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چکیـده

شــهرت شرکتی از جمله عواملی است که میتواند بیانگر مقبولیت اجتماعی یک نهاد اجتماعی
باشــد .شهرت شــرکت میتواند احساســات ســرمایهگذاران را تحت تاثیر قرار داده و بدینترتیب
بر ریســک شــرکتی اثــر بگذارد .بر این اســاس تبیین ارتباط بیــن این این دو میتوانــد قابل توجه
باشــد .از اینرو در این پژوهش به بررســی تاثیر شــهرت شرکتی بر ریسک شــرکت پرداخته شده
است .برای این منظور تعداد  64نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره
 1392تا  192( 1394ســال شرکت) انتخاب شده و با استفاده از دادههای تابلویی و رگرسیون ترکیبی
به بررســی تاثیر شــهرت شرکت بر ریســک پرداخته شده اســت .در این پژوهش برای کمی کردن
شــهرت شــرکتی از اطالعات مربوط به شرکتهای برتر طبق فهرســت اعالم شده از سوی سازمان
مدیریت صنعتی و همچنین برای کمی کردن ریســک شرکت از ریسک سیستماتیک (ضریب بتا)،
ریسک غیرسیستماتیک و ریسک کل استفاده شده است .یافتهها نشان میدهد که شهرت شرکتی
تاثیر مثبت و معناداری بر ریســک شــرکت دارد .این یافتهها میتواند برای سرمایهگذاران ،مدیران
واحدهای تجاری و ســایر اســتفادهکنندگان از جهت تبیین چگونگی ارتباط بین شــهرت شــرکتی و
میزان ریسک شرکتی مفید باشد.

کلید واژه ها
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شهرت حاکی از تفکر مثبت سرمایه گذاران و ذینفعان راجع به شرکت است که باعث اطمینان
نســبت به شــرکت میشــود .در واقع شــهرت به معنای درک عمومی از میزان احترام و عزت یک
شــرکت تلقی میشود (وویس اندرســن .)1999 ،براون والگزدان ( )1999شهرت را ارزیابیهای افراد
خارج از شـرکت در مورد حقیـقت یـک شرکت تعـریف میکننـد یعنی اینکه شرکت چگونه تعهدات
و انتظارات ذینفعان خود را برآورده میســازد و چگونه عملکردهای مالی خود را با محیط سیاســی-
اجتماعی بهطور موثرتری منطبق میسازند (گالبریث .)2010 ،پیتر روبرتز و دیگران ( )2002معتقدند
که شهرت و اعتبار یکی از داراییهای نامشهود استراتژیک شرکت تلقی میشود که میتواند به حفظ
و ایجاد مزیت رقابتی شرکت در بازارهای سرمایه و بهبود عملکرد آن کمک کند.
مطابق با تئوری مبتـــنی بر منـــابع انتــــظار میرود شرکـتهای با حـــسن شهـرت باال دارای
مزیتهای رقابتی بوده و توانایی کســب بازده بیشــتری را داشــته باشــند (برنی و گرانت.)1991 ،
بازده باالی ســهام نیز میتواند منجر به افزایش ریسک شود .به همین دلیل انتظار میرود وجود
داراییهای نامشــهود مثل شــهرت بتواند توســط ســرمایهگذاران ارزشگذاری شده و بر ریسک
شــرکتها (بسته به نوع ریسک) تاثیر گذار باشــد .اگرچه اثر مستقیم شهرت بر ریسک شرکت
برای دانشــگاهیان و افراد حرفهای دقیقا واضح نیســت ،اما از آنجایی که شــهرت نقش مهمی در
تأثیرگذاری پیامرســانی ایفا میکند ،بنابراین زمانی که اطالعات توســط شرکتهایی با شهرت باال
افشــا میشود این احتمال وجود دارد که سرمایهگذاران به این شرکتها اطمینان بیشتری کرده و
با انگیزه باالتری به امر سرمایهگذاری بپردازند (مرکل.)2004 ،
در همین راستا ونکا معتقد است عوامل بازار سرمایه ،شرکتهای با شهرت باالتر را به عنوان
شــرکتی قابل اطمینان در نظر میگیرند .در نتیجه تصویر عمومی یک شرکت در نزد ذینفعان در
بردارنده دارایی نامشــهود شــهرت نیز است .شهرت شــرکت میتواند عاملی باشد که احساسات
و اعتماد ســرمایه گذاران را تحــت تاثیر قرار دهد (ونکاتاچاالم و همــکاران )2000 ،و در نتیجه بر
ریســک شرکت تاثیر بگذارد .با وجود اینکه شــهرت عاملی موثر بر ریسک شرکت تلقی میشود
اما چگونگی کارکرد آن در سایر بازارها خصوصا در بازار نوظهور ایران به بحث گرفته نشدهاست.
بر همین اســاس با در نظر گرفتن تئوریهای فوق و کارکرد مختلف شــهرت در بازارهای مختلف
بررســی این موضوع که شــهرت در بازار ســرمایه نوظهور ایران چه کارکردی دارد وآیا با ریسک
شرکت مرتبط است موضوعی است که تحقیق حاضر درصدد آزمون آن است.

بررسی تاثیر شهرت شرکتی بر ریسک شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

135

انتظار میرود که یافتههای این پژوهش بتواند بر درک سرمایه گذاران از چگونگی ارتباط بین
شــهرت (اعتبار) شرکت و ریسک شرکت اثر گذاشــته و آنها را در انتخاب پرتفوی مناسب کمک
کنــد .همچنیــن از آنجایی که تاکنون تحقیقــی در این مورد در بازار ســرمایه نوظهور ایران انجام
نشــده اســت انجام چنین تحقیقی میتواند به توسعه تئوریکی و کاربردی نقش شهرت بر ریسک
شرکت کمک کند.
بر همین اســاس در ادامه این پژوهش ،ابتدا مبانی نظری و پژوهشهای پیشــین مورد بررسی
قرار گرفته و پس از طرح فرضیهها ،روش پژوهش بیانشده و در نهایت به تجزیه و تحلیل دادهها
و نتیجهگیری پژوهش و ارائه پیشنهادها پرداخته شده است.

مبانی نظری و پشینه پژوهش

شهرت شرکتی
در عصر پیوند دانش و اطالعات با دانایی و دارایی ،رقابت و چالش برای ماندگاری به امری جدی
تبدیل شــدهاست و ســازمانهای ناكام به سرعت حذف میشــوند .در چنین شرایطی ،بهینهسازی
تصویــر ذهنی یا اعتبــار ،از ضروریترین ابزار برای پیشــبرد برنامهها به شــمار مــیرود .منظور از
بهینهسازی ،تغییر جهت و یا افزایش سرعت پیشرفت خود انگاره ،از حد منفی به حد مثبت است.
بــرای ایــن منظور ،مدیران ســازمانها باید عالوه بــر درك اهمیت و تأثیر تصویــر ذهنی بر عملكرد
كاركنان ،تصمیمات و اقدامات الزم برای كنترل و حذف عوامل منفی و گسترش عوامل مثبت را به
عملآورند (حقیقی كفاش و همكاران .)1393 ،بنابراین ،بهینهســازی تصویر ذهنی سازمانی (شهرت
شــرکت) از ضروریترین و اجتناب ناپذیرترین موضوعات در پیشــرفت واحدهای تجاری و سنگ
زیربنای توســعه و پیشــرفت آنها است و همچون کیمیایی ،فعالیتهای ســازمان را به كلی متحول
میسازد (ها و همکاران .)2008 ،در ادبیات مالی ،مدیریت و حسابداری تعاریف متعددی از شهرت
شده اســت .شــهرت شــرکت بهصورت «مجموع برداشــتهای ذینفعان از چگونگی پاسخگویی
ســازمان به درخواســتها و انتظارهای بســیاری از ذینفعان واحد تجاری» تعـــریف شــده اســت
(وادوک .)2000 ،فامیران نیز معتقد اســت که شــهرت شــرکت نمایانگر اعمال گذشته و چشمانداز
آتی شــرکت اســت که به چگونگی درک منابع کلیدی شــرکت و ارزیابی توانایی آن برای ارائه نتایج
با ارزش اســت (فامبران .)2002 ،وادو از طرفی دیگر بیان میکند که شــهرت شرکت ،ظرفیت درک
ســازمان در مواجه با ســهامداران است .در نهایت سندبرگ ( )2002معتقد است که شهرت شرکت
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در مــورد پیشبینی رفتار و احتمال برآورده شــدن انتظارهای ذینفعان اســت .این مفاهیم جدید،
به دلیل تغییر اساســـی كه در فرهـــنگ كسـب و كار به وجـود آمــده است ،شكل گرفتهاند .به این
خاطر نظریه جدیدی جایگزین نظریه قدیمی شــدهاســت كه میگفت فعالیتهای بیباكانه ،روش
پیــروزی در رقابــت اســت .در نظریههای قبلی رفتارهــای خوب جایی نداشــت و آن را هدر دادن
پول میدانستند .میلتون فریـــدمن معـــتقد بود :كســـب و كار تنها ،یك مسئولیت اجتماعی دارد
و آن افزایـــش سـود است (حقیقــــی كفاش و همكاران .)1393 ،دادههایی مؤثق ،نشان میدهند كه
نظریههای قبلی اشتباه بودهاند و در كسـب و كار امـروز شهرت ،همـه چیـز است (جكسون.)2004 ،
باید توجه داشت كه ارزش كسب و كار تنها به داراییهای مالی و فیزیكی كه در ترازنامه میآیند
نیست ،بلكه بیشتـر ارزش كسـب و كار در دارایـیهای نامشهـود نمـود پیدا میكنـد(لویس.)2001 ،
شــهرت شــرکتی یک دارایی نامشــهود با ارزش بالقوه باال اســت (رابرتز و داولینگ .)2002 ،فقدان
شــهرت سازمانی ،احساس تعلق اعضا به ســازمان را خدشه دار كرده و از میزان تعلق خاطر كاركنان
(عجین شــدن افــراد به كار) و تعهد آنها به ارزشها و اهداف ســازمان و همچنین حساســیت آنها
نســبت به تحقــق این اهداف میکاهــد و از این طریق ،موجب از دســت رفتــن مزیتهای رقابتی
ســازمان و به خطر افتادن موجودیت آن در محیط پویا و رقابتی كه سازمانهای عصر حاضر ناگزیر
به فعالیت در آن هستند خواهد شد (فقیهیپور.)1394 ،
ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک
ریســک کل شرکت بهصورت واریانس بازده بیش از یک دوره تعریف شده است (اورلیتزکی و
بنیامین .)2001 ،محققان ریســک کل را به دو جز ریســک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک
تقســیم کردهاند که به ترتیب مربوط به عوامل محیطی و اقتصادی کالن می شود (ریسک منحصر
بهفرد مربوط به یک شــرکت خاص اســت که توسط روند بازار توضیح داده می شود) .ریسک غیر
سیســتماتیک از تغییر بازده مازاد پیشبینی شــدهای که به افت وخیزهای بازده مازاد بازار ،درکل
وابسته نیست ،سرچشمه میگیرد .ریسک غیرسیستماتیک که برای هر شرکت اندازه خاصی دارد،
بــه سیاســت ،اقتصاد و دیگــر عاملهایی که به گونهای نظاممند بر ســهمها اثر میگذارد ،بســتگی
ندارد .هرچه تنوع اوراق بهادار بیشــتر شــود ،ریسک غیرسیستماتیک کوچکتر میشود و ریسک
کل پرتفوی به ریســک سیســتماتیک نزدیکتر میشــود .بنابراین ،تنوع در اوراق بهادار ،نمیتواند
باعث کاهش ریسک سیستماتیک شود ،بهعبارت دیگر ،کل ریسک پرتفولیو نمیتواند بیشتر از کل
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ریسک پرتفولیو بازار کاهش یابد (دستگیر.)1388 ،
شهرت و ریسک غیرسیستماتیک
ریسک غیرسیستماتیک به ویژگیها ،رویدادها و رفتارهایی که تحت تاثیر شرکت است بستگی
دارد (بانســال و کلنــد .)2004 ،ریســک غیرسیســتماتیک چنــد ویژگی دارد )1 :این نوع ریســک،
بزرگترین جز نوســانهای کل ســهام واحدهای تجاری اســت (براون و کاپادیا .)2007 ،بســیاری از
ســرمایهگذاران و سایر ذینفعان غیرســرمایهگذار نمیتوانند با تنوع این ریســک را از بین ببرند و
باید آن را تحمل کنند (بانسال و کالند )2004 ،ریسک غیرسیستماتیک درجهای از عملکرد شرکت
که نمیتواند توســط روند کلی بازار توضیح داده شود را دســتگیر میکند (میلر و همکاران.)2000 ،
مطالعات اخیر نشان میدهد که ریسک غیرسیستماتیک یک عامل ریسک قیمتی است (گوپال و
ساناتا )2003 ،و در نهایت محققهای مدیریت استراتژیک ابراز کردند که مدیران باید توجه خاصی
به این نوع ریســک داشته باشــند (بانســال و کالند .)2004 ،رینداو و همکاران ( )2005در پژوهش
خود بیان کردند که عدم تعادل بین مدت زمانی که شــهرت شــرکت ســاخته شــود (زیاد) و مدت
زمانی که برای از بین رفتن آن الزم اســت (کم) مدیران شــرکتها را وادار به حفظ شــهرت شرکتی
کــرده و منجر به کاهش عدم اطمینان ذینفعان میشــود .کاهش عدم اطمینان ذینفعان نیز ثبات
در نگرش ذینفعان به شرکت را افزایش داده و در نتیجه منجر به کاهش ریسک غیرسیستماتیک
میشــود .شهرت شرکتی میتواند از درگیری شــرکت با جامعه و محیط زیست که بهمعنی کاهش
منابع بالقوه ریســک کسب و کار است ،بکاهد (کمیســیون اروپا )2009 ،و در نتیجه شهرت شرکت
منجر به ایجاد یک تصویر مثبت از تفسیر اطالعات مربوط به شرکت و حمایت از استراتژی بهبود
(در صورت بحران) میشود (داولینگ )2006 ،و ریسک غیرسیستماتیک را کاهش میدهد .از طرف
دیگر واضح اســت که رفتار سرمایهگذاران نیز میتواند از طریق جنبه اجتماعی و روانی تعیین شود
و شــهرت شرکت ممکن است تاثیر مثبتی روی انگیزه سرمایهگذاران فردی داشته باشد و منجر به
پذیرش ریسک شود (هلم.)2007 ،
شهرت شرکتی و ریسک سیستماتیک
اگرچــــه احتـمال دارد که شهــرت باالی شرکتــی منجــــر به کاهـش ریسک غیرسیستماتیک
شود امـــا در مقابـــل میتـــواند ریسـک سیســـتماتیک را از آنجــاییکـه شــــرکت با شــهرت باال
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نیازمند حفـــظ رضایتمنــــدی ذینفــــعان بهمــنظور حفظ شهــرت (حتــــی در صورت رکود بازار)
است ،افــــزایش دهد .شـــهرت شــرکت یک منبع ظریف و شکننده اســت که بهدست آوردن آن
نیازمنــد زمان زیادی اســت و اما میتواند بهطور ناگهانی و در زمان کمی نابود شــود .شــرکتهای
با شــهرت باال نیازمند حفظ شــرایط برای هر ذینفع بهمنظور حفظ شــهرت (حتی در صورت رکود
بازار) هستند و یک رفتار بد با ذینفع ،منجر به تضعیف شهرت شرکت خواهد شد (پالس.)2005 ،
شرکتهای با شهرت باال دارای هزینه نگهداری باال ،خدمات با کیفیت باال و همچنین دارای تعهد
زیاد نســبت به ذینفعان هســتند و انگیزه زیادی برای افزایش سود خود و یا کاهش سرمایهگذاری
بهمنظــور کاهش کیفیت محصوالت خود ندارند (رینداوا و همکاران .)2005 ،در مقابل شــرکتهای
با شــهرت پایین ممکن اســت خود را با شــرایط اقتصادی وفق داده و بنابراین ریسک سیستماتیک
خود را کاهش دهند .شــهرت باال ،واحد تجاری را به ســمت نظارت عمومی بیشــتر سوق میدهد و
در نتیجه انتقاد باالی ســهامداران ناراضی میتواند منجر به آســیب پذیری شرکت شود (باتیستا و
همکاران.)2011 ،
شهرت و ریسک کل
شرکتهای با شهرت باال دارای انگیـــزه زیـــادی برای انعـــطافپذیری بیشــتر بهمنظور حفظ
شهرت خود هستند و سعی در فراهـم کردن منـابع خوب و مطلـوب و با ثباتتری دارند ،این ثبات
باال منجر به کاهش ریســک غیرسیستماتیـــک میشود (باتیســتا و همکاران )2011 ،و از آنجاییکه
ریسک غیرسیستماتیک بخش عمدهای از ریســـک کل اســـت (براون و کاپادیا ،)2007 ،در نتیجـه
منـجر به کاهش ریسـک کل میشـود (باتیستا و همکاران )2011 ،همچنین میتوان اینگونه استدالل
کرد که رفـتار هیجانی سرمایهگذاران نیز میتواند جهت تاثیر را تغییر دهد.

پیشینه پژوهش

علیرغم وجود پژوهشهای مربوطه در خارج ازکشــور ،در ایران پژوهشــی که به بررســی رابطه
بین شهرت شرکتی و ریسک پرداخته باشد ،وجود ندارد .بر همین مبنا در ادامه تعداد محدودی از
پژوهشها مرتبط مورد بررسی قرار میگیرد.
آالن و همکاران ( )2015به بررســی تاثیر شهرت شــرکتی بر ریسک بازار و ریسک ورشکستگی
پرداختند .آنها  471شــرکت را طی دوره  2005تا  4766( 2015مشــاهده) مورد بررســی قرار دادند.
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نتایــج حاصــل از پژوهش آنها بیانگر این موضوع بود که شــرکتهای با شــهرت باال در آمریکای
جنوبی و اروپا دارای ریســک بازار باالتری هســتند .همچنین شرکتهای با شهرت باال در آمریکای
جنوبی دارای ریسک نقدشوندگی پایینتری هستند.
باتیســتا و خوزه ماریا ( )2011به بررســی تاثیر شهرت شــرکتی بر ریسک شرکتهای اسپانیایی
پرداختند .برای این منظور دادههای شــرکتهای اســپانیایی بهصورت پنل دیتــا طی دوره  2001تا
 2007مورد بررســی قرار گرفت .آنها شــهرت شرکتی را از فهرســت مرکو و همچنین برای محاسبه
ریسک از ریسک سیستماتیک ،غیرسیستماتیک و ریسک کل استفاده کردند .نتایج پژوهش آنها
حاکی از تاثیر منفی شهرت شرکتی بر ریسک غیرسیستماتیک و ریسک کل و همچنین تاثیر مثبت
شهرت شرکتی بر ریسک سیستماتیک بود.
مهرآرا و همکاران ( )1392به بررســی رابطه بین ریســک سیستماتیک و بازده سهام شرکتهای
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل قیمتگذاری دارایی سرمایهای پرداختند.
بــرای این منظور دادههای  50شــرکت در طی  5ســال ( 250نمونه) با اســتفاده از تکنیک دادههای
تابلویی مورد بررســی قرار گرفت .نتایج حاکی از آن بود که رابطه غیرخطی بهتر از رابطه خطی قادر
به تببین ارتباط بین این ریسک سیستماتیک و بازده سهام وجود دارد و از نظر خطی رابطهای وجود
ندارد.
دستگیــــر و بـزاززاده ( )1379بـه بررســـی تأثیر افشـا بر ریسـك سیســتماتیک شرکت3های تولیدی
پذیرفته شده در بورس اوراق بـهادار تهـران پرداختنـد .معیار ریسک سیستماتیک در پژوهـش آنها
ضریـب بتا بود ،نتایـج پژوهش آنها نشان داد كه میزان افشای اطالعات در صورتهای مالی ساالنه
از سوی شركتها ،تأثیری بر ریسك سیستماتیک آنها ندارد.

فرضیههای پژوهش

مطابق با چارچوب نظری انتظار میرود که شهرت شرکتی بر ریسک شرکت تاثیرگذار باشد .بر
این اساس فرضیههای پژوهش بهصورت زیر مطرح میشود:
فرضیه اول :شهرت شرکتی بر ریسک سیستماتیک تاثیر دارد.
فرضیه دوم :شهرت شرکتی بر ریسک غیر سیستماتیک تاثیر دارد.
فرضیه سوم :شهرت شرکتی بر ریسک کل تاثیر دارد.
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روششناسی پژوهش

ایــن پژوهــش از نظر هدف تحقیقی کاربــردی بوده و همچنین از نظر جمــعآوری داده تحقیقی
توصیفی  -رگرســیونی اســت که برای تحلیل دادهها از دادههای تابلویی و رگرسیون ترکیبی استفاده
شدهاست.

جامعه آماری و نمونه

جامعه آماری پژوهش ،شــرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی
 1392تا  1394هستند ،بهمنظور ایجاد هماهنگی میان اعضای جامعه در ارتباط با دادههای مورد نیاز
تحقیق ،از ویژگیهای زیر بهعنوان ویژگی مشترک نمونه انتخابی استفاده شده است:
 .1طی سالهای پژوهش (بازه موردنظر) در بورس حضور داشته باشند.
 .2اطالعات کامل در مورد متغیرهای آن در دسترس باشد.
 .3سال مالی منتهی به  12/29باشد.
 .4با توجــــه به اینکــه برای بررســی فرضــیات پژوهــــش نیــاز بـه شــرکتهای بــا شــهرت
باال و پاییــــن با عضــــویت در بورس اوراق و بــهادار بــود لــذا بهمنــــظور انتــخاب شــرکتهای
با شــهرت پایین از شــرکتهای بورسی که در صنعت مشـــابه فعالیت داشته و جزء صــــد شرکت
برتر اعالمی ســازمان مدیریت صنعتی نبودند اســتفاده شدهاست .که همین امر انتخاب نمونهها را
محدود کرده بود.
پـــس از اعمـال محدودیـتهای فـوق  64شرکت در طی سه سال مالی ( 192سال شرکت) برای
بررســی و آزمون فرضیههای پژوهش انتخاب شــدند .ســپس اطالعاتی که مربوط به مبانی نظری
پژوهــش بودند از منابع مختلف مانند کتب ،نشــریات و مقاالت داخلــی و خارجی که از پایگاههای
اینترنتــی یــا کتابخانههای معتبر جمعآوری شــد .اطالعات و دادههای خام مورد نیاز شــرکتها به
منظور بررســی فرضیههای پژوهش از طریق نرم افزار تدبیرپرداز و وب سایت سیستم جامع اطالع
رســانی ناشران (شــبکه کدال) جمعآوری شد .همچنین برای برآورد آمار توصیفی و تجزیه و تحلیل
و استنباط آماری ،از نرمافزار اویوز  8استفاده شد و برای آزمون فرضیه از رگرسیون ترکیبی استفاده
شده است.

مدلهای پژوهش

برای آزمون فرضیههای اول ،دوم و سوم به ترتیب از مدلهای  2 ،2و  3استفاده شده است.

بررسی تاثیر شهرت شرکتی بر ریسک شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

)(1

)SysRisk(i,t)=Reput(i,t)+Size(i,t)+Lev(i,t)+ε(i,t

)(2

)unsysRisk(i,t)=Reput(i,t)+Size(i,t)+Lev(i,t)+ε(i,t

)(3

)totalRisk(i,t)=Reput(i,t)+Size(i,t)+Lev(i,t)+ε(i,t
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متغیر مستقل

شهرت شــرکت ( ،)REPاندازهگیری هر متغیری میتواند بر اساس معیارهای متفاوتی صورت
گیرد .یکی از راهـکارهای معـقول در کشـورهایی مختلف برای اندازهگیری «شهرت شرکتی» استفاده
از فهرســتهای اعالم شــده از سوی شرکتهای برتر که ساالنه توســط مجلههای معتبر آن کشور
صورت میگیرد ،اســت .برای مثال در آمریکا از فهرســت اعالمی مجله  ،FURTUNEدر ترکیه از
 ،MACLو در اسپانیا از فهرست  MERCOو  ...استفاده میشود .متناسب با کشورهای دیگر ،در
ایران شبیهترین مجله به مجلههای ذکر شده ،فهرست اعالم شده صد شرکت برتر سازمان مدیریت
صنعتی است که بهطور ساالنه اعالم میشود .این سازمان پس از گزینش و رتبهبندی شرکتها بر
اســاس شاخص حجم فروش ،اندازه و رشد شــرکت ،سودآوری ،صادرات ،نقدینگی ،بدهی و شاخص
بازار مقایســه و رتبهبندی میکند .بنابراین برای اندازهگیری شــهرت به شــرکتهای بورســی مورد
مطالعه ،که در این فهرســت وجود دارد ارزش عددی  1و در مقابل با انتخاب شــرکتهای فهرست
شــده در بورس اوراق بهادار که در همان صنعت فعالیت کردهاند و از شــهرت الزم برخوردار نبوده
اند نمره صفر داده شده است.

متغیر وابسته

برای محاســبه ریسک از معیارهای ریسک سیســتماتیک و ریسک غیرسیستماتیک و ریسک
کل استفاده شده است.
در ایــن پژوهش ،برای هر یک از شــرکتهای موضوع پژوهش ،برای محاســبه ریســک کل با
اســتفاده از الگوی شــمارهی ( )4محاســبه شده اســت .ریسک کل شــدت تغییرات بازده سهم در
دورههای گذشته است که برابر با انحراف معیار آن است:
()4
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بــرای محاســب ه ریســک سیســتماتیک (ضریــب بتا) نیــز از الگوی شــمارهی ( )5کــه الگوی
قیمتگذاری داراییهای سرمایهای است ،استفاده شده است:
()5
و در نتیجه ریسک غیرسیتماتیک از الگوی زیر محاسبه میشود.
)(6
در این الگوها؛  E (rj(،بازده مورد انتظار دارایی  j؛  ،Rfبازده بدون ریســک؛ ( ، E(Rmبازده مورد
انتظار پرتفوی بازار؛  ،SysRiski,tریسک سیستماتیک؛  ،unsysRisk i,tریسک غیرسیستماتیک
و  ،totalRisk i,tریسک کل هستند.

متغیرهای کنترلی

در یــک پژوهــش میتوان اثرات برخی متغیرهــا را از طریق کنترل آماری یــا کنترلهای تحقیقی
خنثی کرد .اینگونه متغیرها که اثرات آنها قابل حذف است را متغیر کنترل گویند .در این پژوهش
متغیرهــای اندازه شــرکتی ،اهرم مالی بهعنــوان متغیر کنترلی در نظر گرفته شــدهاند .متغیر اندازه
شــرکت ( )sizeاز لگاریتم طبیعی داراییها کمی میشــود .همچنین اهرم مالی ( )Levنیز با تقسیم
جمع بدهیها بر جمع داراییهای شرکت محاسبه میشود.

تجزیه و تحلیل دادهها

آمار توصیفی
همانگونــه کــه درجدول شــماره یک آمده اســت ،میانگین ریســک غیرســیتماتیک از ریســک
سیســتماتیک بیشــتر اســت که بیانگر این موضوع اســت که بخش اعظم ریســک کل را ریسک
غیرســیتماتیک تشــکیل میدهد .همچنین مقدار میانگین ریسک از میانه آن بیشتر است و شاید
این موضوع را بیان میکند که مقدار ریسک شرکتهای مورد بررسی زیاد است .همچنین کمترین
و بیشــترین انحراف معیار مربوط به اهرم مالی و ریســک غیرســیتماتیک است که نشان میدهد
پراکندگی ریسک غیرسیستماتیک به تناسب زیادتر است.
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جدول شماره  :1آمار توصیفی متغیرها
نام متغیر

میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

انحراف معیار

شهرت شرکتی

2984.0

0000.0

1

0

2105.0

ریسک سیستماتیک

1511.1

0530.1

05.4

0091.0

4566.0

ریسک غیرسیستماتیک

4183.3

0093.2

072.24

6923.0

4555.4

ریسک کل

0136.3

9084.3

54.64

3295.0

15.4

اندازه

5621.7

2161.7

9631.9

4655.4

7668.0

اهرم مالی

9685.0

7806.0

6969.0

7270.0

0542.0

همبستگی بین متغیرها

مطالعه همبســتگی ابزاری آماری اســت که بهوســیله آن میتوان درجــهای را که یک متغیر با
متغیر دیگر از نظر خطی مرتبط میشود ،اندازهگیری کرد .در یک مدل رگرسیون چنانچه همبستگی
بین متغیرهای مســتقل و کنترلی (در این پژوهش ،اندازه و اهرم مالی و بازده حقوق صاحبان ســهام
متغیرکنترلــی هســتند) زیاد باشــد ،ممکن اســت منجر به مخدوش شــدن نتایج شــود .منظور از
همبســتگی باال همبســتگی شــدید یعنی بیش از  50درصد اســت .همانگونه که در جدول شــماره
 2مشــاهده میشــود بین متغیرهای مســتقل و کنترلی همبستگی بیشــتر از  50درصد وجود ندارد،
بنابراین مشکل همبستگی وجود ندارد (بالتاجی.)2005 ،
جدول شماره  :2همبستگی بین متغیرها
نام متغیر

شهرت

ریسک
سیسنماتیک

ریسک غیر
سیستماتیک

ریسک کل

اندازه شرکت

اهرم مالی

بازده حقوق
صاحبان سهام

شهرت

1

-

-

-

-

-

-

ریسک سیسنماتیک

4410.0

1

-

-

-

-

-

ریسک غیرسیستماتیک

8070.0

1114.0

1

-

-

-

-

ریسک کل

9080.0

4107.0

0839.0

1

-

-

اندازه شرکت

0254.0

6342.0

-4291.0

1850.0

1

-

-

اهرم مالی

7332.0

3530.0

-6920.0

6041.0

9733.0

1

-
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آمار استنباطی
برای آزمون فرضیههای پژوهش از داده های تابلویی و رگرســیون ترکیبی اســتفاده شــده است،
یعنی تاثیر شــهرت شــرکتی بر ریسک (ریسک سیستماتیک ،ریســک غیر سیستماتیک و ریسک
کل) بهصورت داده های پنلی مورد تحلیل قرار گرفته است .که نتایج بهدست آمده از حل رگرسیون
ترکیبی در جداول  4 ،3و  5آمده است.

انتخاب الگو برای مدل

برای آزمون فرضیهها تکنیک دادههای تابلویی و رگرسیون ترکیبی استفاده شده است .در بررسی
دادههای مقطعی و ســری زمانــی ،اگر ضرایب اثرات مقطعی و اثرات زمانی معنادار نشــود ،میتوان
دادهها را با یكدیگر ترکیب کرد و بهوسیله یك رگرسیون حداقل مربعات معمولی را تخمین زد .در
بیشــتر دادههای ترکیبی اغلب ضرایب مقاطع یا سریهای زمانی معنادار هستند ،این مدل به مدل
رگرسیون ترکیب شده معروف است .با توجه به ساختار ترکیبی دادهها ،برای بررسی ترکیبپذیری
از آزمون چاو و برای بررسی وجود اثر ثابت از آزمون هاسمن استفاده شده است .اگر سطح معناداری
آزمون چاو زیر  0/05اســت بنابراین برای برآورد مدل از روش دادههای پانل اســتفاده میشود و اگر
ســطح معناداری بیشــتر از  0/05باشد برای برآورد مدل از دادههای پول استفاده میشود .همچنین
اگر ســطح معناداری مربوط به آزمون هاسمن زیر  0/05باشد برای برآورد مدل باید از آزمون اثرات
ثابت اســتفاده میشود و اگر ســطح معناداری باالتر از  0/05باشد برای برآورد مدل از آزمون اثرات
تصادفی استفاده میشود .نتایج حاصل از نتایج چاو و هاسمن در جدول شماره  3آمده شده است.
جدول شماره  :3انتخاب الگوی مناسب برای مدل
مدل

مدل 1

مدل 2

مدل 3

آزمون

مقدار آماره

درجه آزادی

سطح معناداری

نتیجه

روش تایید شده

آزمون چاو

8883.4

001.85

0000.0

ردHصفر

روش دادههای پانل

آزمون هاسمن

7178.11

3

8700.0

ردHصفر

روش اثرات ثابت

آزمون چاو

9654.2

121.16

0000.0

ردHصفر

روش دادههای پانل

آزمون هاسمن

6924.92

3

0000.0

ردHصفر

روش اثرات ثابت

آزمون چاو

3122.8

601.95

0000.0

ردHصفر

روش دادههای پانل

آزمون هاسمن

9085.45

3

0000.0

ردHصفر

روش اثرات ثابت
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آزمون فرضیه اول

فرضیــه اول ایــن پژوهش بهمنظور بررســی تاثیر شــهرت شــرکتی بر ریســک سیســتماتیک
شــرکتهای پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح شدهاست .نتایج مندرج در جدول
شــماره  4نشان میدهد که شهرت شرکتی بر ریسک سیستماتیک تاثیر مثبت و معناداری را دارد.
به عبارت دیگر با افزایش شــهرت شــرکتی ،ریسک سیستماتیک نیز افزایش مییابد و شرکتهایی
با شــهرت باال دارای ریســک سیتماتیک بیشــتری هستند .همچنین اندازه شــرکتی تاثیر مثبت و
معناداری بر ریســک سیســتماتیک دارد .اما اثر اهرم مالی و بازده حقوق صاحبان سهام بر ریسک
سیســتماتیک منفی و معنادار مشاهده شــده است .دوربین واتسون این معادله نیز  2.15است و از
آنجا که بین  1.5و  2.5است بیانگر این موضوع است که بین متغیرها خود همبستگی وجود ندارد.
همچنیــن از آنجایــی که مقدار  vifکمتر از  10اســت ،بیانگر این موضوع اســت که بین متغیرهای
پژوهش مشکل همخطی وجود ندارد.
جدول شماره  :4نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
SysRiski,t=Reputi,t+Sizei,t+Levi,t+εi،t

متغیر

ضریب

خطای استاندارد

آمارهt

معنیداری

vif

مقدار ثابت

-9452.1

1791.4

9892.0

6567.0

-

*** شهرت شرکت

1891.0

4441.0

5173.1

3370.0

44.1

اندازه

9755.0

1665.0

4589.0

8623.0

93.1

* اهرم مالی

-8379.2

6708.0

-1286.3

4000.0

12.1

دوربین واتسون

64.2

ضریب تعیین

9375.0

-

آمارهF

6555.4

احتمال آمارهF

0000.0

-

* در سطح معناداری  99درصد ** ،در سطح معناداری  59درصد *** ،در سطح معناداری  09درصد

آزمون فرضیه دوم

فرضیه دوم این پژوهش نیز به منظور بررســی تاثیر شــهرت شــرکتی بر ریسک غیرسیستماتیک
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح شده است .نتایج مندرج در جدول شماره
 5نیز نشان میدهد که شهرت شرکتی بر ریسک غیرسیستماتیک نیز تاثیر مثبت و معناداری را دارد.
به عبارت دیگر با افزایش شهرت شرکتی ،ریسک غیرسیستماتیک نیز افزایش مییابد و شرکتهای با
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شهرت باال دارای ریسک غیرسیستماتیک بیشتری هستند .همچنین اندازه شرکتی ،اهرم مالی و بازده
حقوق صاحبان ســهام تاثیر منفی و معناداری بر ریســک غیرسیستماتیک دارد .یعنی با افزایش اندازه
شرکتی ،اهرم مالی و حقوق صاحبان سهام ،ریسک غیرسیستماتیک کاهش مییابد .دوربین واتسون این
معادله نیز  2.15اســت و از آنجا که بین  1.5و  2.5اســت بیانگر این موضوع است که بین متغیرها خود
همبستگی وجود ندارد .همچنین از آنجایی که مقدار  vifکمتر از  10است ،بیانگر این موضوع است که
بین متغیرهای پژوهش مشکل همخطی وجود ندارد.
جدول شماره  :5نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
unsysRiski,t=Reputi,t+Sizei,t+Levi,t+εi،t

متغیر

ضریب

خطای استاندارد

 tآماره

معنیداری

vif

مقدار ثابت

2578.821

9861.430972

6816.4

0000.0

-

* شهرت شرکت

1560.3

7999.0

7560.3

7200.0

30.1

* اندازه

-3602.61

9468.3

-1391.4

1000.0

25.1

* اهرم مالی

-0095.91

7421.5

-6228.3

2000.0

44.1

دوربین واتسون

3043.2

ضریب تعیین

 Fاحتمال

7628.2

 Fاحتمال آماره

2783.0

-

0000.0

-

*در سطح معناداری  99درصد ** ،در سطح معناداری  59درصد *** ،در سطح معناداری  09درصد

آزمون فرضیه سوم

در نهایت فرضیه ســوم این پژوهش نیز به منظور بررســی تاثیر شــهرت شرکتی بر ریسک کل
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطرح شده است .نتایج مندرج در جدول 6
نیز نشان میدهد که شهرت شرکتی بر ریسک کل تاثیر مثبت و معناداری را دارد .به عبارت دیگر
با افزایش شهرت شرکتی ،ریسک کل نیز افزایش مییابد و شرکتهای با شهرت باال دارای ریسک
کل بیشــتری هســتند .همچنین اندازه شــرکتی ،اهرم مالی و بازده حقوق صاحبان سهام تاثیر منفی
و معناداری بر ریســک کل دارد .یعنی با افزایش اندازه شــرکتی ،اهرم مالی و حقوق صاحبان سهام،
ریســک کل کاهش مییابد .دوربین واتســون این معادله نیز  2.15است و از آنجا که بین  1.5و 2.5
است بیانگر این موضوع است که بین متغیرها خود همبستگی وجود ندارد .همچنین از آنجایی که
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مقدار  vifکمتر از  10اســت ،بیانگر این موضوع اســت که بین متغیرهای پژوهش مشکل همخطی
وجود ندارد.
جدول شماره  :6نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم
totalRisi,t=Reputi,t+Sizei,t+Levi,t+εi،t

متغیر

ضریب

خطای استاندارد

 tآماره

معنیداری

vif

مقدار ثابت

6212.25

9510.7

9144.7

0000.0

-

*** شهرت شرکت

2771.0

9552.0

4296.0

1090.0

11.1

* اندازه

-9288.6

1349.0

-9792.7

0000.0

41.1

اهرم مالی

3812.1

2706.1

0857.0

1054.0

42.1

دوربین واتسون

6694.2

ضریب تعیین تعدیل شده

3327.0

-

 Fآماره

3380.8

احتمال آماره F

0000.0

-

*در سطح معناداری  99درصد ** ،در سطح معناداری  59درصد *** ،در سطح معناداری  09درصد

نتیجهگیری

شــهرت شرکتی عبارت اســت از ارزیابی كلی افراد ذینفع از شركت در طول زمان .این ارزیابی
از تجرب ه مســتقیم افراد ذینفع از شــركت ،هرگونه ارتباط یا نمادســازی شركت كه حاوی اطالعاتی
از آن باشــد و مقایســه این اطالعات با عملكرد سایر رقبا شــكل میگیرد (نجم روشن و همكارانش،
 .)1390قدرمســلم شــهرت شرکتی میتواند ریســک مربوط به داخل شــرکت و هم چنین ریسک
بــازار را تفییــر داده و بدین ترتیب بر رفتار ذینفعان واحد تجاری تاثیر بگذارد .بر اســاس ،در این
پژوهش به بررسی تاثیر شهرت شرکتی بر ریسک شرکتهای بورسی با استفاده از دادههای تالویی
و رگرســیون ترکیبی پرداخته شده است .به این منظور از اطالعات مربوط به شرکتهای برتر طبق
فهرســت اعالم شــده از سوی ســازمان مدیریت صنعتی بهعنوان معیار ســنجش شهرت شرکتی و
ریســک سیستماتیک ،ریسک غیرسیستماتیک و ریســک کل بهعنوان معیارهای سنجش ریسک
شرکت استفاده شدهاست .تجزیه و تحلیل نتایج نشان میدهد که شهرت شرکتی بر ریسک شرکت
(ریســک سیستماتیک ،غیرسیســتماتیک و ریســک کل) تاثیر مثبت و معناداری دارد .در توجیه
این ارتباط میتوان گفت که شرکتهایی که دارای شهرت شرکتی باالیی هستند در معرض ریسک
بیشــتری قــرار دارند و این موضــوع میتواند بیانگر رفتــار هیجانی ســرمایهگذاران در بازار بورس
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نوظهور ایران باشــد .در مطالعه تطبیقی انجام شده با توجه به پژوهشهای گذشته مالحظه شد که
یافتههای این پژوهش با پژوهش آالن و همکاران ( )2015و همچنین با جزئی از پژوهش باتیســتا و
همــکاران ( ،)2011همخوانی دارد .البته با جزئــی از آن ناهمخوانی دارد که دلیل آن میتواند تفاوت
بازار سرمایه نوظهور ایران با کشورهای دیگر و همچنین رفتار هیجانی سرمایهگذاران ایرانی دانست.

پیشنهادها

پیشنهادهای کاربردی
با توجه به یافتههای پژوهش میتوان پیشنهادهای زیر را مطرح کرد:
 .1به سرمایهگذاران توصیه میشود تا در خرید خود به میزان شهرت شرکتی توجه کنند چون
شهرت شرکتی باال میتواند با ریسکپذیری ارتباط داشته باشد.
 .2همچنیــن مدیــران واحدهــای تجــاری از ارتبــاط بین شــهرت شــرکتی و ریســک در اخذ
تصمیمگیریها و استراتژیهای خود بهره بگیرند.
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