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چکیده
برخورداری از روابط سیاسی میتواند رفتار شرکتها را از نظر عملکرد مالی تحت تأثیر قرار دهد .و یکی از مزایای
ارتباطات سیاسی شرکتها ،دسترسی مجدد به وام از دولت یا بانکهای وابسته به دولت است .در این راستا ،هدف
تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران طی سال های  1971تا  1971میباشد .برای سنجش عملکرد مالی از دو شاخص بازده دارایی و ریسک
عدم دریافت بدهی استفاده شده است .برای انجام این تحقیق نمونه ای متشکل از  7بانک پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و با بهره گیری از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر تکنیک دادههای تابلویی
فرضیههای تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند .یافتههای بدست آمده حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی موجب
افزایش بازده دارایی و رابطه منفی و معنادار دارد .همچنین بین ارتباطات سیاسی و ریسک عدم دریافت بدهی
رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی :ارتباطات سیاسی ،عملکرد مالی ،ریسک.

مقدمه
بانک ها به واسطه کارکردهای مهمی که در نظام مالی دارند از جمله ،ارائه خدمات دسترس به نظام پرداخت ها و نقدینگی،
تبدی ل دارایی ها ،مدیریت ریسک و پردازش اطالعات و نظارت بر قرض گیرندگان ،از اجزای مهم نظام مالی هر کشور محسوب
می شوند .در ایران این نقش با توجه به ابالغ سیاست های کلی اصل  44قانون اساسی ،نقصان بازار سرمایه و نیاز مبرم اقتصاد به
توانمندسازی بخش خصوصی بسیار حساس ت ر شده است .درواقع ،بخش بانکی در اقتصاد ایران ،به عنوان مهم ترین مجرای
ارتباطی میان بخش پولی و حقیقی ،به حدی مهم است که هرگونه نقصان در ساختار این بخش و ناکارآمدی عملکرد آن ،زمینه
های بروز اختالل در سایر بخش ها را نیز فراهم می آورد (طالب لو و بهمن پور .)1971 ،بانک ها همیشه به عنوان نهادی شکننده
نگریسته شده اند که برای محیطی سالم و مطمئن نیاز به کمک دولت دارند (که معموالً این وظیفه را بانک مرکزی از طرف دولت
انجام می دهد) .در حالت کلی ،تنظیم بخش عمومی به واسطه شکست بازار توجیه می شود که می تواند ناشی از وجود پدیده
هایی همچون ،قدرت بازاری (که موجب بازارهای ناکامل می شود) ،پیامدهای خارجی (هجوم سپرده گذاران به بانک به بحران
بانکی منجر می شود و این پدیده به سایر نهادهای مالی سرایت می کند) و یا اطالعات نامتقارن بین خریداران و فروشندگان
(همانند مشکل مخاطرات اخالقی) باشد (طالب لو و بهمن پور .)1971 ،در اقتصاد مبتنی در بازار ،نظام بانکی مسئولیت بسیار
سنگینی برعهده دارد و یکی از مهم ترین اجزای اقتصادی کشور است .بانک ها می توانند با فراهم آوردن سرمایه مالی برای بخش
های اقتصادی ،شرایط مناسبی را برای سرمایه گذاری فراهم آورند و باعث افزایش اشتغال و تولید ملی شوند .بانک ها حتی با
تأمین اعتبار برای متخصصان می توانند باعث ایجاد فرصت های شغلی جدید و توزیع بهتر درآمد در سطوح جامعه شوند .افزون
بر این ،بانک ها با نگهداری پول نقد و تسهیل در نقل و انتقال آن حافظ اموال شخصی ،دولتی و مبادالت داخلی و خارجی هستند.
بانک ها همچنین به عنوان عامل اجرای سیاست های پولی نقش مهمی در ثبات اقتصادی دارند .تهدیدات و فشارهای ناشی از
جهانی شدن و رشد روزافزون مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی در سال های اخیر بانک ها را برآن داشته برای بقاء و رقابت در
بازار ب ا ایجاد مراکز تحقیقات و انجام فعالیت های تحقیقی در زمینه وضعیت خود در مقایسه با سایر بانک ها نسبت به بهبود
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عملکرد خود در بازار داخلی و خارجی اقدام نمایند .در این راستا راه حل منطقی و بسیار کارساز می تواند وضعیت بانک ها را از
نظر عملکرد کلی مشخص نماید ،انجا م فرایندهای مرتبط با ارزیابی عملکرد و محک زدن وضعیت خود در بازار ،تا به این طریق
آنها بتوانند ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت خود وضعیت موجود خود را بهبود دهند تا آنجا که محققین اطالع حاصل نموده
اند ارزیابی عملکرد و متعاقب آن رتبه بندی شعب به صورت روش های سنتی با استفاده از نسبت های مالی و شاخص های مالی
رایج صورت می پذیرد که این امر مسئله ارزیابی عملکرد را به چالش واداشته است لذا استفاده از سیستم ارزیابی عملکرد که تنها
بر شاخص های مالی متکی هستند می توانند باعث مشکالتی برای سازمان شود (کرد و همکاران.)1970 ،
در ادبیات نظری به طور گستردهای بیان شده است که ارتباطات سیاسی ارزش شرکتها را افزایش میدهد (فیزمان2001 ،1؛
جانسون و میتون2009،2؛ لی و همکاران2003 9؛ گلدمن و همکاران .)2007 ،4یکی از مزایای ارتباطات سیاسی شرکتها،
دسترسی مجدد به وام از دولت یا بانکهای وابسته به سیاست است (خوایا و میان .)2001 ،1هرچند این مطالعات عمدتا بر دیدگاه
وام گیرندگان متمرکز شدهاند و مشخص نیست که آیا ارتباط با دولت میتواند به ارزش بانکهایی که به شرکتهای سیاسی
وابسته وام میدهند ،بیفزاید .تعجبآور است که یافتههای تجربی کمی در مورد ارتباطات سیاسی بر وام دهندگان وجود دارد.
خوایا و میان )2001( 6نشان میدهد که شرکتهای قدرتمند سیاسی میتوانند با اعمال فشار از بانکهای دولتی وام بگیرند و
این شرکتهای وابسته به سیاست از این وام ها بهرهمند خواهند شد ،در حالی که بانکها تحت فشار قرار میگیرند .عالوه بر این
بانک ها برای تضمین امنیت بانکی تمایل دارند اولویت را به جای سهامداران بانک به اعتبار دهندگان بدهند (اونالی و همکاران،9
 .)2016در نتیجه ،به جای تالش برای به حداکثر رساندن ارزش سهام ،هیئت مدیره بانکهای وابسته به سیاست ،ممکن است به
علت فشار از سوی مقامات به نفع دولت عمل کنند .چنین مشکالت نمایندگی همچنین می تواند در قالب وامهای سیاسی و یا
گرایش به اهداف سیاسی بوجود آید که میتواند به عملکرد بانک آسیب برساند (برگر و همکاران2007 ،3؛ گل .)2006 ،7از این
رو ،روابط قوی با دولت ممکن است به تمرکز کمتر بر حداکثر سازی ارزش سهام و عملکرد پایین منجر شود .از طرف دیگر ،فاسیو
و همکاران )2006( 10استدالل میکنند که وام دهندگان ممکن است تمایل داشته باشند به شرکت وابسته به سیاست وام دهند،
زیرا زمانی که با بحران اقتصادی مواجه میشوند میتوانند زودتر از همتایان غیر وابسته خود از آن خارج شوند .همچین معتقدند
وام دهندگان تمایل دارند به شرکت های وابسته به سیاست با وجود پرمخاطره بودن و داشتن ریسک باال وام دهند زیرا این
شرکتها میتوانند هنگام مشکالت مالی کمکهای مالی از سمت دولت دریافت کنند .عالوه بر این ،بانکهای وابسته به سیاست
ممکن است دسترسی بهتری به منابع تامین مالی ،پشتیبانی نقدینگی بهموقع از بانک مرکزی یا بانکهای وابسته به سیاست دیگر
داشته باشند و در صورت امکان فشار ناشی از مراجع قانونی را کاهش دهد ،مانند عبور آسان از بازرسی قانونی .یک بانک متصل
به سیاست همچنین میتواند از ارتباطات برای تبادل مساعدت برای دستیابی به اهداف سازمان استفاده کند (گو و همکاران،11
 ،)2003و در نتیجه عملکرد بانک را بهبود بخشد .در مقایسه با یک بانک بدون ارتباط سیاسی ،یک بانک متصل به دولت بیشتر
قادر است مسائل سیاسی مرتبط به بانک را شناسایی و تفسیر کند ،و در واکنش به آن اقدامات مناسب انجام دهد و به این
ترتیب عملکرد بهتر را به دست میآورد .بر اساس این استدالل ،یک بانک وابسته به سیاست نیز ممکن است از روابط با دولت
بهره مند شود .ارتباطات سیاسی ممکن است در عملکرد بانک هم تاثیر مثبت و هم تاثیر منفی بگذارد ،که برای تشخیص تاثیر
آن به یک تجزیه و تحلیل تجربی قوی نیاز است .لذا تحقیق حاضر در پی یافتن شواهد تجربی جهت پاسخ به این سوال اصلی
تحقیق است که آیا بین ارتباطات سیاسی و عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری
وجود دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نوع رابطه چگونه است؟
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مبانی نظری
ارتباط سیاسی
مدیران ممکن است در سازمانها با استفاده از وسایل غیر موجه برای بدست آوردن نتایجی که از طرف سازمان توجیه نشده
است ،معنی تحقق هدف های شخصی خود ،با متوسل شدن به حربه های غیر اخالقی ترغیب شوند .در آن صورت رفتار آنان
سیاسی خوانده میشود اصوال دو دیدگاه در مورد این واژه وجود دارد ،بعضی ها آن را بسیار ناپسند میشمارند و با حیله و نیرنگ
و یا از پشت خنجر زدن مترادف میدانند .اما بعضی ها نیز آن رابه عنوان شمشیر دو لبه قلمداد میکنند که یک لبه آن همان بر
اساس فلسفه ماکیاول بنا نهاده شده و لبه دیگر به عنوان هنری خالق است که منتفع و رقیب را با هم آشتی میدهد بعضی افراد
باید با هم کنار بیایند و از مواجهه با یکدیگر بپرهیزند و با هم همزیستی داشته باشند و سازمان نیز جایی است که در آن افراد به
هم ملحق میشوند و با هم کار میکنند چون منافع شخصی آنان تامین میشود (رحمان سرشت و پیلوار.)1974 ،

عوامل موثر بر رفتارهای سیاسی
عامل موثر بر شکل گیری رفتار سیاسی را به دو دسته عوامل فردی سازمانی تقسیم کرد .عوامل فردی موثر بر شکل گیری
رفتار سیاسی عبارتند از :خود کنترلی زیاد ،کنترل درونی ،ریاست طلبی ،بکارانداختن سرمایه سازمانی ،گزینه های شغلی انتظار
موفقیت .از عوامل سازمانی شکل گیری رفتارهای سیاسی می توان به مواردی همچنین تخصیص مجدد منابع ،فرصت های ارتقا،
اعتماد کم ،ابهام در نقش ،سیسیتم ارزیابی عملکرد نامشخص ،به میزان ثابت پاداش (به این صورت که اگر به یکنفر داده شود به
دیگری داده خواهد شد)یا سیسیتم پاداش برد و باخت سیستم تصمیم گیری دمکراتیک (مردمی)فشار کار زیاد مدیران خود خواه
اشاره کرد (رحمان سرشت و پیلوار.)1974 ،

مفهوم عملکرد شرکت
مروری بر فرهنگهای لغات نشاندهندهی تنوع معانی واژه عملکرد است .به نظر میرسد منطقی است که ابتدا لیستی از تمام
این معانی ضمنی ارائه شود و از تجمیع آنها بتوان یک تعریف قابل استفاده برای عملکرد ارائه داد:
 عملکرد ،قابل اندازهگیری به وسیله عدد یا یک اصطالح است. عملکرد ،انجام دادن چیزی است با یک قصد و نیت خاص (مثالً ایجاد ارزش). عملکرد ،نتیجه یک عمل است (ارزش قابل اندازهگیری ایجاد میشود). توانایی انجام یک نتیجه یا قابلیت ایجاد آن را عملکرد گویند (برای مثال ،رضایت مشتری به نظر میرسد معیارقابلیتسازمان برای فروش آینده است).
 عملکرد ،مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی است. عملکرد ،نتایج مقایسه با انتظارات است. عملکرد در روانشناسی ،آن چیزی است که بروز داده میشود. عملکرد در هنرهای نمایشی ،نمایشی است که شامل ایفای نقش یا اعمال و نتایج اعمال است. عملکرد ،یک قضاوت توسط رقباست (مشکل اینجاست که تعریف کنیم چه کسی قاضی است و بدانیم در چه شرایطیقضاوت صورت میگیرد).
لذا می توان گفت که عملکرد هم به عمل ،هم به نتیجه عمل اشاره دارد .به عبارت دیگر ،عملکرد به عنوان عمل امروز که
مقدمه تولید مقدار مشخصی از ارزش خروجی فرداست ،تعریف میشود
به طور کلی عملکرد سازمانی معیاری برای اندازه گیری میزان دستیابی خوب و موثر یک اقدام بر اهداف تعیین شده تعریف
میشود که میتواند به وسیله کارآیی و اثربخشی سازمان در دستیابی به اهداف برآورد شود (آذربایجانی.)1970 ،
عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد .بنابراین ،عملکرد سازمانی یک سازهی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات
سازمانی اشاره دارد .معروفترین تعریف عملکرد توسط «نیلی »1و همکاران ( )2002ارائه شده است« :فرایند تبیین کیفیت
اثربخشی و کارآیی اقدامات گذشته» .طبق این تعریف نیز ،عملکرد به دو جزء تقسیم میشود:
 )1کارآیی که توصیفکننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصوالت است؛ یعنی رابطه بین ترکیب
واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و
1 Neely
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 )2اثربخشی که توصیفکنندهی درجهی نیل به اهداف سازمانی است (رهنورد.)1939 ،
در واقع ،اشخاصی که درون یا بیرون سازمان هستند ،میتوانند تعاریف متفاوتی برای عملکرد ارائه دهند .تعاریف ارائه شده
توسط فردی از درون سازمان ،بر ایجاد نتایج از طریق اعمال انجام شده تمرکز دارد .در این حالت اگر افراد داخل سازمان،
دیدگاه های متفاوتی به عملکرد نداشته باشند ،یک تعریف یکتا و مشترک از عملکرد ارائه خواهد شد که در عمل کاری بس دشوار
است .در مقابل یک فرد خارج از سازمان به شاخصهای عمومی بر مبنای تعاریف آماری محتمل و از قبل تعریف شده نظیر آنچه
در آنالیزهای مالی پیدا میشود ،نظر دارد و کارهای واقعی سازمان در جعبه سیاه باقی خواهد ماند .در این صورت تعریف عملکرد
توسط چنین فردی ،بر پیشبینی اعمال و نیز بر تخمین احتمال نتایج مشخص آینده تمرکز دارد (آذربایجانی.)1970 ،
معیارهای اندازهگیری عملکرد را با توجه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی میتوان به دو دسته حسابداری و اقتصادی
تقسیم کرد .در معیارهای حسابداری ،عملکرد شرکت با توجه به دادههای حسابداری ارزیابی میشود .در حالی که در معیارهای
اقتصادی ،عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود داراییهای موجود و سرمایهگذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ
هزینه سرمایه ارزیابی میگردد .عملکرد مالی عبارت است از« :اندازهگیری پولی نتایج فرایندها و عملیات شرکت مانند بازگشت
سهام ،دارایی ،سرمایهگذاری و غیره» (احمدخان .)2012 ،

ارزیابی عملکرد
با ظهور شرکتهای بزرگ و شکلگیری مبحث عظیم جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان
و مدیران ،ارزیابی عملکرد مالی شرکتها و مدیران و رهبران آنها از موضوعات مورد توجه اقشار مختلف مثل اعتباردهندگان،
مالکان دولت و حتی مدیران است .از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از
طریق سود نقدی حایز اهمیت است .این ارزیابیها از نظر مدیران به لحاظ ارزیابی عملکرد خودشان و سایر بخشها و نیز میزان
پاداش صحیحی که به آنها پرداخت میشود و حق مسلم آنها است اهمیت اساسی دارد .از نظر دولتها این ارزیابیها برای
رسیدن به سه هدف تخصیص بهینه منابع به عنوان هدف اصلی ،توزیع عادالنه درآمد و تثبیت شرایط اقتصادی با مشارکت در
فعالیتهای اقتصادی حایزاهمیت است (شان و لین.)2011 ، 1
از سالها قبل ارزیابی عملکرد مالی شرکتها بخش عمده ای از مباحث حسابداری و مدیریت ،اقتصاد و ...را تشکیل داده است.
اصوالً عملکرد با هدف رابطه مستقیمی دارد .ارزیابی عملکرد؛ یعنی اندازهگیری این مطلب که شرکت تا چه میزان به اهداف تعیین
شده در برنامههای خود دست یافته است .نتیجه حاصل از ارزیابی عملکرد ،خود هدف نیست؛ بلکه ابزاری برای پیشبینی برنامههای
آتی و نیز بهبود نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف شرکت است .ارزیابی عملکرد شرکت بدون مدنظر قراردادن ویژگیهای
تجاری و شرایط حاکم بر بازار کاالها و خدمات آن است .در بحث ارزیابی عملکرد معموالً این سؤال مطرح میشود که کدام یک
از معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها از اع تبار بیشتری برخوردار است .اصوالً یک شاخص مطلق و ایدهآل برای سنجش
عملکرد مالی شرکت ها وجود ندارد .ارزیابی عملکرد مالی شرکت یک ضرورت است و برای انجام آن باید از معیارهای تا حد امکان
پذیرفتهشدهای استفاده شود که جنبههای متفاوت از لحاظ محدودیت در فعالیتها و امکان بهرهمندی از امکانات را مورد توجه
قرار میدهد (فرگوسن و استوک.)2009 ، 2

ریسک مالی
ریسک را می توان امکان زیان دانست ،در رویکرد کلی ریسک به معنای خطر احتمال زیانهای متمادی یا زیانهای احتمالی
که میتوان با یک سیاست اقتصادی مدرن آن را کاهش و به حداقل رساند .اقتصاددانان ریسک را به عنوان یک نتیجه نامطلوب
امکان زیان دریافته اند اما هنوز اعتقاد دارند که ریسک با بازده هم بسته شده است .بطور کلی میتوانیم بگوییم که هر فعالیتی که
در جهان انجام میگیرد دارای ریسک مخصوص به خود می باشد .این مطلب فعالیتهای سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و هرگونه
فعالیتی که در سطح جامعه انسانی انجام می گیرد را دربر دارد .تالش برای حداکثر سازی منافع یا حداقل سازی زیان های مورد
تصور در هر زمینه فعالیتی باعث می شود که در بسیاری از مواقع این خطر کمتر مورد توجه قرار گیرد و همین امر یکی از عواملی
است که احتمال زیان وارده به فعالیتهای مارا بیشتر می کند .بسیاری از فعالیتهایی که ما در سطح جامعه انجام میدهیم
درنهایت به تهدیدهای جدی نسبت به منافع عمومی تبدیل می شوند و خسارات جانی و مالی فراوان در کوتاه مدت یا دراز مدت
به جامعه تحمیل میکند .دسته بندی از ریسکهای مالی در ارتباط با محیط های اقتصادی به شرح زیر میباشند:
1 Shan & Lin
2 Ferguson & Stokes

13

سـال دوم ،شمـاره سه(پیاپی :چهار) ،پاییز  ،3179جلد دو

• نرخ ریسک کشور
• ساختار،عملکرد و کنترل سیستم بانکی و مالی
• شناسایی و انعطاف پذیری قوانین و سیستم حقوقی
• ساختار و کارکرد سیستم بیمه
• رشد کلی اقتصاد و رشد تورم
• پویایی(تحرک)نرخ بهره وری بازارهای داخلی و خارجی (بارسان)2009 ،1
ریسکهای مالی ،ریسک هایی هستند که به شدت به یکدیگر وابسته بوده و مجموع ریسک کلی بانک را افزایش میدهند و
به دو دسته ریسک خاص و بازار تقسیم میشوند .ریسک خاص شامل ریسکهای نقدینگی ،اعتباری و ریسک ساختار سرمایه و
ریسک بازار شامل ریسکهای نوسان نرخ بهره ،ارزی و قیمت است (جول.)1777 ، 2

پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق در خارج از کشور

هشمی و همکاران ( )2013پژوهشی با عنوان "ارتباطات سیاسی  ،مالکیت خانوادگی و کیفیت سود" انجام دادند .نتایج نشان
داد که شرکتهای وابسته به سیاست ،به طور قابل توجهی کیفیت سود پایینتری در مقایسه با شرکتهای غیر وابسته دارند.
نتایج همچنین نشان میدهد که شرکتهای خانوادگی دارای کیفیت سود باالتری نسبت به شرکتهای غیرخانوادگی دارند .عالوه
بر این ،مالکیت خانوادگی تاثیر منفی بر رابطه بین ارتباطات سیاسی و کیفیت سود دارد .این بدان معنی است که مالکیت
خانوادگی هزینه های ارتباطات سیاسی را کاهش میدهد و کیفیت سود شرکت را بهبود می بخشد .هانگ و همکاران ()2019
در مطالعه ای به بررسی رابطه ارتباطات سیاسی با عملکرد مالی و ریسک دربانکهای چین پرداختند .برای این منظور تعداد 90
بانک بین سالهای  2009الی  2014مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد بین ارتباطات
سیاسی با عملکرد مالی و ریسک بانکهای چین رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .حبیب ،محمودی و جیانگ ( )2019در تحقیق
خود با عنوان "ارتباطات سیاسی ،معامالت با اشخاص وابسته و انتخاب حسابرس " در شرکت بورس سهام اندونزی پرداختهاند.
نتیجه حاصل از آزمون فرضیه و تجزیه تحلیل دادهها حاکی از آن بود که شرکتهای وابسته به سیاستمداران در اندونزی مجبور
هستند حسابرسان معتبرتر را انتخاب کنند .همچنین زمانی که شرکتهای دارای ارتباط سیاسی در معامالت با اشخاص وابسته
بطور قابل توجهی شرکت میکنند ،انتصاب حسابرسان معتبر را کمتر ترجیح می دهند .لین و فو ( )2019تحقیقی تحت عنوان
" آیا مالکیت نهادی عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد؟ شواهد از چین" انجام دادند .جامعه آماری تحقیق شرکتهای
موجود در بورس اوراق بهادار شانگهای و شنژن در کشور چین بین سالهای  2004تا  2014بود .نتایج تحقیق نشان میدهد که
مالکیت نهادی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد .الچب و اسلیم ( )2019در تحقیقی به بررسی تاثیر جریان نقد آزاد
و هزینههای نمایندگی بر عملکرد شرکت پرداختند .جامعه آماری تحقیق شرکتهای فرانسوی طی یک دوره  4ساله بین سالهای
 2009تا  2009بود .نتیجه تحقیق نشان میدهد که بین جریان نقدی آزاد و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
تینگ و همکاران ( )2019تحقیقی تحت عنوان "قدرت مدیرعامل و تاثیر آن بر عملکرد مالی و حاکمیت" طی دوره زمانی 1777
تا  2011دربانکهای چین انجام دادند .نتایج تحقیق آن ها نشان داد که بین مالکیت مدیرعامل و دوره تصدی مدیرعامل با بازده
داراییها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ،بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و بازده داراییها رابطه منفی و معنادار و همچنین بین
عضویت همزمان مدیرعامل در هیئت مدیره دیگر با بازده داراییها رابطه معناداری وجود دارد .حبیب و همکاران ( )2019به
بررسی ارتباطات سیاسی و معامالت با اشخاص وابسته در نمونه متشکل از  1991شرکت پذیرفتهشده در شرکت بورس سهام
اندونزی پرداختهاند دوره زمانی پژوهش بین سالهای  2009تا  2019بوده و نتایج نشان داد که شرکتهای دارای ارتباطات
سیاسی نسبت به همتایان خود که دارای روابط سیاسی نیستند از میزان معامالت با اشخاص وابسته بیشتری برخوردارند و بین
ارتباطات سیاسی و معامالت با اشخاص وابسته در شرکتها رابطه معناداری وجود دارد .گئورگانتوپولوس و فیلوس ( )2019در
مطالعه ای به بررسی ساختار هیئت مدیره و عملکرد بانک :شواهدی از صنعت بانکداری یونان در دوران بحران مالی پرداختند.
برای این منظور تعداد  19بانک در دوران بحرانی مالی بین سال های  2003الی  2014مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج به
1 Barsan
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دست آمده در این پژوهش نشان می دهد ارتباط مثبت و معناداری بین استقالل هیئت مدیره با شاخصهای عملکرد مالی (شامل
بازده دارایی ،بازده حقوق صاحبان سهام ،حاشیه سود خالص و درآمدهای عملیاتی قبل از مالیات) وجود دارد .ژانگ ()2019
پژوهشی با عنوان "ارتباطات سیاسی و مسئولیت محیط زیستی شرکت :پذیرش یا فرار؟" در کشور چین انجام دادند .نتایج
پژوهش آنها نشان داد که بین ارتباطات سیاسی و مسئولیت محیط زیستی شرکت رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .دیکو
( )2019در پژوهش خود با عنوان "ارتباطات سیاسی ،ساختار مالکیت و کیفیت حاکمیت شرکتی" با استفاده نمونه ای متشکل
از  217شرکت بورس اوراق بهادار تورنتو به استثنای شرکتهای مالی در سال  2011به بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت
حاکمیت شرکتی با نقش تعدیلی ارتباطات سیاسی پرداخت .نتیجه حاصل از آزمون فرضیه و تجزیه تحلیل دادهها حاکی از آن
بود که ارتباطات سیاسی و تمرکز مالکیت با حاکمیت شرکتی رابطه معناداری ندارد و همچنین ارتباطات سیاسی در رابطه تمرکز
مالکیت و حاکمیت شرکتی تاثیری ندارد و رابطه آنها را تعدیل نمیکند .خان و همکاران ( )2016به بررسی ارتباط میان
ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی در نمونه متشکل از  763شرکت پذیرفتهشده در شرکت بورس سهام بنگالدش پرداختهاند.
دوره زمانی پژوهش بین سالهای  2001تا  2019بود و نتایج نشان داد که شرکتهای دارای روابط سیاسی نسبت به همتایان
خود که دارای روابط سیاسی نیستند هزینههای نمایندگی باالتری دارند و بین ارتباطات سیاسی و هزینههای نمایندگی شرکتها
رابطه معناداری وجود دارد .نالت و همکاران ( ،)2016در تحقیقی با عنوان "مسئولیت اجتماعی شرکتی و عملکرد مالی" (با
رویکرد غیرخطی) .به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکتها پرداختند .دوره زمانی تحقیق از سال 2009
تا  2011بود .که به این نتیجه رسیدند که بین عملکرد مسئولیت اجتماعی و نرخ بازده سرمایه رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

پیشینه تحقیق در ایران
محسنی ( )1979در پژوهشی به بررسی ارتباطات سیاسی و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده
در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت .نمونه آماری تحقیق متشکل از  114شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سال های 1939تا  1979است .یافتههای تحقیق نشان میدهد که بین ارتباطات سیاسی و هزینه سرمایه حقوق صاحبان شرکتها،
رابطه منفی و معنیداری وجود دارد .بنابراین با افزایش ارتباطات سیاسی شرکتها ،هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام کاهش
مییابد .این نتایج بیان میکند که ارتباطات سیاسی میتواند به عنوان عاملی مهم در ارتباط با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام
در نظر گرفته شود .مهربان پور و همکاران ( )1976در پؤوهشی به بررسی اثر روابط سیاسی شرکتها بر بکارگیری معامالت
غیرعادی با اشخاص وابسته با نمونهای متشکل از  36شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای  1933تا
 1971پرداختند .نتایج پژوهش نشان داد که روابط سیاسی ،بطور معناداری موجب کاهش اعطای اعتبار و فروش غیرعادی به
اشخاص وابسته می شود .همچنین ،بر اساس شواهد تجربی بدست آمده ،روابط سیاسی ،مدیریت سود از طریق اعطای اعتبار
غیرعادی به اشخاص وابسته را بطور معناداری کاهش میدهد .با این وجود ،روابط سیاسی تأثیر معناداری بر مدیریت سود از طریق
فروش غیرعادی به اشخاص وابسته ندارد .عسکرنژاد نوری و امکانی ( )1976تحقیقی با عنوان " تأثیر مدیریت اثربخش ریسک در
عملکرد مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران :نقش واسطهای سرمایة فکری و اهرم مالی" در شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ زمانی  1939تا  1972انجام دادند .نتایج تحقیق آنها نشان میدهد مدیریت
اثربخش ریسک بر نرخ بازده دارایی ها و رشد ارزش بازار ،تأثیر مثبت دارد .اهرم مالی تنها در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک
و نرخ بازده داراییها نقش واسطهای داشته ،نقش واسطهای سرمایة فکری نیز فقط در ارتباط بین مدیریت اثربخش ریسک و رشد
ارزش بازار تأیید شد .پورقدمی و همکاران ( ،)1971در تحقیقی به بررسی تأثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی
بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد  11بانک فعال در
بورس اوراق بهادار تهران که اطالعات آنها برای سال های مالی  37تا  72در دسترس بود انتخاب شد .نتایج آزمون فرضیات نشان
داد که دو کمیته ریسک و حسابرسی به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی داخلی تأثیر معناداری بر عملکرد شرکت نداشتند.
همچنین استقالل هیئت مدیره توانست در سطح خطای  1درصد تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت داشته باشد و نهایتاً در
فرضیه سوم و فرضیات فرعی منبعث نتایج نشان داد که دو شاخص درصد مالکیت هیئت مدیره و درصد مالکیت سهامداران نهادی
با عملکرد مالی با نک رابطه مثبت معناداری دارند و شاخص تمرکز مالکیت در بانک های پذیرفته شده در بورس تهران هیچ رابطه
معناداری با عملکرد مالی بانک ندارد .پیشنهاد می شود برای افزایش عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران ،استقالل اعضای هیئت مدیره و درصد مالکیت سهامداران نهادی و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره را در سطح مناسبی
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قرار دهند .محفوظی و همکاران( ) 1971در تحقیقی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد موسسات مالی در ایران
پرداختند .هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بانک های ایرانی بادرنظر گرفتن نسبت سود قبل
ازمالیات وذخیره مطالبات به کل دارایی ها می باشد برای بررسی های موردنظر تعداد 11بانک ایران طی دوره زمانی -1979
 1939به عنوان نمونه اماری انتخاب شده است به منظور ازمون فرضیه ها ازروش رگرسیون خطی و مدل داده های ترکیبی بهره
گرفته شده است نتایج این تحقیق بطور خالصه حاکی ازوجود ارتباط معکوس و معنادار بین حاکمیت شرکتی کیفیت حسابرسی
باعملکرد موسسات مالی نسبت تسهیالت غیرجاری به کل دارایی ها بادرنظر گرفتن نسبت سود قبل ازمالیات و ذخیره مطالبات
به کل دارایی ها می باشد درحالیکه نتایج تحقیق ارتباط معنادار بین حاکمیت شرکتی کمیته حسابرسی باعملکرد موسسات مالی
نسبت تسهیالت غیرجاری به کل دارایی ها و حاکمیت شرکتی کیفیت حسابرسی باعملکرد موسسات مالی بازده حقوق صاحبان
سهام و حاکمیت شرکتی کمیته حسابرسی باعملکرد موسسات مالی بازده حقوق صاحبان سهام بادرنظر گرفتن نسبت سود قبل
ازمالیات و ذخیره مطالبات به کل دارایی ها را تایید نمی کند .ثقفی و طالبی نجف آبادی ( )1971تحقیقی تحت عنوان تأثیر
سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتهای عرضه اولیه شده در بورس اوراق بهادار تهران در  124شرکت دولتی و غیر
دولتی عرضه اولیه شده در بازه زمانی  1932تا  1972انجام دادند .نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر خالف نظریههای مطرح
شده ،اصول حاکمیت شرکتی شامل وجود کمیته حسابرسی ،تفکیک نقش مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره
با ارزش شرکتی که عرضه اولیه شده رابطه معناداری ندارد .به نظر میرسد رقابت در محیط بورس و اوراق بهادار تهران ،به اندازه
کافی نیست و ساختار کمیته های حسابرسی عمدتا مشکل داشته و زیر نظر همان اداره کنندگان شرکت است و اختیارات منظور
در منشور کمیته های حسابرسی عمال غیر قابل اجرا است .شکری( )1971در پژوهشی به بررسی رابطه بین سیاست تقسیم سود
و ارتباطات سیاسی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت؛ در این تحقیق دو فرضیه بررسی رابطه
ارتباطات سیاسی با سود نقدی و بازده سهام در قلمرو زمانی 1937-1979شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
از طریق نرمافزار  Eviews8برای تشخیص رابطه موجود بین متغیرها بررسی شدوبه طور خالصه یافتههای فرضیه اول نشان
میدهد که در سطح اطمینان  ،% 17ارتباطات بر سود نقدی سهام تأثیر مثبت و معنیداری دارد به عبارتی با افزایش ارتباطات،
سود نقدی سهام نیز افزایش مییابد .همچنین یافتههای حاصل از فرضیه دوم نشان میدهد که بین ارتباطات سیاسی و بازده
سهام رابطهی معناداری وجود دارد .رفیع زاده و برزگر( )1971در پژوهشی به بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی هیئتمدیره بر رابطه
بین کمیته حسابرسی و حقالزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند ،قلمرو مکانی در
این تحقیق شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین  1937تا  1972است .بر اساس
روش حذف سیستماتیک تعداد  996شرکت به عنوان جامعه آماری انتخاب وبر اساس جدول مورگان تعداد  91شرکت بهعنوان
نمونه انتخاب شد .در این تحقیق ،کمیته حسابرسی بهعنوان متغیر مستقل ،حقالزحمه حسابرسی بهعنوان متغیر وابسته و ارتباطات
سیاسی هیئتمدیره به عنوان متغیر تعدیل گر در نظر گرفته شد .در این پژوهش برای جمعآوری دادهها و اطالعات ،از روش
کتابخانهای استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد بین کمیته حسابرسی و حقالزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس
اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد .ارتباطات سیاسی هیئتمدیره بر رابطه بین کمیته حسابرسی و حقالزحمه حسابرسی
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.
پلنگی و پور آقاجان سرحمامی( )1971در پژوهشی به بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی هیئتمدیره بر رابطه بین وجه نقد
نگهداری شده و کیفیت سود پرداختند ،برای این منظور ،تعداد  121شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای
 1933 1972موردبررسی قرا رگرفته است .برای سنجش کیفیت سود از معیار کیفیت اقالم تعهدی معرفیشده توسط دیچو و
دیچاو استفاده شد .برای آزمون فرضیهها از مد رگرسیون چند متغیره ،به روش حداقل مربعات با دادههای ترکیبی استفادهشده
است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین وجه نقد نگهداری شده و کیفیت سود رابطه منفی و معناداری وجود دارد .نتایج
همچنین نشان داد که ارتباطات سیاسی هیئتمدیره تأثیری بر رابطه بین وجه نقد نگهداری شده و کیفیت سود ندارد .کامیابی و
شکریان( )1971در پژوهشی به بررسی تأثیر مدیریت سود واقعی بر رابطه بین مدیریت سود تعهدی و ارتباطات سیاسی پرداختند؛
در این تحقیق از اطالعات  121شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران از سال  1937الی  1979استفاده شد .برای
تجزیهوتحلیل اطالعات از نرمافزار اقتصادسنجی  Eviewsنسخه  9و از مدل رگرسیونی چند متغیره برای آزمون فرضیهها در این
تحقیق استفادهشده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد مدیریت سود واقعی با ارتباطات سیاسی رابطه مثبت و معناداری دارد
و اما مدیریت سود تعهدی رابطهای با ارتباطات سیاسی ندارد .همچنین مدیریت سود واقعی اثری بر رابطه بین مدیریت سود

21

فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی

تعهدی و ارتباطات سیاسی ندارد .داودی نصر و حبیبی( )1974در پژوهشی به بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر مدیریت سود
واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقالم تعهدی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند؛ نمونه آماری
مشتمل بر  76شرکت می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخابشده است .که درمجموع  430سال شرکت بودند،در این
تحقیق برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفادهشده است .جهت تجزیه تحلیل دادهها و آزمون
فرضیات تحقیق از نرمافزار  Eviewsاستفادهشده است.نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی شرکتها بر مؤلفههای
مدیریت سود بر اساس اقالم تعهدی اختیاری تأثیرگذار است.و همچنین ارتباطات سیاسی شرکتها بر مؤلفههای مدیریت سود
تأثیرگذار است.

فرضیههای تحقیق
با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،فرضیههای پژوهش به صورت زیر بیان میشوند:
فرضیه اول :بین ارتباطات سیاسی و بازده دارایی رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم :بین ارتباطات سیاسی و ریسک عدم دریافت بدهی رابطه معنادار وجود دارد

روششناسی تحقیق
این تحقیق از منظر فرآیند اجرا (نوع داده ها) یک پژوهش کمی ،از منظر نتیجه اجرای آن یک پژوهش کاربردی ،از منظر
هدف اجرا یک پژوهش تحلیلی به روش همبستگی ،از منظر منطق اجرا یک پژوهش قیاسی -استقرایی و از منظر بعد زمانی ،یک
پژوهش طولی (پس رویدادی) است .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی
سالهای  1971تا  1971تشکیل میدهد .در این پژوهش برای انتخاب نمونه آماری از نمونه گیری حذف سیستماتیک استفاده
می شود و بر اساس این نمونه گیری ،بانک هایی که دارای ویژگی های زیر بوده اند انتخاب می گردد.
 -1قبل از سال  1971در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و تا پایان سال  1971از فهرست شرکتهای بورسی حذف
نشده باشند .همچنین ،از آنجا که برای محاسبه متغیر ریسک عدم دریافت بدهی به دادههای  2سال قبل آن نیاز بوده است ،از
این رو دادههای مورد نیاز بانکهای نمونه باید برای دوره  9ساله (سالهای  1937تا  )1971در دسترس باشد.
 -2برای افزایش قابلیت مقایسه سال مالی آنها منتهی به  27اسفند باشد.
 -9اطالعات آنها در دسترس و وقفه معامالتی نداشته باشند.
پس از اعمال محدودیتهای فوق تعداد  7بانک به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .دادههای تحقیق حاضر با مراجعه به
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجود
در سامانه کدال ،پایگاه اینترنتی بورس اوراق بهادار و نرمافزار رهآورد نوین استخراج گردید .جهت تجزیه و تحلیل نهایی دادهها
نیز از نرم افزارهای اقتصادسنجی  Eviewsاستفاده شده است.

متغیرهای تحقیق و نحوه اندازهگیری آنها
متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق شامل متغیرهای وابسته ،مستقل و کنترلی به شرح زیر اندازهگیری شدهاند:
متغیرهای وابسته:

در این پژوهش عملکرد مالی متغیر وابسته میباشد و مشابه با مطالعات هانگ و همکاران ( )2019از دو شاخص بازده دارایی
و ریسک عدم دریافت بدهی برای سنجش عملکرد مالی استفاده شده است که این دو شاخص به صورت زیر تعریف میشوند:
بازده دارایی ها( :)ROAبرابر است با نسبت سود خالص بر ارزش دفتری مجموع داراییها.
ریسک عدم دریافت بدهی ( ZScore :)ZScoreمعموال برای نشان دادن احتمال عدم پرداخت بدهی بانک توسط مشتریان
است مقادیر باالی آن نشان میدهد که بانک دارای ریسک پایینتر است و شرایط پایدارتر است .از این رو برای تفسیر بهتر ارقام
نهایی ،میبایست مقادیر ریسک در عدد  -1ضرب شوند .برای نرمال شدن دادهها از لگاریتم طبیعی  z-scoreاستفاده میکنیم که
فرمول آن به شرح زیر است:
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)Asset ] ∗ (−1
[ Zscore = Log
StDev ROA
ROA +

که در آن:
 : ROAبازده دارایی شرکت در سال جاری
 :Capitalمجموع سرمایه شرکت در سال جاری
 : Assetمجموع دارایی شرکت در سال جاری
 : StDev ROAانحراف معیار بازده دارایی سال جاری بعالوه دو سال قبل
متغیر مستقل:
متغیر مستقل این پژوهش ،ارتباطات سیاسی ( )PCONمیباشد .متغیر مذکور یک متغیر مجازی بوده که چنانچه شرکت
دارای ارتباطات سیاسی باشد ،مقدار آن  1و در غیر صورت ،عدد صفر در نظر گرفته میشود .نشانههای ارتباطات سیاسی شرکت
عبارتاند از :وجود اعضای هیئتمدیره وابسته به دولت ،مجلس و مانند این نوع نهادهای سیاسی ،و یا وجود سهامدار عمده (دارای
حداقل ده درصد سهام دارای حق رأی) دولتی و شبهدولتی در شرکت (نیکومرام و همکاران.)1972،
متغیرهای کنترلی:

به پیروی از پژوهش هانگ و همکاران( )2019تعدادی از متغیرهای کنترلی در پژوهش حاضر بهره گرفته شده است که در
ادامه به تعریف هر یک از این متغیرها پرداخته شده است.
اندازه بانک ( :)SIZEبرابر است با لگاریتم طبیعی کل دارایی بانک.
نسبت درآمد غیرمشاع به سود عملیاتی بانک ( :)NITIبرابر است با نسبت درآمد غیرمشاع به سود عملیاتی بانک.
نسبت هزینه به سود ) : (CTIبرابراست با نسبت هزینه کل به سود بانک.
اهرم مالی) : (LEVبرابر است با نسبت مجموع بدهی به مجموع دارایی بانک.
نسبت درآمد بهره به وام ) :(IITLبرابر است با نسبت سود تسهیالت اعطایی به کل وام های بانک

مدلهای مورد استفاده برای آزمون فرضیههای تحقیق
به منظور آزمون فرضیه پژوهش از مدلهای بکار گرفته شده توسط هانگ و همکاران ( )2019که با توجه به شرایط محیطی
ایران تعدیل شده ،استفاده شده است که مدلهای مذکور به صورت زیر است:
ROAi,t = β0 + β1 PCONi,t + β2 SIZEi,t + β3 NITIi,t + β4 CTIi,t + β5 LEVi,t + β6 IITLi,t + εi,t
ZScorei,t = β0 + β1 PCONi,t + β2 SIZEi,t + β3 NITIi,t + β4 CTIi,t + β5 LEVi,t + β6 IITLi,t + εi,t

که در مدلهای فوق:
 :ROAi,tبازده داراییهای بانک  iدر سال ،t
 :ZScorei,tریسک بانک  iدر سال ،t
 :PCONi,tارتباطات سیاسی بانک  iدر سال ،t
 :SIZEi,tاندازه بانک  iدر سال ،t
 :NITIi,tنسبت درآمد غیرمشاع به کل درآمد بانک  iدر سال ،t
 :CTIi,tنسبت هزینه به درآمد بانک  iدر سال ،t
 :LEVi,tاهرم مالی بانک  iدر سال ،t
 :IITLi,tنسبت درآمد سود به کل وام بانک  iدر سال  tو
 :εi,tجزء خطای مدل رگرسیون میباشد.
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یافتههای پژوهش
آمار توصیفی
به منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها ،همچنین برآورد مدل و تجزیه و تحلیل دقیق آنها ،آشنایی با آمار توصیفی مربوط
به متغیرها الزم است .آمار توصیفی به محاسبه پارامترهای جامعه میپردازد و شامل شاخصهای مرکزی و پراکندگی جامعه و ...
میباشد .در جدول شماره ( ) 1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین ،میانه ،بیشینه ،کمینه و انحراف معیار آورده شده
است .به عنوان مثال برای متغیر بازده دارایی ( )ROAمیانگین ،میانه ،بیشترین ،کمترین و انحراف معیار به ترتیب ،0/01 ، 0/01
 0/01 ، -0/02 ، 0/09میباشد.
جدول ( -)3آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

نماد

مشاهدات

میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

انحراف
معیار

بازده دارایی

ROA

45

0.0102

0.0100

0.0394

-0.0284

0.0124

ریسک

ZSCORE

45

-1.1590

-1.2198

-0.3465

-2.6346

0.5015

اندازه بانک

SIZE

45

19.5732

19.6457

21.3268

16.9462

1.1633

نسبت درآمد غیر مشاع به سود
عملیاتی

NITA

45

1.2975

0.8981

7.8999

-6.3360

2.7161

نسبت هزینه به سود

CTI

45

3.3614

1.9949

28.4871

-4.6911

6.0542

اهرم مالی

LEV

45

0.9301

0.9395

0.9716

0.8443

0.0298

نسبت درآمد بهره به وام

IITL

45

0.1752

0.1797

0.3029

0.0723

0.0503

جدول شماره ( )2شاخصهای درصد فراوانی و نما (مد) را برای متغیر دو وجهی ارتباطات سیاسی ارائه میکند .درصد فراوانی
عدد ( 1شرکت دارای ارتباطات سیاسی) برابر با  19.93درصد است که نشان میدهد به طور متوسط  19درصد از بانکهای مورد
بررسی دارای ارتباطات سیاسی هستند.
جدول ( -)2درصد فراوانی و نما (مد) برای متغیرهای دو وجهی
متغیر

نماد

مشاهدات

درصد فراوانی 0

درصد فراوانی 3

مد

ارتباطات سیاسی

PCON

41

%42/22

%19/93

1

نتایج آزمون فرضیهها
در دادههای ترکیبی ابتدا از آزمون  Fلیمر استفاده می شود تا تلفیقی یا تابلویی بودن دادهها مشخص گردد .با توجه به نتایج
بدست آمده که در جدول ( )9ارائه شده است ،سطح معناداری آماره  Fلیمر برای هر دو مدل کمتر از  0/01است ،بنابراین فرضیه
صفر آزمون رد شده و بیانگر آن است که برای تخمین مدلهای پژوهش باید از روش دادههای تابلویی استفاده شود.
جدول ( -)1نتایج آزمون  Fلیمر برای مدلهای تحقیق
مدل

مقدار آمارهF

سطح معناداری

نتیجه

مدل ()1

4/0119

0/0024

دادههای تابلویی

مدل ()2

2/7606

0/0991

دادههای تابلویی

سپس با توجه به تابلویی بودن مدل ،باید برای تعیین نوع دادههای تابلویی(روش اثرات ثابت یا تصادفی) از آزمون هاسمن
استفاده شود .همانطورکه در جدول ( )4نیز مالحظه میشود ،با توجه به نتایج این آزمون و سطح معناداری آن ،در تمامی مدلها
فرضیه صفر رد میشود .لذا الزم است که مدلها به روش اثرات ثابت برآوردگردد.
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جدول ( -)4نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب بین اثرات ثابت و اثرات تصادفی
مدل

مقدار آماره χ2

سطح معناداری

نتیجه

مدل ()1

13/6901

0/0043

اثرات ثابت

مدل ()2

3/2492

0/2203

اثرات ثابت

برای بررسی وجود مشکل ناهمسانی واریانس از آزمون بروشپاگان-گادفری استفاده شده است .بنابر نتایج حاصل از این آزمون
که در جدول شماره ( ) 1آورده شده است ،با توجه به اینکه زیرا سطح معناداری محاسبه شده کمتر از  0/01است در مدلهای
پژوهش مشکل ناهمسانی واریانس وجود دارد .که برای رفع این مشکل ،از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برای برآورد مدلها
استفاده شده است .تا فرض همسانی واریانسها در تحلیل رگرسیون برقرار بماند و مشکل ناهمسانی واریانس ها به این ترتیب حل
شود.
جدول ( -)5نتایج آزمون بروشپاگان-گادفری برای کشف ناهمسانی واریانس
مدل

مقدار آماره 𝜒 2

سطح معناداری

نتیجه

مدل ()1

1/1907

0/1329

وجود ناهمسانی واریانس

مدل ()2

0/1712

0/9912

وجود ناهمسانی واریانس

همچنین ،برای اطمینان از عدم وجود مشکل همخطی بین متغیرهای توضیحی ،آزمون همخطی با استفاده از عامل تورم
واریانس ( )VIFمورد بررسی قرار گرفت که با توجه آنکه مقادیر این آماره برای متغیرهای توضیحی کمتر از  1است ،لذا همخطی
بین آنها وجود ندارد .نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش  ،در جدول ( )6و ( )9نشان داده شده است:
جدول ( -)6نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش
ROAi,t = β0 + β1 PCONi,t + β2 SIZEi,t + β3 NITIi,t + β4 CTIi,t + β5 LEVi,t + β6 IITLi,t + εi,t
سطح معناداری
tآماره
انحراف معیار
ضریب
نماد
متغیر
ارتباطات سیاسی

Β0
PCO
N
SIZE

-0.0165

نسبت درآمد غیر مشاع به سود عملیاتی

NITI

0.0002

0.0006

نسبت هزینه به سود

CTI

-0.0001

0.0002

-0.6104

اهرم مالی

LEV

-0.1755

0.1047

-1.6759

نسبت درآمد بهره به وام

IITL

عرض از مبدا

اندازه بانک

0.4953

0.1026

4.8258

0.0000

-1.0489

0.4876

-2.1511

0.0322

0.0066

-2.5068

0.0178

0.2972

0.7683
0.5462
0.1042

0.0248

0.0396

0.6256

0.5363

فیشرFآماره
Fسطح معناداری آماره

7.0699
0.0000

آماره دوربین واتسون

2.3163

ضریب تعیین

0.7674

ضریب تعیین تعدیلشده

0.6589

مالحظه مقدار آماره  Fدر این جدول ،بیانگر معناداری کلی مدل رگرسیونی برازش شده در سطح اطمینان  0/77است .با
توجه ضریب تعیین تعدیل شده مدل می توان ادعا نمود که حدود  61درصد از تغییرات عملکرد مالی ،توسط متغیرهای مدل
توضیح داده می شود .همچنین ،مقدار آماره دوربین -واتسن ( )2/9169حکایت از عدم وجود مشکل خود همبستگی در میان
جمالت پسماند دارد .باتوجه به معناداری و مناسب بودن مدل رگرسیون برازش شده می توان فرضیه پژوهش را به صورت زیر
تجزیه و تحلیل نمود:
فرضیه اول تحقیق بیان می کند که بین ارتباطات سیاسی و بازده دارایی رابطه معنادار وجود دارد .همان طور که در جدول
فوق مالحظه میشود ،ضریب برآوردی و آماره  tمربوط به متغیر ارتباطات سیاسی ( )PCONمنفی و در سطح خطای  1درصد
معنادار می باشد .بر این اساس فرضیه اول تحقیق پذیرفته میشود.
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جدول ( -)9نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش
ZScorei,t = β0 + β1 PCONi,t + β2 SIZEi,t + β3 NITIi,t + β4 CTIi,t + β5 LEVi,t + β6 IITLi,t + εi,t
سطح معناداری
tآماره
انحراف معیار
ضرایب
نماد
متغیر
ارتباطات سیاسی

Β0
PCO
N
SIZE

-0.0844

نسبت درآمد غیر مشاع به سود عملیاتی

NITI

-0.0167

0.0310

نسبت هزینه به سود

CTI

-0.0076

0.0110

-0.6920

اهرم مالی

LEV

11.3649

3.1488

3.6093

نسبت درآمد بهره به وام

IITL

عرض از مبدا

اندازه بانک

-10.4602

2.6340

-3.9712

0.0003

0.0251

0.0118

2.1185

0.0391

0.0911

-0.9259

0.3604

-0.5378

0.5938
0.4931
0.0009

2.2665

1.5995

1.4170

0.1646

فیشرFآماره
Fسطح معناداری آماره

3.7844
0.0047

آماره دوربین واتسون

1.8827

ضریب تعیین

0.3740

ضریب تعیین تعدیلشده

0.2752

مالحظه مقدار آماره  Fدر این جدول ،بیانگر معناداری کلی مدل رگرسیونی برازش شده در سطح اطمینان  0/77است .با
توجه ضریب تعیین تعدیل شده مدل می توان ادعا نمود که حدود  29درصد از تغییرات ریسک عدم دریافت بدهی  ،توسط
متغیرهای مدل توضیح داده می شود .همچنین ،مقدار آماره دوربین -واتسن ( )1/3329حکایت از عدم وجود مشکل خود
همبستگی در میان جمالت پسماند دارد .باتوجه به معناداری و مناسب بودن مدل رگرسیون برازش شده می توان فرضیه پژوهش
را به صورت زیر تجزیه و تحلیل نمود:
فرضیه دوم تحقیق بیان می کند که بین ارتباطات سیاسی و ریسک عدم دریافت بدهی رابطه معنادار وجود دارد .همان طور
که در جدول فوق مالحظه میشود ،ضریب برآوردی و آماره  tمربوط به متغیر ارتباطات سیاسی ( )PCONمثیت و در سطح
خطای  1درصد معنادار می باشد .بر این اساس فرضیه دوم تحقیق پذیرفته میشود.

نتیجهگیری
در این بخش بر اساس مبانی نظری و پژوهش های پیشین و همچنین مدلها و متغیرهای استفاده شده در این پژوهش ،به
تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیهها پرداخته میشود:
فرضیه اول پژوهش رابطه بین ارتباطات سیاسی و بازده دارایی را آزمون نموده است .نتیجه حاصل از آزمون این فرضیه حاکی
از آن است که بین ارتباطات سیاسی و بازده دارایی رابطه منفی معناداری وجود دارد .نتایج بدست آمده در این پژوهش با یافته
پژوهش هانگ و همکاران ( )2019مبنی بر اینکه بین ارتباطات سیاسی و بازده دارایی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ،مغایرت
دارد.
فرضیه دوم پژوهش رابطه بین ارتباطات سیاسی و ریسک عدم دریافت بدهی را آزمون نموده است .نتیجه حاصل از آزمون
این فرضیه حاکی از آن است که بین ارتباطات سیاسی و ریسک عدم دریافت بدهی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این یافته
مطابق با دیدگاه مطرح شده هانگ و همکاران ( )2019است که بیان میکنند بین ارتباطات سیاسی و ریسک ارتباط مثبت و
معناداری وجود دارد.
نتایج تحقیق بیانگر این مطلب میباشد که شرکتهای قدرتمند سیاسی میتوانند با اعمال فشار از بانکهای بورسی وام بگیرند
و این شرکتهای وابسته به سیاست از این وامها بهرهمند خواهند شد ،در حالی که بانکها تحت فشار قرار میگیرند .عالوه بر این
بانک ها برای تضمین امنیت بانکی تمایل دارند اولویت را به جای سهامداران بانک به اعتباردهندگان بدهند .در نتیجه ،به جای
تالش برای به حداکثر رساندن ارزش سهام ،هیئت مدیره بانکهای وابسته به سیاست ،ممکن است به علت فشار از سوی مقامات
به نفع دولت و شرکتهای سیاسی عمل کنند .چنین مشکالت نمایندگی همچنین میتواند در قالب وامهای سیاسی که احتمال
عدم دریافت به موقع آن زیاد است و یا گرایش به اهداف سیاسی بوجود آید که میتواند به عملکرد بانک آسیب برساند .از این رو،
روابط سیاسی ممکن است به تمرکز کمتر بر حداکثر سازی ارزش سهام و در نتیجه عملکرد پایین و ریسک عدم دریافت بدهی
منجر شود.
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Investigating the Effect of Political Relationships on Financial
Performance and Risk of Banking Facilities
shayda.mazandarani, parvizsaeedi

Abstract
Having a political relationship can affect the behavior of companies in terms of financial
performance. In this way So, the purpose of our paper is to is to study the relationship between
political affiliations and bank economic performance that is accepted in Tehran Stock
Exchange, over the period of 1391 to 1395 For examine economic performance is used two
factors, return on assets (ROA) and default risk. We focused on 9 banks which are accepted
in Tehran Stock Exchange, and we used multi variable regression model based on sign data
technique to examine them. Our results offer that there is a negative and meaningful
relationship between political connections And return on assets (ROA). And also the results
show there is a positive and meaningful relationship between political connections and
default risk.
key words: Political communication, financial performance, risk
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