مثبت و معنادار باشد چراکه ازلحاظ ساختاری هر دو افزاینده سود میباشند.اما
نتیجهگیری دیگر محققین در مورد اندازه ضرایب اقالم تعهدی و جریانهای نقدی خواهد بود.

42

فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ،سال یازدهم ،شماره  ،34پائیز 3434

طبق ادبیات تحقیق و چارچوب نظری ،انتظار میرود که ضریب جریانهای نقدی بزرگتر از
ضریب اقالم تعهدی باشد ،چراکه به دالیلی که مهمترین آن پدیده بازگشت اقالم تعهدی هست
انتظار میرود که جریانهای نقدی بهصورت مستمر در هر دوره تکرار شوند اما اقالم تعهدی باال
در یک دوره منجر به اقالم تعهدی پایین در دوره بعد شود.
پس از مشخص نمودن ضرایب اجزاء جریانهای نقدی در مدل بعدی که مدل پیشبینی
بازدهی آتی است قدرت اقالم تعهدی و جریانهای نقدی را در کنار سه متغیر کنترلی دیگر که
سود نقدی به قیمت ( ،)DPارزش دفتری به ارزش بازار ( ،)BVPو بتا ( )BETAمیباشند در
پیشبینی بازدهی آتی مورداندازهگیری قرار میدهیم .در این مرحله انتظار میرود که ضریب
جزئی از سود که در مدل دوام اجزاء سود کوچکتر بود (طبق انتظار ،اقالم تعهدی) منفی و
معنادار و جزئی از سود که در مدل دوام سود بزرگتر بود (طبق انتظار ،جریانهای نقدی) مثبت
و معنادار باشد .ضریب متغیرهای کنترلی و معنادار بودن یا نبودن آنها از دیدگاه تحقیق حاضر
اهمیت چندانی ندارد و در نظر گرفتن آنها در مدل صرفاً جهت افزایش قدرت مدل و برآورد
واقعیتر ضرایب متغیرهای مستقل هست .نتیجه بهدستآمده از تحلیل پانلی و تجمعی در هر دو
مدل مورد تحلیل قرار خواهد گرفت .در اینجا مجدداً یادآوری میگردد که مدل دوام سود از
انواع مدلهای مبتنی بر روابط ساختاری و مدل پیشبینی بازدهی از انواع مدلهای مبتنی بر
روابط عملی هست.
قبل از آنکه در مورد روششناسی تحقیق توضیحاتی ارائه نماییم تأکید مینماییم که در این
تحقیق قصد نداریم با بررسی یک فرضیه مبتنی بر دو مدل ساختاری و عملی در مورد توجیهپذیر
بودن یا نبودن استفاده از تحلیل پانلی در مدلهای ساختاری و عملی نتیجهگیری نموده و نتایج تحقیق
حاضر را تعمیم دهیم .هدف ،نشان دادن آثار بهکارگیری تحلیلهای پانلی و تجمعی بر رد و تائید
فرضیه آزمون فرضیه ثبات کارکردی و مقایسه نتایج بهدستآمده از دو تحلیل فوق هست.

شیوه پژوهش
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
بازدهیهای ساالنه (شامل سودهای نقدی) شرکتهای که اطالعات حسابداری کافی بهمنظور
محاسبه متغیرهای موردنظر در تحقیق حاضر طی دوره نمونه از  3131تا  3139دارند هست .بازدهی
ساالنه از طریق ترکیب بازدهیهای ماهانه از مرداد سال  tتا تیر سال  t+1محاسبه میگردد.
اطالعات حسابداری شرکتها از پایگاه اطالعاتی رهآورد نوین جمعآوری میشود .سود،
سود عملیاتی بعد از استهالک هست .اقالم تعهدی با استفاده از روش ترازنامهای غیرمستقیم در
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قالب تغییر در داراییهای جاری غیر نقدی منهای تغییر در تعهدات 3جاری به جزء بدهی
کوتاهمدت و تغییر در ذخیره مالیات ،منهای هزینه انقضاء و استهالک محاسبه میگردد.
جریانهای نقدی در قالب تفاوت بین سود و اقالم تعهدی محاسبه میشود.
سود ،اقالم تعهدی ،و جریانهای نقدی برای شرکتهایی که پایان سال مالی آنها قبل از اسفند
سال  t-1هست و بعد از تقسیمبر مجموع داراییهای ابتدای دوره محاسبه میشوند .این متغیرها در
مدلهای رگرسیون به ترتیب با  CASHFLOW ،ACCRUAL ،EARNINGنشان داده میشوند.
بهعالوه ،چندین متغیر دیگر که در ادبیات ،دارای قدرت پیشبینی بازدهی سهام در سطح
بازار معرفیشدهاند ،لحاظ میکنیم .این متغیرها بهطور بالقوه تغییرات در شرایط و چرخه تجاری
را منعکس میکنند و بنابراین میتوانند بهعنوان نمایندگانی برای نرخهای تنزیل بازار در نظر
گرفته شوند .آنها شامل نسبت بتا ( ،)BETAنسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (،)BE/ME
نسبت سود نقدی به قیمت ( )D/Pکه برابر است با سودنقدی از مرداد سال  t-1تا تیرماه سال t
تقسیمبر قیمت در پایان سال  tهست.

نمونه تحقیق
نمونه تحقیق حاضر شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار طی سالهای  3131تا
 3139با اعمال محدودیتهای ذکرشده در جدول زیر میباشند:
جدول  .3تجزیهوتحلیل محدودیتهای اعمالشده بر نمونه تحقیقی
شرح محدودیت

تعداد شرکتهای

تعداد شرکتهای

مشمول محدودیت

باقیمانده
225

تعداد شرکتهای بورسی طی دوره نمونه
شرکتهای سرمایهگذاری و یا با فعالیت خاص

19

212

شرکتهای با پایان سال مالی متفاوت یا تغییر سال مالی

313

175

شرکتهایی که اطالعات تمامی سالهای آنها در دسترس نیست

332

393

شرکتهایی که طی دوره تحقیق توقف نماد معامالتی بیشتر از یک ماه
داشتهاند

13

351

1- liability
2- debt
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حالتهای متفاوت تحلیل پانلی
جدول شماره دو 32 ،حالت متفاوتی که از طریق تحلیلهای پانلی به دست میآیند خالصه
مینماید .در ستونهای دوم تا پنجم حالتهای متفاوتی که برای عرض از مبدأها و شیبها برای
مقطع (شرکت) و دوره (سال) به دست میآید نشان میدهد .اثر سال و شرکت میتواند ثابت یا
متغیر باشد .درصورتیکه اثر ،ثابت فرض شود اثر مربوطه در عرض از مبدأ برآورد میگردد و
اگر اثر متغیر ،فرض گردد اثر مربوطه درشیب لحاظ خواهد شد .ستونهای ششم و هفتم نیز بر
اساس تحقیق حاضر نشان میدهد که با در نظر گرفتن نمونه تحقیق حاضر که متشکل از
اطالعات  351شرکت در طول  7سال هست ،در هرکدام از حالتهای زیر چند عرض از مبدأ و
چند شیب خواهیم داشت.
جدول .5حالتهای متفاوت تحلیل پانلی
ردیف

3
1
1
2
5
2
7
3
9
37
33
31
31
32
35
32

شیب

عرض از مبدأ
سال

شرکت

سال

شرکت

ثابت
ثابت
متغیر
متغیر
ثابت
ثابت
متغیر
متغیر
ثابت
ثابت
متغیر
متغیر
ثابت
ثابت
متغیر
متغیر

ثابت
متغیر
ثابت
متغیر
ثابت
متغیر
ثابت
متغیر
ثابت
متغیر
ثابت
متغیر
ثابت
متغیر
ثابت
متغیر

ثابت
ثابت
ثابت
ثابت
متغیر
متغیر
متغیر
متغیر
ثابت
ثابت
ثابت
ثابت
متغیر
متغیر
متغیر
متغیر

ثابت
ثابت
ثابت
ثابت
ثابت
ثابت
ثابت
ثابت
متغیر
متغیر
متغیر
متغیر
متغیر
متغیر
متغیر
متغیر

تعداد عرض از مبدأ

تعداد شیب

3
351
7
3773
3
351
7
3773
3
351
7
3773
3
351
7
3773

3
3
3
3
7
7
7
7
351
351
351
351
3773
3773
3773
3773

البته الزم به توضیح است که نرمافزار  EVIEWSکه در حال حاضر جهت تحلیل پانلی
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مورداستفاده اکثر محققان قرار میگیرد با سه فرض اثر هیچکدام ،ثابت ،و متغیر برای مقطع و
دوره ،تنها  2حالت از  32حالت فوق را پوشش میدهد .یعنی ردیفهای یک تا چهار که
ضریب شیب برای سال و شرکت ثابت میباشند .فرض شده است که ضریب شیب بهطورکلی
برای سال و شرکت ثابت هست و سالها و شرکتها تنها اثر ثابت دارند .البته الزم به توضیح
هست که برای حالتهایی که اثر عرض از مبدأ متغیر فرض میگردد EVIEWS ،این امکان را
فراهم میآورد که ضرایب با دو فرض ثابت بودن و تصادفی بودن اثر سایر متغیرها برآورد گردد
و بنابراین  9حالت که در جدولهای نتایج آماری آورده شده است به دست میدهد ( افالطونی
و نیکبخت.)3139،

4ـ .4مدلهای رگرسیون و آزمونهای آماری مورداستفاده
ازآنجاکه فرضیه ثبات کارکردی برای اثرات جریانهای نقدی و اقالم تعهدی در سطح
شرکت بر اساس این نکته قرارگرفته است که عملکرد سود قابل انتساب به جزء تعهدی سود
دوام کمتری نسبت به عملکرد سود قابل انتساب به جزء نقدی سود دارد ،در بخش ابتدایی
تحقیق ما تواناییهای اقالم تعهدی را در برابر جریانهای نقدی در سطح بازار برای پیشبینی
عملکرد سود برآورد مینماییم.
فرضیه یک  :اقالم تعهدی  ،پیشبینی کننده سود میباشند.
فرضیه دو  :جریانهای نقدی  ،پیشبینی کننده سود هست.
برای آزمون فرضیات یک و دو ،از مدل رگرسیون زیر استفاده مینماییم؛
EARNINGt+1=α + β1 ACCRUALt + β2 CASHFLOWt + vt+1

فرضیه سه  :اقالم تعهدی ،بهعنوان پیشبینی کننده بازدهی عمل مینمایند.
فرضیه چهار  :جریانهای نقدی ،بهعنوان پیشبینی کننده بازدهی عمل مینمایند.
برای آزمون فرضیات سوم و چهارم ما از چند متغیره به شرح زیر استفاده مینماییم؛
رگرسیون چند متغیره :
Rt+1= α + β1 ACCRUALt + β2 CASHFLOWt + β3 BE/MEt + β4 D/Pt + β5 BETA t

همانطور که در قسمت های قبل ذکر گردید ،محققین در این تحقیق از تحلیل پانلی و تحلیل
تجمعی جهت نتیجهگیری استفاده مینمایند .همینطور برای مدلهای مختلف مفروضات مدل
رگرسیون ارائه خواهد گردید و همینطور از طریق آزمون  tاستیودنت معناداری ضرایب مدل
بررسی خواهد گردید .برای هر مدل ،ضریب  R2تعدیلشده ،آماره دوربین واتسون ،آماره  Fنیز
ارائه میگردد.
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یافتههای آماری تحقیق
مدل دوام اجزاء سود ـ مدل مبتنی بر روابط ساختاری
جدول شماره سه ضرایب مدل ،آماره  ، tآماره آزمون  R2 ،Fتعدیلشده ،و درنهایت آماره
دوربین واتسون در  9حالت مختلف تحلیل پانلی که با فرض ثابت بودن ضرایب شیب
بهدستآمدهاند و یک حالت تحلیل تجمعی را نشان میدهد

جدول  .4نتایج تحلیلهای پانلی و تجمعی مدل دوام سود مبتنی بر روابط ساختاری
آماره t

ضریب

آزمون F

ردیف

مقطع
(شرکت)

دوره
(سال)

3

هیچکدام

هیچکدام

1

هیچکدام

ثابت

71755773

1

هیچکدام

تصادفی

71752925

71521992

2

ثابت

هیچکدام

71331393

71193933

7121122

5

ثابت

ثابت

71311751

71123373

71177353

33111959

2

ثابت

تصادفی

71339773

71121311

71193252

33172919

91127117

7

تصادفی

هیچکدام

71751232

71551532

71771233

37113721

12123735

15139711

3

تصادفی

ثابت

71755773

71517713

71291912

37139129

11133113

15157252

32219355

9

تصادفی

تصادفی

71755773

71521393

71292297

71397991

11111112

11177323

52511132

7157213

71752

71229

71922

91737

111773

111557

5221713

71531

37

تجمعی

عرض از
مبدأ

عرض از
مبدأ

Rتعدیلشده

دوربین
واتسون

71277125

3197791

71533175

31333237
31333727

اقالم
تعهدی

جریانهای
نقدی

اقالم
تعهدی

جریانهای
نقدی

12193311

21137271

71291333

71327753

13192225

1112397

32219355

71517713

71291912

37173713

11175555

52212532

71572913

71292921

71597122

11113111

37117317

71572122

31971772

37175992

37153125

35132771

71591121

31339222

3157295

31119711

37175213

31391237

31195513

37123173

71577311

52217173

71531721

31319953

71533175

31333237
31337757
31952

آماره
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همانطور که در جدول شماره سه مشخص است ،تمامی ضرایب در تمامی مدلها معنادار است.
نکته موردتوجه دیگر قدرت بیشتر ضریب جریانهای نقدی نسبت به ضریب اقالم تعهدی است
که معنای اقتصادی آن دوام بیشتر جریانهای نقدی نسبت به اقالم تعهدی هست .همانطور که
مشاهده میگردد ضرایب مدلهای دوم ( هیچکدام ،ثابت) با مدل هشتم (تصادفی ،ثابت) شبیه
است .بیشترین و قویترین ضرایب از مدل تجمعی بهدستآمدهاند و ضریب شیب بهدستآمده
از  9مدل پانلی بهمراتب کمتر از ضرایب شیب بهدستآمده از تک مدل تجمعی هست که به
نظر محققین این موضوع به آن علت است که اثر سایر متغیرهای اثرگذار بر رابطه که خاص سال
و شرکت میباشند و بر متغیرهای توضیحی مدل نیز اثرگذار هستند به علت در نظر گرفته نشدن
در مدل در قالب ضرایب فعلی مدل برآورد گردیدهاند .در مدل اول( هیچکدام ،هیچکدام)
عرض از مبدأ برآورد نشده است.
در همینجا میتوان استنتاج نمود که در مدل مبتنی بر روابط ساختاری (مدل دوام سود) بین
نتایج بهدستآمده از تحلیلهای پانلی و تحلیل تجمعی ،هم در مورد معناداری ضرایب و هم در
مورد نسبت اندازه ضریب جریانهای نقدی و اقالم تعهدی تناقضی مشاهده نمیگردد .همانطور
که پیشتر ذکر گردید طبق ادبیات تحقیق میبایست اندازه ضریب جریانهای نقدی بزرگتر از
اقالم تعهدی باشد که در همه این موارد این موضوع تائید شده است.
جدول شماره چهار نتایج بهدستآمده از آزمون چاو را نشان میدهد .آزمون چاو آزمون
برابری عرض از مبدأها هست .بهعبارتدیگر این آزمون نشان میدهد که آیا عرض از مبدأها
بهطور متفاوتی از یکدیگر متفاوت هستند یا با یکدیگر برابر میباشند .اگر عرض از مبدأها با
یکدیگر برابر باشند بنابراین استفاده از تحلیل پانلی مزیتی بر تحلیل تجمعی نداشته و میتوان از
تحلیل تجمعی نیز استفاده نمود.
جدول  .3نتایج آزمون چاو
Effects Test

Statistic

.d.f

.Prob

F Cross-section

11137531

351،937-

7

Chi-square Cross-section

12215331

351

7

Period F

31313199

2،937-

7

Chi-square Period

55193777

2

7

F Cross-Section/Period

11117795

353،937-

7

Chi-square Cross-Section/Period

12213279

353

7

34

کار آیی و صرفه اقتصادی تحلیل پانلی....

همانطور که از جدول فوق مشخص است فرضیه صفر یعنی فرضیه برابری ضرایب را رد
مینماید و بنابراین مطابق با قواعد آماری (و نه اقتصادی) بهکارگیری تحلیل پانلی بر تحلیل
تجمعی ارجحیت دارد .منظور از قواعد آماری و نه اقتصادی این است که قواعد آماری معنادار
بودن و یا نبودن تفاوتها را بهصورت مطلق و نه نسبت به حالتهای دیگر در نظر میگیرد.
1
بهعبارتدیگر بحث اثربخشی 3مورد آزمون قرار میگیرد و مباحت کار آیی 1و صرفه اقتصادی
موردتوجه نیست.
در جدول شماره پنج نتایج آزمون هاسمن مشاهده میشود .آزمون هاسمن آزمون معناداری
تفاوت نتایج بهدستآمده از رویکرد اثر ثابت و رویکرد اثر تصادفی هست .بهعبارتدیگر این
آزمون نشان میدهد که آیا اثر سال و شرکت با متغیرهای توضیحی همبستگی دارد یا خیر .اگر
اثر با متغیرهای توضیحی همبستگی داشته باشد استفاده از مدل اثر ثابت و در غیر این صورت
استفاده از مدل اثر تصادفی توجیهپذیر هست .اگر اثر سال و شرکت از الگوی تصادفی پیروی
ننماید استفاده از مدل اثر ثابت توجیه خواهد داشت .در همینجا الزم به توضیح است که برخی
منابع ازجمله ابریشمی ( )3137نتیجهگیری نمودهاند در مواردی که استنتاجات بر مبنای نمونه ( و
نه کل جامعه) هست استفاده از مدل اثر تصادفی توجیهپذیرتر هست.
جدول  .5نتایج آزمون هاسمن
Test Summary

Statistic .Chi-Sq

.Chi-Sq. d.f

.Prob

random Cross-section

7

1

3

random Period

7

1

3

and period random Cross-section

7

1

3

همانطور که در جدول فوق مشخص است آزمون صفر (استفاده از مدل اثر ثابت) رد نشده
و میبایست از همان مدل مبتنی بر رویکر اثر ثابت استفاده نمود.

مدل پیشبینی بازدهی دوره آتی ـ مدل مبتنی بر روابط عملی
در جدول شماره شش ،ضرایب متغیرهای مدل پیشبینی بازدهی بهدستآمده از تحلیلهای
1- effectiveness
2- efficiency
3- economy
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پانلی و تجمعی مقایسه گردیدهاند .همانطور که مشاهده میشود طبق تحلیل تجمعی (ردیف
آخر) ،فرضیه ثبات کارکردی رد شده است .همانطور که در قسمتهای قبل توضیح داده شد
انتظار میرود که در صورت توضیح دهندگی فرضیه ثبات کارکردی ضریب اقالم تعهدی که
در مدل دوام سود کوچکتر از ضریب جریانهای نقدی بود میبایست منفی و معنادار و ضریب
جریانهای نقدی که در مدل دوام سود بزرگتر از ضریب اقالم تعهدی بود میبایست مثبت و
معنادار باشد .لیکن نتیجه بهدستآمده از تحلیل تجمعی ضریب هر دو جزء را مثبت برآورد
نموده است که این مغایر با ادبیات ثبات کارکردی هست .همینطور از بین  9نتیجه بهدستآمده
از تحلیل پانلی نیز در  2مورد ضرایب اقالم تعهدی و جریانهای نقدی هر دو مثبت میباشند و
تنها در حاالتی که ضریب شرکت با اثر ثابت فرض شده است ،ضرایب اقالم تعهدی و
جریانهای نقدی هر دو منفی میباشند که البته این نتایج نیز کماکان با ادبیات ثبات کارکردی
در تناقض هست .در اینجا دو نکته الزم به توضیح هست :اوالً ،منظور از اثر ثابت این است که
اثر سال و شرکت با متغیر توضیحی همبستگی داشته است و این موضوع بااینکه اثر سال و
شرکت بین سالها و شرکتها ثابت است یا متغیر تفاوت دارد .دوم ،در جدول شماره شش ما
تنها ضرایب مدل را نشان دادهایم و معناداری آنها را در جدول شماره هفت نشان دادهایم.
بنابراین نتیجهگیریهای ما در این مرحله کامل نمیباشد .اما قبل از آنکه جدول شماره هفت را
مورد تحلیل قرار دهیم میبایست بهاندازه ضرایب بهدستآمده از تحلیلهای پانلی و تجمعی
اشارهای بنماییم .همانطور که مشاهده میگردد ضرایب بهدستآمده از تحلیل تجمعی بین صفر
و یک میباشند اما ضرایب بهدستآمده از تحلیلهای پانلی بزرگتر از یک میباشند .این
موضوع به علت آن است که ورود متغیرهای سال و شرکت به مدل بخشی از آثار برآورد شده
در قالب ضرایب فعلی مدل را جدا نموده و داخل عرض از مبدأ برآورد مینماید.

جدول  .6مقایسه ضرایب متغیرهای مدل پیشبینی بازدهی بهدستآمده از تحلیلهای پانلی و تجمعی
ضریب
ردیف

مقطع
(شرکت)

دوره (سال)

عرض از مبدأ

ارزش دفتری
به ارزش بازار

سود نقدی به
قیمت

اقالم تعهدی

جریانهای
نقدی

بتا

15129359

35131779

11123371

71379771-

11171711

51791252

32139995

71777757-

3512399

37127179

32195995

71775151-

35139275

37172233

31253359

21113372

51322312

23172533

71177177
71193192

3

هیچکدام

هیچکدام

1

هیچکدام

ثابت

71273713

1

هیچکدام

تصادفی

71577271

51977322

2

ثابت

هیچکدام

11777121

1111721-

19192719-

5

ثابت

ثابت

51225157

21171772-

17172122-

11327172

2

ثابت

تصادفی

51579725

21115913-

12133351-

11329192

23177517

7

تصادفی

هیچکدام

11539272

91139723

32122722

71911993-

17122713

12111327

3

تصادفی

ثابت

71577392

21773292

31127312

71297952-

32157572

32139199

9

تصادفی

تصادفی

71231955

21317211

31125322

71295793-

32172171

37132129

71713

71721

71712-

71372

71775

37

تجمعی
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در جدول شماره هفت ،آمارههای  tبهدستآمده از اجرای تحلیل تجمعی و تحلیلهای پانلی را
نشان دادهایم .طبق ادبیات آماری ،آمارههای  tباالتر از  1یا کوچکتر از  ،-1نشان میدهد که
در سطح معناداری  5درصد ضرایب بهدستآمده و ارائهشده در جدول شماره شش ،معنادار
میباشند یا خیر .همانطور که مشاهده میشود تنها مدلهای  2تا  2ضرایب معناداری به دست
دادهاند .این مدلها همانهایی هستند که در جدول شش ،ضرایب منفی به دست داده بودند.
بنابراین در مرحله اول شاید بتوان چنین نتیجهگیری نمود که نتایج بهدستآمده از تحلیل پانلی
نتایجی متفاوت با تحلیل تجمعی به دست داده است .همانطور که ردیف دهم نشان میدهد
ضرایب بهدستآمده از تحلیل تجمعی معنادار نمیباشند .بنابراین فرضیه ما در مورد تفاوت نتایج
تحلیلهای مقطعی و تجمعی در مدلهای مبتنی بر روابط عملی رد نشده است .اما میبایست
بااحتیاط در مورد این نتایج قضاوت نمود .اول آنکه از  9تحلیل ارائهشده توسط تحلیل پانلی تنها
سه حالت آن نتایجی متفاوت در مورد هم عالمت ضرایب و هم معناداری آنها نسبت به نتایج
تحلیل تجمعی به دست داده است و  2حالت دیگر تفاوتی با نتایج تحلیل تجمعی ندارد .دوم،
نمیتوان نتیجهگیری نمود که از دیدگاه رد یا تائید فرضیه ثبات کارکردی بین نتایج
بهدستآمده از تحلیلهای پانلی ( حتی با در نظر گرفتن سهحالتی که ازلحاظ عالمت ضرایب و
معناداری ،متفاوت با سایر حالتهای تحلیل پانلی هست ).متفاوت با نتایج تحلیلهای تجمعی
هست .یادآوری مینماییم که طبق ادبیات آزمون فرضیه ثبات کارکردی انتظار در مورد عالمت
ضریب اقالم تعهدی منفی و معنادار و انتظار در مورد ضریب جریانهای نقدی مثبت و معنادار
هست ،که این موارد در هیچکدام از تحلیلهای پانلی و تجمعی مشاهده نگردید.

جدول  .2مقایسه آمارههای  tضرایب متغیرهای مدل پیشبینی بازدهی بهدستآمده از تحلیلهای پانلی و تجمعی
آماره t
ردیف

مقطع
(شرکت)

دوره (سال)

عرض از مبدأ

ارزش دفتری
به ارزش بازار

سود نقدی به
قیمت

اقالم تعهدی

جریانهای
نقدی

بتا

11232772

31231323

11911979

7177219-

71333577

71215219

3112515

71751199-

11711719

31795272

31177219

71757511-

11797172

31312523

31395513

31325939

71522117

71572112

71717731
71713271

3

هیچکدام

هیچکدام

1

هیچکدام

ثابت

31293979

1

هیچکدام

تصادفی

71731272

71222139

2

ثابت

هیچکدام

71553279

31992232-

3139221-

5

ثابت

ثابت

31715913

11711911-

11211132-

31233373

2

ثابت

تصادفی

31713219

11771321-

11273127-

31272153

71237925

7

تصادفی

هیچکدام

71795231

71772773

3121222

71937727-

51312323

1151325

3

تصادفی

ثابت

31711221

71131179

31371932

71295311-

21721239

31377312

9

تصادفی

تصادفی

71727139

71173315

31311733

71271112-

11959315

31722171

11517

71279

31129

71375-

21917

11211

37

تجمعی
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43

در جدول شماره هشت ،مفروضات مدل رگرسیون در مدلهای پانلی و تجمعی مشاهده گردیده
است .همانطور که مشاهده میگردد ،معناداری مدل و معناداری ضرایب مدل طبق آزمون
 ANOVAو آماره  Fبهدستآمده در همه مدلها اعم از پانلی و تجمعی رد نشده است.
جدول  .2مفروضات مدلهای پانلی و تجمعی
مقطع

دوره

(شرکت)

(سال)

3

هیچکدام

هیچکدام

ردیف

آزمون F
آماره

احتمال

Rتعدیلشده

دوربین
واتسون

71713291

11323315

1

هیچکدام

ثابت

33179311

7

71799939

11729129

1

هیچکدام

تصادفی

21227231

71777291

71735925

11751737

2

ثابت

هیچکدام

31373732

7

71375373

11537211

5

ثابت

ثابت

11257511

7

71337973

11222191

2

ثابت

تصادفی

31793273

7

71372333

11253222

7

تصادفی

هیچکدام

7137123

7

71713335

11321251

3

تصادفی

ثابت

3117231

7

71371371

11777551

9

تصادفی

تصادفی

21725379

71777173

71737171

11772212

71371

7

71713

31339

37

تجمعی

در جدول فوق مشاهده میگردد که ضرایب  R2تعدیلشده بهدستآمده از مدلهای پانلی
بهطور محسوسی بیشتر از ضرایب بهدستآمده از تحلیل تجمعی هستند .این موضوع نشان
میدهد که ورود متغیرهای سال و شرکت به مدل موجب افزایش قدرت توضیح دهندگی
مدلهای اجراشده بر اساس تحلیل پانلی شده است.
در همه مدلها آماره دوربین واتسون بین  315و  115قرار دارد که مطابق با منابع آماری نشان
از عدم وجود خودهمبستگی میان متغیرها میدهد(منصور مؤمنی و فعال قیومی.)3139 ،
جدول شماره نه نتایج بهدستآمده از آزمون چاو را نشان میدهد:.
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جدول  .3آزمون چاو
Effects Test

آماره

درجه آزادی

احتمال

F Cross-section

31239521

351،977-

7

Chi-square Cross-section

1271731519

351

7

Period F

351732153

2،977-

7

Chi-square Period

3731323222

2

7

F Cross-Section/Period

11111122

353،977-

7

Chi-square Cross-Section/Period

1531955727

353

7

همانطور که از جدول فوق مشخص است فرضیه صفر یعنی فرضیه برابری ضرایب را رد
مینماید و بنابراین مطابق با قواعد آماری بهکارگیری تحلیل پانلی بر تحلیل تجمعی ارجحیت
دارد.
جدول  .31نتایج آزمون هاسمن مشاهده میشود.
Test Summary

آماره خی دو

درجه آزادی خی دو احتمال

random Cross-section

3171513319

5

7

random Period

7

5

3

and period random Cross-section

3171923332

5

7

همانطور که در جدول فوق مشخص است آزمون صفر ( استفاده از مدل اثر ثابت) رد شده
و میبایست از مدل مبتنی بر رویکر اثر تصادفی استفاده نمود .همینجا یادآوری مینماییم که
نتایج آزمون هاسمن در مورد مدل دوام اجزاء سود( مبتنی بر روابط ساختاری) متفاوت با نتایج
بهدستآمده در مورد مدل پیشبینی بازدهی ( مبتنی بر روابط عملی هست).

نتیجهگیری و پیشنهادها
در پایان نتایج تحقیق حاضر را خالصه مینماییم .در ابتدا اشاره نمودیم که با توجه به
تفاوتهای ماهیتی بین متغیرها در مدلهای مبتنی بر روابط ساختاری و مدلهای مبتنی بر روابط
عملی انتظار داریم که تفاوت میان نتایج بهدستآمده از تحلیلهای پانلی و تحلیل تجمعی معانی
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مشابهی نداشته باشد .محققین با توجه به هزینههای اجرای تحلیلهای پانلی ( شامل از دست رفتن
درجات آزادی یا نقض اصل صرفهجویی) دغدغههایی در مورد بهکارگیری تحلیل پانلی در همه
معادالت ،روابط ،ساختارها ،و طرحهای تحقیق دارند .بنابراین با استدالالتی ادعا نمودیم که در
مدلهای مبتنی بر روابط ساختاری تفاوت میان نتایج بهدستآمده از تحلیل پانلی بهطور
محسوسی متفاوت از نتایج تحلیل تجمعی نیست و اگرچه استفاده از تحلیل پانلی اثربخشی خود
را در روابط ساختاری حفظ مینماید در مورد کار آیی و صرفه اقتصادی آن در اینگونه روابط
چالشهایی وجود دارد.
ما از آزمون فرضیه ثبات کارکردی جهت آزمون فرضیههایمان استفاده نمودیم .علت
استفاده از این آزمون ،دربرداشتن روابط ساختاری و عملی در ساختار روششناسی آن بهطور
همزمان هست .با استفاده از دادههای  351شرکت طی  7سال ( )3131-3139و  3773سال-
شرکت در مورد ضرایب ،آمارههای  ،tضرایب  R2تعدیلشده ،آماره  ،Fآماره دوربین واتسون،
و نتایج آزمون چاو و هاسمن بهدستآمده از  9تحلیل پانلی و  3تحلیل تجمعی نتیجهگیریهای
نمودیم.
نتایج تحقیق در مورد مدل دوام اجزاء سود که مدلی مبتنی بر روابط ساختاری است نشان داد
که تفاوت آماری و اقتصادی میان نتایج بهدستآمده از تحلیل پانلی و تحلیل تجمعی وجود
ندارد و در همه آنها ضریب اقالم تعهدی مثبت و کوچکتر از ضریب جریانهای نقدی است
و در همه آنها این ضرایب معنادار میباشند .عالمت ،اندازه ،و معناداری این ضرایب همگی
مطابق با ادبیات تحقیق میباشند .تفاوت محسوسی میان نتایج بهدستآمده از مفروضات مدل
رگرسیون مشاهده نگردید .نتایج آزمون چاو نشان داد که ازلحاظ آماری استفاده از تحلیل پانلی
توجیهپذیرتر از استفاده از تحلیل تجمعی است ،لیکن این آزمون کار آیی و صرفه اقتصادی را
لحاظ ننموده و نتیجه هر مدل را بهصورت مجرد در نظر میگیرد .نتیجه آزمون هاسمن نیز نشان
داد که رویکرد اثر ثبات بهتر از رویکرد اثر تصادفی هست.
اما نتایج تحقیق در مورد مدل پیشبینی بازدهی که مدلی مبتنی بر روابط عملی است نشان
داد که در سه حالت از  9حالت تحلیل پانلی تفاوت آماری میان نتایج بهدستآمده از تحلیل
پانلی و تحلیل تجمعی وجود دارد و در  2حالت دیگر نتایج شبیه نتایج تحلیلهای تجمعی است.
علیرغم آنکه در سه حالت یادشده ضرایب بهدستآمده معنادار میباشند ،در هیچکدام از آنها
(هم سه حالت فوق و هم  2حالت دیگر تحلیل پانلی و یک حالت تحلیل تجمعی) عالمت و
معناداری ضرایب مطابق با فرضیه ثبات کارکردی نمیباشد .بنابراین فرضیه ثبات کارکردی در
تمامی نتایج بهدستآمده رد گردید .تفاوت محسوسی میان نتایج بهدستآمده از مفروضات
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مدل رگرسیون مشاهده نگردید .نتایج آزمون چاو نشان داد که ازلحاظ آماری استفاده از تحلیل
پانلی توجیهپذیرتر از استفاده از تحلیل تجمعی است و نتیجه آزمون هاسمن نیز نشان داد که
رویکرد اثر تصادفی بهتر از رویکرد اثر ثابت هست.
در پایان الزم به توضیح است که هدف محققان حاضر آغاز نمودن مباحثی در مورد کار
آیی و اثربخشی استفاده از تحلیل پانلی در تحقیقات حسابداری در کنار اثربخشی مدل فوق
هست .اثربخشی مدلهای پانلی در تحقیقاتی که شامل سالها و شرکتها هست در ادبیات علم
آمار مورد تائید است لیکن بحث صرفه اقتصادی و کار آیی بحثی فرارشته ای تلقی شده و
میبایست در رشتههای مقصد (مثالً حسابداری و مدیریت) مورد تحلیل قرار گیرد .یکی از
پیشنهادهای محققان برای تحقیقات آینده مرور تحقیقات حسابداری انجامشده در مورد
موضوعاتی است که با استفاده از تحلیلهای پانلی و تجمعی انجامشدهاند .این موضوعات شامل
ادبیات محافظهکاری ،مدیریت سود ،کیفیت سود ،و راهبری شرکتی هست.
در پایان ذکر یک نکته ضروری به نظر میرسد .در نگارش مقاله حاضر از ادبیات تحقیق
آماری و حسابداری بهطور جداگانه استفاده گردیده و جهت افزایش اعتبار چارچوب نظری
تحقیق حاضر ،سعی شده است که تا حد امکان از تحلیلهای شخصی صرفنظر گردد .لیکن به
دلیل فقدان تحقیق مشابه (تا جایی که محققین جستجو نمودهاند) نتیجهگیریهای انجامشده از
دستاورد تحقیقات مرتبط و تدوین فرضیهها ،بهاجبار ،آمیخته با قضاوت محققین شده است.
بنابراین نظر خوانندگان محترم را در مورد ارزشیابی چارچوب نظری ارائهشده و تجزیهوتحلیل
نتایج تحقیق به مفروضات و استنتاجات صورت گرفته در متن مقاله جلب مینماییم.

3434  پائیز،34  شماره، سال یازدهم،فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی
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