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چكيده
نوسانات قيمت سهام و بازدهي حاصل از آنيکي از محورهاي اصلي موردتوجه سهامداران و
سرمايهگذاران است که براي انتخاب فرصت مناسب جهت سرمايهگذاري به آن توجه ميکنند .بنابراين هدف
اين مقاله بررسي نقش نظام حاکميت شرکتي در سرعت تعديل قيمت سهام در شرکتهاي پذيرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران است .براي سنجش سرعت تعديل واکنش قيمت سهام از مدل ضريب تعديل
واکنش قيمت سهام اصالحشده توسط تئوبلد ( )1996استفاده گرديد و اندازهگيري ساختار مالکيت و
مديريت شامل :سهامداران کنترلي ،نسبت اعضاي غيرموظف ،اندازه هيئتمديره ،حضور سهامداران راهبردي
و شفافيت است .نمونه آماري پژوهش شامل دادههاي  245شرکت پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
از سال  1386تا  1395بوده ،فرضيههاي تحقيق با استفاده از الگوهاي رگرسيوني چند متغيره مورد آزمون
قرار گرفت .نتايج يافتهها نشان داد ،بين متغيرهاي مستقل ،حضور سهامداران کنترلي ،اندازه هيئتمديره،
حضور سهامداران راهبردي و شفافيت با سرعت تعديل واکنش قيمت سهام رابطه مستقيم و معناداري وجود
دارد ،همچنين نتايج حاکي از آن است که بين اعضا غيرموظف و سرعت تعديل واکنش قيمت سهام رابطه
معکوس و معنادار است.
واژههاي کليدي :سرعت تعديل ،واکنش قيمت سهام ،ساختار مالکيت و مديريت ،شفافيت

 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
 2دانشیار ،دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
 3استادیار،گروه حسابداری و مدیریت ،واحد گنبدکاووس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گنبدکاووس ،ایران (نویسنده مسئول)
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مقدمه

ارتباط نظام راهبري شرکتي باقيمت سهام به گونه

يکي از پديدههاي مطرح در حوزه مطالعات مالي،

ايست که با توجه به تضاد منافع موجود بين مديران،

سرعت و دقت تعديل واکنش قيمت سهام در بازارهاي

سهامداران عمده و سهامداران خارجي اين تضاد بايد

مالي است .سرعت تعديل قيمت سهام ،طول

بر قيمت سهام اثر گذاشته و بهسرعت موجب تعديل

مدتزماني است که اطالعات در قيمت سهام منعکس

قيمت سهام گردد ،بهنحويکه از بازده غيرعادي عدهاي

ميگردد تا قيمت معامالتي سهام به ارزش واقعي خود

از سهامدار خاص جلوگيري کند (برانو پاريگي و

برسد .بهبيانديگر تعديل قيمت ،فرآيند انعکاس

همکاران .)2013 ،درواقع نظام راهبري شرکتي

اطالعات در قيمت سهام است .فرآيندي که موجب

مجموعهاي از قوانين و روشهاست که رابطهي بين

ميشود ،قيمت معامالتي سهام به ارزش واقعي آن

سهامداران ،مديريت و اعضاي هيئتمديره را تعريف

نزديک و درنهايت با آن برابر شود (داموداران و

ميکند و بر چگونگي عملکرد و افشاي بهموقع

ديگران.)1993 ،

اطالعات در جهت شفافسازي صورتهاي مالي

در بازارهاي کارا فرض بر اين است که تمام

شرکت تأثير ميگذارد.
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اطالعات موجود بيدرنگ يا پس از اندک زماني بدون

بهبود کيفيت نظام حاکميت شرکتي ،جهت حفظ

اعمال هيچ نوع نظر شخصي در قيمت اوراق بهادار

منافع ذينفعان است .نظام حاکميت شرکتي مجموعه

منعکس ميشود ،به عبارتي در تعريف بازارهاي کاراي

دستورالعملها ،ساختارها ،فرآيندها و هنجارهاي

اوراق بهادار تصور بر اين است که اطالعات در

فرهنگي است ﻛه شرکتها با رعايت آنها به اهداف

دسترس همگان قرار ميگيرند .تأخير در تعديل قيمت

شفافيت در فرآيندهاي ﻛاري ،پاسﺦگويي در مقابل

براي خريدار و فروشنده مخاطرهآميز است که اين امر

ذينفعان و رعايت حقوق ايشان دست خواهند يافت.

ناشي از عدم انعکاس کامل اطالعات در قيمت است.

مکانيسمهاي حاﻛميت شرﻛتي باعﺚ ﻛم شدن

انعکاس کامل و سريع اطالعات ممکن است اثرات

مشﻜالت نمايندگي در شرکتها ميشود .با اين حال

منفي و يا مثبت بر قيمت سهم داشته باشد .درحاليکه

کيفيت اين مکانيسمها امري نسبي بوده و از شرﻛتي به

خريدار و فروشنده بهموجب اين انتخاب ،انتظار کسب

شرﻛت ديگر متفاوت است (احمد پور و همکاران،

صرف ريسک رادارند و بدين طريق رخداد کژ

.)1389

گزيني(انتخاب نادرست) بعيد نخواهد بود (کالن و

مطالعاتي در مورد تأثير برخي از عوامل ازجمله

همکاران .)2013 ،کارايي بازار با انعکاس سريع و

کيفيت گزارشگري مالي بر سرعت تعديل واکنش

کامل اطالعات در قيمتها مرتبط بوده ،ازاينرو،

قيمت سهام انجام گرديده ،با توجه به مطالعات

تعديل قيمت سريعتر و کاملتر ،نمايانگر بازار کاراتر

انجامشده در ايران ،مطالعهاي مستقيم درباره بررسي

خواهد بود (برتون و همکاران .)2004 ،ﯾکی از عوامل

تأثير نظام حاکميت شرکتي بر سرعت تعديل واکنش

اصلی بهبود کاراﯾی اقتصادي ،نظام راهبري بنگاه

قيمت سهام صورت نگرفته و مطالعات مرتبط نيز چه

(حاکمﯿت شرکتی) است که دربرگيرنده مجموعهاي از

در منابع التين و چه در منابع فارسي مربوط به

روابط مﯿان مدﯾرﯾت شرکت ،هيئتمديره ،سهامداران و

سالهاي گذشته بوده و با توجه به اهميت موضوع

ساﯾر گروههاي ذﯾنفع است درواقع حاﻛميت شرﻛتي

ارسالهاي اخير و تأثير آن بر تصميمگيري ذينفعان

مجموعه مکانيسمهاي هدايت و ﻛنترل شرکتهاست

انجام اين پژوهش در دهه اخير الزم به نظر ميرسد.

(احمد پور و همکاران.)1389 ،

بنابراين هدف اين پژوهش پاسﺦ به اين پرسش است
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که آيا نظام حاکميت شرﻛتي بر سرعت تعديل واکنش

بازخورد نزولي ميدهد( .عباس صمدي )1389 ،بدين

قيمت سهام تأثيرگذار است؟

ترتيب سرعت تعديل قيمت سهام را ميتوان
مدتزماني دانست که طول ميکشد تا اطالعات در

مباني نظري
ﻛارايي بازار به توان بازار در تعيين قيمتهاي

قيمت سهام منعکس گردد و قيمت معامالتي سهام به
ارزش ذاتي خود برسد.

صحيح يعني قيمتهاي منعکسکننده ارزش واقعي
سهام در هر زمان و يا بهعبارتديگر ،به توانايي بازار

ارتباط مالکيت سهامدار کنترلي و سرعت تعديل

نااريب ،وابسته خواهد بود .در اين صورت ،نقش عمده

ظهور سهامداران عمده ،نقش بالقوهاي در سيستم

ﻛارايي ،جلوگيري از کسب بازده اضافي توسط

نظام راهبري شرکتي دارند و به دليل در اختيار داشتن

سرمايهگذاران به خاطر دسترسي به اطالعات بيشتر

حجم باالي سهام بر مديريت نفوذ زيادي دارند.

خواهد بود .کارايي بازار با انعﻜاس سريع و ﻛامل

سهامدار کنترلي ميتوانند بر مديريت شرکت نظارت و

اطالعات در قيمتها مرتبط ميباشد ،ازاينرو تعديل

کنترل داشته باشند ،زيرا سهامدار با نظارت بر فعاليت

قيمت سريعتر و کاملتر ،نمايانگر بازار ﻛاراتر خواهد

مدير ،ميتواند مشکالت نمايندگي را کاهش دهد و در

بود (داموداران.)1993 ،

جهت منافع سهامداران عمل کند .لذا ،نقش نظارتي

تعديل قيمت ،فرآيند انعﻜاس اطالعات در قيمت

ميتواند عاملي مؤثر در چارچوب نظريه نمايندگي

سهام است .فرآيندي ﻛه موجب ميشود ،قيمت

باشد و در آخر ميتوان نتيجه گرفت درصد مالکيت از

معامالتي سهام به ارزش واقعي آن نزديك و درنهايت

عوامل اثرگذار بر ارائه و افشا اطالعات و درنهايت بر

با آن مساوي گردد (آميهود .)1987 ،حباب قيمت سهام

سرعت تعديل واکنش قيمت سهام يك شرکت

عاملي است ﻛه قيمت مشاهده شده سهام را از ارزش

ميباشند.

ذاتي آن دور ميسازد و از دو منبع اصلي ،شامل رفتار

از طرفي ديدگاه ديگر بر اين باور است که

سرمايهگذاران و مﻜانيسم بازار ناشي ميشود.

سهامداران عمده از حقوق کنترلي خود در جهت کسب

معاملهکنندگان نا مطلع به خاطر نيازهاي کوتاهمدت به

منافع شخصي و استثمار ساير سهامداران بهره ميگيرند

نقدينگي بدون توجه به رويدادهاي بازار و بدون

که اين امر موجب کاهش محتوي اطالعاتي سود از

آگاهي از ارزش واقعي سهام ،اقدام به خريدوفروش

ديدگاه سهامداران اقليت ميشود (فيرث و همکاران،

سهام مينمايند و معاملهکنندگاني ﻛه با توجه به اخبار

.)2007

و اطالعات جديد معامله ميکنند ،گاهي در تحليل و
تفسير اطالعات مرتﻜب اشتباه ميشوند .اين موارد

ارتباط استقالل هيئتمديره و سرعت تعديل واکنش

باعﺚ ميشود قيمت سهام با سرعت متفاوتي تعديل

قيمت سهام

گردد ،چراکه بههرحال حباب قيمت سهام هيچگاه

به دليل جدايي مالکيت از مديريت ،تضاد منافع ميان

ماندگار نيست .قيمتها نميتوانند تا ابد رشد صعودي

سهامداران و مديران شکل ميگيرد و اين احتمال وجود

داشته باشند و زماني که افزايش قيمتها به نقطه پايان

دارد مديران دست به اقداماتي بزنند که در جهت منافع

برسد تقاضاي فزاينده نيز به پايان راه ميرسد.

آنها و عکس منافع سهامداران باشد .بنابراين ،وجود

اينجاست که بازخورد صعودي جاي خود را به

سازوکاري براي رفع اين مشکل ضروري است .يکي از

سال يازدهم /شماره بيست و يکم /بهار 1399

در انعﻜاس همه اطالعات جديد و بهصورت سريع و

واکنش قيمت سهام
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ابزارهايي که در اين سازوکار استفاده ميشود ،حضور

افزايش نظارت منافع سهامداران را هم در نظر ميگيرد.

مديران غيرموظف در ترکيب هيئتمديره ميباشد که

لذا ،باعﺚ افشاي اطالعاتي ميشود که سهامدار را از

باعﺚ افزايش استقالل هيئتمديره ميشود .مديران

وضعيت آتي شرکت آگاه

ميکند.

غيرموظف به دليل منافعشان حاضر به زدوبند با مديران

از طرفي در ديدگاه ديگر بر اساس ادبيات نظام

اجرايي نيستند ،مديراني که در شرکتها داراي سمت

راهبري شرکتي ،هيئتمديرههاي کوچک به دليل وجود

اجرايي(موظف) هستند از انگيزههاي بااليي براي کسب

مشکالت ارتباطي و مسئله سواري مجاني کمتر و

شهرت برخوردارند .بنابراين ،همسو نبودن انگيزه

همچنين هماهنگي بيشتر اعضا قادر به اعمال کنترل

مديران موظف و غيرموظف باعﺚ بهبود نظارت بر

اثربخشتري نسبت به هيئتمديرههاي بزرگ هستند.

مديريت شرکت ،بهبود عملکرد شرکت و همچنين

(ستايش و ابراهيمي.)1391 ،

کاهش تضاد منافع ميشود .از سوي ديگر حضور
مديران غيرموظف و استقالل هيئتمديره ،عدم تقارن
اطالعاتي بين ارکان دروني و بيروني را کاهش

ميدهد.

ارتباط بين شفافيت اطالعات و سرعت تعديل واکنش
قيمت سهام
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اين موضوع منجر به افزايش افشاي اطالعات ميشود

شفافيت اطالعاتي شاخص عملکرد مديريت در

(کيم و ژانگ .)2010 ،به عبارتي ،استقالل هيئتمديره،

ارايه اطالعات ضروري به شکلي صحيح ،روشن،

کيفيت افشا اطالعات مالي را تقويت خواهد کرد و

بهموقع و قابلدسترس است .اين شاخص منعکسکننده

شرکتها از انتشار اطالعات نامطلوب به سرمايهگذاران

اين است که آيا سرمايهگذاران تصويري واقعي ازآنچه

بيروني ،کمتر خودداري خواهند نمود .درنتيجه حضور

واقعاً داخل شرکت روي ميدهد ،دارند يا خير.

مديران مستقل در هيئتمديره کيفيت نظارت را افزايش

سازمان بورس و اوراق بهادار نيز کوششهايي را

ميدهد ،زيرا آنها هيچگونه وابستگي با اعضاي

بهمنظور بهبود افشا انجام داده است؛ تهيه دستورالعمل

هيئتمديره يا کارکنان شرکت ندارند و لذا بهعنوان يك

اجرايي افشاي اطالعات و ايجاد سامانه رتبهبندي افشا

نماينده مستقل از منافع سهامداران تلقي ميگردند.

را ميتوان نمونهاي از اين تالشها نام برد.

بنابراين نسبت باالي مديران غيرموظف در هيئتمديره

بوشمن و همکاران ( ،)2004شفافيت اطالعات

احتماالً منجر به نظارت بيشتر خواهد گرديد و درنتيجه

مالي را توان دسترسي گسترده به اطالعات مربوط و

باعﺚ افزايش در سطح افشا اطالعات و افزايش سرعت

قابلاتکا در مورد عملکرد مالي ،وضعيت مالي،

تعديل واکنش قيمت

سهام ميگردد.

فرصتهاي سرمايهگذاري ،نظام راهبري شرکتي،
ارزش و خطرپذيري شرکتها در اقتصاد تعريف

ارتباط اندازه هيئتمديره و سرعت تعديل واکنش

کردهاند .شفافيت در اطالعات مالي از يکسو به

قيمت سهام

سهامداران خرد اطمينان ميدهد که همواره اطالعات

يکي از ويژگيهاي هيئتمديره که نقش مهمي در

قابلاتکا در مورد ارزش شرکت دريافت خواهند کرد و

شرکت ايفا ميکند ،اندازه هيئتمديره است .هرچه

سهامداران عمده و مديران در پي تضييع حقوق آنها

هيئتمديره بزرگتر باشد و تعداد اعضاي آن بيشتر

نيستند و از سوي ديگر مديران را براي تالش در جهت

باشد در جهت ارائه اطالعات کمك بسزايي ميکنند

افزايش ارزش شرکت بهجاي پيگيري منافع شخصي

زيرا ،با افزايش تعداد اعضاي هيئتمديره ،هزينههاي

کوتاهمدت ترغيب ميکند (نوبخت .)1383 ،بنابراين

نمايندگي در شرکت کاهش مييابند و هيئتمديره با

نقش ساختار مالکيت و مديريت در سرعت تعديل قيمت سهام33 /

ميتوان توقع داشت با افزايش سطح شفافيت ،سرعت

سرمايهگذاران نهادي را مورد آزمون قرار ميدهد،

تعديل واکنش قيمت سهام نيز افزايش يابد.

ديدگاه نظارتي مانيتورينگ در مقابل سلب مالکيت.
نتايج اين تحقيق حاﻛي از آن است ﻛه شواهد محکمي

پيشينه پژوهش
محمد شهيد و ديگران ( )2019در پژوهش خود به

درموردرابطه معکوس بين مالکان نهادي و ريزش
قيمت سهام در آينده وجود دارد.

دستيابي به برنامه استراتژيک شرکت به بررسي تأثير

کيفيت گزارشگري مالي و سرعت تعديل قيمت سهام را

نظام راهبري شرکتي و اعتمادبهنفس سرمايهگذار در

از ژانويه  2007لغايت دسامبر  2008در بورس اوراق

تصميمات سرمايهگذاري شرکتها بر روي شرکتهاي

بهادار تايوان مورد بررسي قراردادند .آنها براي

موجود در بورس اوراق بهادار پاکستان و بورس بمبئي

اندازهگيري سرعت تعديل قيمت سهام از مدل ارائهشده

هند بهصورت نمونه طي دوره زماني  2008الي 2017

توسط کوتموس( )1999و براي اندازهگيري کيفيت

پرداختند .يافتههاي آنان حاکي از آن است که در هر

گزارشگري مالي از مدل تعديلشده جونز بهره گرفتند.

دو کشور اعتمادبهنفس سرمايهگذار تأثير قابلتوجهي بر

نتايج حاکي از اين بود که سرعت تعديل قيمت سهام در

تصميمگيري سرمايهگذاري شرکت داشته و همچنين

بازار بورس تايوان از يک رفتار نامتقارن برخوردار بوده

نتايج نشان داد که سطح سرمايهگذاري در شرکتهاي

و سرعت تعديل قيمت سهام نسبت به اخبار خوب

با نظام راهبري شرکتي خوب ،باالتر است .نظام

سريعتر از سرعت تعديل قيمت سهام نسبت به اخبار بد

راهبري شرکتي خوب تأثير اعتمادبهنفس سرمايهگذار

ميباشد .همچنين سرعت تعديل قيمت سهام نسبت به

بر تصميمات سرمايهگذاري شرکتها را باال ميبرد.

اخبار داراي يک رابطه مثبت باکيفيت گزارشگري مالي

جوردي پانياگو و همکاران ( )2018طي پژوهشي

است بااينحال اين رابطه معنيدار نيست بهطوريکه با

با موضوع "نظام راهبري شرکتي و عملکرد مالي :نقش

بهبود کيفيت گزارشگري مالي سرعت تعديل قيمت

ساختار مالکيت و هيئتمديره" ارتباط نظام راهبري

سهام افزايش فراوان اي از خود نشان نميدهد.

شرکتي و ساختار مالکيت با عملکرد مالي را بررسي

چيانگ و همکاران ( )2008در پژوهش خود

کردند ،اين مطالعه شامل دادههاي پانلي مربوط به

دريافتند که سرعت تعديل قيمت براي همه شرکتها

 1207شرکت از  59کشور  19صنعت از سال 2013

يکسان نيست .شرکتهاي بزرگ و با حجم زياد

الي  2015ميباشد .دو بخش اصلي اين مطالعه :اول،

معامالت ،بيشتر در معرض ديد رسانهها بوده و تحليل

فنهاي تجربي متعدد استفادهشده در اين مطالعه ،يک

گران زيادي را به سمت خود جلب کرده و از شفافيت

رويکرد گسترده به تجزيهوتحليل تجربي عملکرد مالي

بيشتري برخوردارند .در مقابل ،شفافيت شرکتهاي

ارائه ميدهد .دوم ،نقش نظام راهبري شرکتي و مالکيت

کوچک براي سرمايهگذاران بيروني کمتر بوده و معامله

در عملکرد مالي بنگاهها .از نتايج رگرسيوني اين

بر اساس اطالعات نهاني در آنها زياد است .لذا

پژوهش رابطه معکوس بين  ROEو تعداد اعضاي

سرعت تعديل قيمت سهام شرکتهاي بزرگ با حجم

هيئتمديره است.

معامالت باال ،زياد است.

ﻛالن وفانگ ( )2011درتحقيقي به بررسي رابطه

داموداران و همکاران ( )1993در پژوهش خودت

بين سرمايهگذاران نهادي و ريزش قيمت سهام شرﻛت

است عنوان «مدل سادهاي براي اندازهگيري ضريب

پرداختند .اين تحقيق دو ديدگاه مخالف از

تعديل واکنش قيمت سهام» مدلي براي اندازهگيري
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بررسي تصميمات سرمايهگذاري و نقش مهمي که در

لي و همکارانش ( )2010در تحقيقي رابطه ميان
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سرعت تعديل قيمت سهام ارائه و سرعت تعديل را

اوراق بهادار تهران در طي سالهاي 1387- 1391

براي شرکتهاي ليست شده در بورس نيويورك در دو

موردبررسي قراردادند .نتايج تحقيق حاکي از آن است

دوره زماني پنجساله ،شامل سالهاي  1977-1981و

که شاخص اندازه هيئتمديره از نظام راهبري شرکتي،

سالهاي  1982-1986محاسبه نمودند ،نتايج آنان نشان

تأثير معناداري بر شاخصهاي نرخ مؤثر مالياتي قطعي

داد که فرآيند تعديل قيمت سهام بهصورت تأخيري در

و نيز نرخ مؤثر مالياتي حسابداري از مديريت ماليات

بازده کوتاهمدت شرکتها نمود پيدا ميکند و در

داشته است.

شرکتهاي کوچک سرعت آن کمتر و با نوسانات

نجفي مقدم ( )1396در پژوهش خود تحت عنوان

بيشتري همراه است و اينکه کارايي بازار با انعکاس

«همزماني قيمت سهام و نقش سرمايهگذاران نهادي»

سريع و کامل اطالعات در قيمتها مرتبط بوده،

به بررسي اهميت نقش نظارت سرمايهگذاران نهادي،

ازاينرو ،تعديل قيمت سريعتر و کاملتر ،نمايانگر بازار

جهت شفافيت اطالعاتي بيشتر ،نوسان پذيري ﻛمتر و

کاراتر خواهد بود.

ريسک ﻛمتر سقوط قيمت سهام پرداخت و مشخص
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آميهود و مندلسون ( )1987در پژوهش خود تحت

شد ﻛه وجود سرمايهگذاران نهادي منجر به ﻛاهش

عنوان «مکانيسم معامالتي و بازده سهام» بـر مبنـاي

همزماني قيمت سهام و نيز ريسک سقوط قيمت آن در

مـدل تعديل قيمت بلـك ،مدلي به نام مدل تعديل

بورس تهران ميشود.

جزي قيمت ارائه ﻛردنـد .آنـان بر مبناي مدل مـذکور

حساس يگانه ،شعري آناقيز و همکاران( )1395در

ادعـا نمودند که مقـداري از تغييـر قيمت به خاطر

پژوهش خود تحت عنوان «تصميمگيري احساسي

تغييـر ذاتـي و مقـداري از آن بـه خـاطر خطاهاي

سرمايهگذاران،

کارايي

قيمتگذاري خواهد بود.

سرمايهگذاري» به اين مهم دست يافتند که ارتباط مثبت

حاکميت

شرکتي

و

سيد علي پور قراني ( )1398در پژوهش خود به

و معنـادار بين سرمايهگذاري شرکت و اقالم تعهدي

«بررسي تأثير حاکميت شرکتي بر توزيع سود سهام در

اختياري بهعنوان شاخص احساسات سرمايهگذاران

شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران»

وجود دارد.

به بررسي تأثير حاکميت شرکتي بر توزيع سود سهام در

نيکو مرام و همکاران ( )1394در پژوهش خود

شرکتهاي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

تحت عنوان «سرعت تعديل قيمت اوراق بهادار روشي

پرداخت ،و نتايج حاصل از يافتههاي فرضيه اول حاکي

براي ارزيابي بيش واکنشي و کم واکنشي

از اين است که مالکيت نهادي بر توزيع سود سهام

سرمايهگذاران و کارايي بازارهاي مالي :رويکردها،

شرکتها تأثير مستقيمي دارد .يافتههاي فرضيه دوم

مدلها و نتايج» به اين نتيجه رسيدند که بازار سرمايه

حاکي از اين است که استقالل هيئتمديره بر توزيع

ايران بهعنوان يک بازار نوپا اما درحالتوسعه داراي

سود سهام شرکتها تأثير مثبت و معناداري دارد. .

ويژگيهاي خاصي بوده که بر اساس پژوهشهاي

يافتههاي فرضيه سوم حاکي از اين است که دوگانگي

مختلف کارايي آن پايين بوده و شواهد بيش واکنشي و

نقش مديرعامل بر توزيع سود سهام شرکتها تأثير

کم واکنشي ديده ميشود .در زمينه دامنه نوسان قيمت،

مثبت و معناداري دارد.

مشخص ساخته که وجود حد نوسان قيمت سهام

صفائي و درويشيان ( )1396در پژوهشي «بررسي
تأثير نظام راهبري شرکتي بر مديريت سود و مديريت
ماليات» تعداد  110شرکت پذيرفتهشده در بورس

باعﺚ به وجود آمدن تسري نوسانات و تأخير
دررسيدن به قيمت واقعي سهام ميشود.
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شيوا حسيني ( )1394در پاياننامه خود تحت
«عنوان تأثير مکانيسمهاي راهبري شرکت بر کيفيت

فرضيههاي پژوهش
بنابراين ،با توجه به مباني نظري مطرحشده،

اقالم تعهدي اختياري و سرعت تعديل قيمت سهام» با

فرضيههاي پژوهش به شرح زير ارائه گرديد:

استفاده از مدل کوتموس سرعت تعديل را ارزيابي و

فرضيه اول :با بهبود نظارت ﻛاراي هيئتمديره ،سرعت

به اين نتيجه رسيد که مکانيسمهاي نظام راهبري

تعديل واکنش قيمت سهام بيشتر ميشود.

شرکتي موردبررسي در تحقيق که شامل اندازه

فرضيه دوم :حضور سهامداران راهبردي در شرﻛت،

هيئتمديره ،استقالل هيئتمديره ،ترکيب هيئتمديره و

سرعت تعديل واکنش قيمت سهام را افزايش

اندازه حسابرس بودند بر رابطه بين کيفيت اقالم

ميدهد.

تعهدي اختياري و سرعت تعديل قيمت سهام تأثيرگذار
نميباشد.

فرضيه سوم :افزايش شفافيت اطالعات ،سرعت تعديل
واکنش قيمت سهام را افزايش ميدهد.

پورزماني و قمري ( )1392در تحقيقي ارتباط بين
کيفيت گزارشگري مالي و سرعت تعديل قيمت سهام
را در بورس اوراق بهادار تهران را در دوره زماني
بهبود کيفيت گزارشگري مالي ،سرعت تعديل قيمت
سهام معنيداري از خود نشان نميدهد ،و سرعت
تعديل قيمت سهام نسبت به اخبار خوب و بد داراي
الگوي رفتاري متقارن بوده و اختالف معنيداري در
ميانگين مشاهده نگرديد.
قائمي و شهرياري ( )1388در پژوهش خود تحت
عنوان «حاکميت شرکتي و عملکرد مالي شرکتها» به
اين نتيجه دست يافتند که بين ترکيب هيئتمديره و
عملکرد شرکت رابطهاي وجود ندارد و متذکر شدند
که سرعت و دقت اطالعرساني در جهت بهبود
عملکرد ميتواند مؤثر باشد.
خاني و فراهاني ( )1387در پژوهش خود تحت
عنوان «ارزيابي کارايي بورس اوراق بهادار تهران با
استفاده از ضريب تعديل قيمت» به بررسي کارايي
بورس اوراق بهادار و در قالب سرعت تعديل قيمت
سهام نسبت به ورود اطالعات جديد پرداختند،
يافتههاي اين پژوهش نشان داد ﻛه بورس تهران
بهخوبي از اطالعات در دسترس براي تعيين ارزش
سهام استفاده نميکند.

تجزيه و تحليل اطالعات
تحقيق حاضر از نوع تحقيق آرشيوي است .زيرا
براي آزمون فرضيهها ،دادههاي موردنياز از منابع
موجود يعني صورتهاي مالي شرکتها و گزارشهاي
بورس اوراق بهادار تهران ،گردآوري شد .همچنين
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردي و ازنظر شيوه
پژوهش تحقيقي شبه تجربي است .دادههاي مربوط به
متغير وابسته تحقيق ،بازده روزانه سهام است ﻛه از
نرمافزارهاي موجود در بورس که بهطور مستقيم از
آرشيو آماري سازمان بورس اوراق بهادار تهران تهيه
ميشود ،استخراج شد.
قيمت پاياني معامله هرروز بهعنوان قيمت آن روز
در نظر گرفته شد .اطالعات مربوط به مباني نظري
پژوهش از ﻛتب و مقاالت انگليسي و فارسي
جمعآوريشده است و اطالعات الزم جهت آزمون
فرضيهها با مراجعه بهصورت ماي مالي شرکتهاي
موردبررسي ،گزارش فعاليت هيئتمديره و نيز
نرمافزارهايي از قبيل تدبير پرداز و رهآورد نوين
گردآوري گرديد .همچنين از نرمافزارهاي ،Excel
 SPSSو  Eviewsبراي محاسبات و تجزيه تحليلهاي
آماري استفادهشده است و درنهايت پس از دستهبندي
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1387تا 1388بررسي نمود .نتايج پژوهش نشان داد ،با

روششناسي پژوهش
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گونههاي مختلف و تشکيل متغيرها ،آزمون همبستگی
متغيرها اجرا شد.

در سال  1986بلک مدلي را ارائه نمود که در آن،
بين ارزش ذاتي و قيمت سهام تمايز قائل شده است.

جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه شرکتهاي

در اين مدل ،قيمت مشاهده سهام را به دو جزء ارزش

فعال بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي  1386الي

ذاتي و عبارت خطا تقسيمشده و اختالف بين ارزش

 1395است .براي انتخاب نمونه ،از روش نمونهگيري

ذاتي و قيمت معامالتي را به عامل اخالل نسبت

هدفمند (نظاممند) استفاده گرديد .بدين منظور کليه

دادهشده است (خاني و فراهاني.)1387 ،

شرکتهاي جامعه آماري که داراي شرايط بودند
بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب گرديد.

(الگوي  Pt = Vt + Ut4در اين معادله ،عبارت خطا
(حباب قيمت سهام) ﻛه قيمت مشاهده شده سهام را از
ارزش ذاتي آن دور ميسازد ،از دو منبع اصلي ،شامل

 )1سهام شرکت بايد در سالهاي 1386الي  1395در
بورس اوراق بهادار تهران معاملهشده باشد.

رفتار سرمايهگذاران و مﻜانيسم بازار ناشي ميشود.
معاملهکنندگان نا مطلع به خاطر نيازهاي کوتاهمدت به

 )2پايان سال مالی شرکتهاي موردبررسي بايد منتهی
به پايان اسفندماه باشد.

نقدينگي بدون توجه به رويدادهاي بازار و بدون
آگاهي از ارزش واقعي سهام ،اقدام به خريدوفروش
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 )3جزو شرکتهاي سرمايهگذاري و واسطهگري مالی
نباشند.

سهام مينمايند و معاملهکنندگاني ﻛه با توجه به اخبار
و اطالعات جديد معامله ميکنند ،گاهي در تحليل و

 )4طي سالهاي موردنظر تغيير فعاليت يا تغيير سال
مالي نداشته باشند.

تفسير اطالعات مرتﻜب اشتباه ميشوند.
در اين صورت واريانس بازده مشاهدهشده که از

 )5دسترسي الزم به آمار معامالت و صورتهاي مالي

رفتار سرمايهگذاران ناشي ميشود به دو بخش ،شامل

موردنياز آنها وجود داشته باشد.

واريانس ارزش ذاتي ﻛه از ارزيابي ناهمگن

با اعمال محدوديتهاي فوق تعداد نمونههاي

معاملهکنندگان ناشي ميشود و واريانس ناشي از رفتار
غيرمنطقي يا توضيح داده نشده ،تقسيم ميشود.

شرکت بالغ بر  245شرکت گرديد.

همچنين ،مﻜانيسم انجام مبادالت ﻛه توسط آن
متغيرهاي پژوهش

قيمتگذاري سهام در بازار انجام ميشود شامل ورود

متغير وابسته

تصادفي سفارشها ،خريدوفروش به بازار ،وضعيت

سرعت تعديل واکنش قيمت سهام (:)SPAi

موقت موجودي ﻛارگزاران ،پيوسته نبودن قيمتهاي

متغير وابسته در اين پژوهش سرعت تعديل قيمت

سهام ،نوسان قيمت بين عرضه و تقاضا ،گاهي منجر به

سهام شرﻛت ()The Speed of Price Adjustment

خطاهايي در قيمتگذاري سهام ميگردد (آميهود و

ميباشد ،که در مدل ،از مخفف آن بهصورت

)(SPA

مندلسون.)1987 ،

استفاده گرديد .سرعت تعديل قيمت سهام ،مدتزماني

آميهود و مندلسون در سال  1987بر مبناي مدل

است که طول ميکشد تا اطالعات در قيمت سهام

بلك ،مدلي به نام مدل تعديل جزي قيمت ارائه ﻛردند.

منعکس گردد و قيمت معامالتي سهام به ارزش واقعي

آنان بر مبناي مدل مذکور ادعا نمودند که مقداري از

خود برسد .در واقع تعديل قيمت فرآيند انعﻜاس

تغيير قيمت به خاطر تغيير ذاتي و مقداري از آن به

اطالعات در قيمت سهام است.

خاطر خطاهاي قيمتگذاري خواهد بود.
الگوي )5

Pt-1) + Ut– Pt-1 = g (Vt –Pt

نقش ساختار مالکيت و مديريت در سرعت تعديل قيمت سهام37 /
( tمتغير تصادفي با ميانگين صفر و واريانس معين )∂2

= Ut

بايد متذکر شد که  V2در روز  jخطي است زيرا
{ }∂tvيک متغير تصادفي است و فرض ميشود که

عبارت خطا در زمان

در اين معادله ،ضريب  ،gنشاندهنده نسبت تغيير

ارزش ذاتي و جمله خطا مستقل از هم باشند .با

در قيمت مشاهدهشده ( )Pt-1–Ptبه تغيير در ارزش

افزايش طول زمان ،واريانس عبارت خطا به علت

ذاتي( )Vt- Pt-1ميباشد .در اين مدل ضريب مذکور،

همبستگي منفي ناشي از عرضه و تقاضا کاهش مييابد.

تعديل قيمتهاي مشاهدهشده به سمت ارزش ذاتي

فرض کنيد که يک توالي شامل  nبازده مشاهدهشده

سهام را منعﻜس ميکند و بهعبارتيديگر ،اين ضريب

براي برآورد بازده روزهاي متفاوت به کار ميرود و ،k

نشان ميدهد که قيمت سهام تا چه ميزان با اطالعات

زماني بهاندازه کافي طوالني است که  gk =1باشد.

جديد (اطالعات مرتبط باارزش ذاتي) تعديلشده

سﭙس ،واريانس روز  jو واريانس تعادلي روز Kرا

است.

بهصورت زير ميتوان نوشت:

آميهود و مندلسون در ادامه ،واريانس بازده
مشاهدهشده 1را به سه جزء تفکيک نمودند:
الگوي )6

𝑔2−

( − 1) v2 +

1

] −
𝐾

([ Var (Rt) = V2 + 2∂2 +

𝑔2−

واريانس ارزش ذاتي

2

سهام = V

واريانس عبارت خطا = ∂
2

اثر تعديل

قيمت سهام = ]− 2) ∂2

2

𝑔2−

( − 1) v2 +

𝑔

([

1

2−gj

[ − 1] + 2∂2

gj
2−gj

[ = V2

)Var (Rjt
𝑘

Var (Rjt) -

اجزاي واريانس عبارت خطا (  )noiseو ارزش
ذاتي را بهعنوان توابعي از کوواريانس و واريانس در
روز  kميتوان نوشت:
) Rkt-1و∂2 = - Cov (Rkt

𝑔2−

) Rkt−1وVar (Rjt)+ 2Cov (Rkt
𝑘

اگر قيمتها به آهستگي با اطالعات تعديل شوند
( gکمتر از يک باشد) اثر تعديل قيمت منفي ميگردد و
منجر به کاهش واريانس قيمت مشاهدهشده ميگردد.
درحاليکه واکنش بيشازحد به اطالعات ( gبيشتر از
يک باشد) اثر معکوس خواهد داشت .عرضه و

با جايگزيني ∂ 2و  V2در عبارت قبل خواهيم
داشت:
الگوي )9
) Rkt−1وCov (Rkt
𝑗

تقاضاي همزمان بيشتر (کمتر) منجر به خطاي بيشتر

) Rkt−1و2Cov (Rkt

(کمتر) و واريانس بيشتر (کمتر) قيمت ميگردد.
(قيمت) در دورههاي زماني مختلف را بکار بردند.

Rt

بهعنوان بازده در دوره زماني  tتعريف ميشود که طول
زماني  jميباشد .واريانس اين بازدهها بهصورت زير
نوشته ميشود:

)Var (Rjt) Var (Rjt
(𝑗−1)+
[2
+
𝑗
𝑘

𝑘

براي به دست آوردن  ،gآنها واريانس بازده

= V2

)Var (Rjt) Var (Rjt
(2𝑗−1)+
+
𝑗
𝑘

در سال  1996برسلي و تئوبلد مدل را اصالح
کردند و مدل نهايي چنين شد:
الگوي )10
 Rkt−1)/jو2Var (Rjt)/𝑗 + 2Cov (Rkt

الگوي )7
]∂2

2
2−gj

𝑗 v2 +

واريانس بازده مشاهدهشده در

gj
2−gj

) Rkt−1و2Cov (Rkt

[ = )Var (Rt

روز Var (Rt) = j

ضريب تعديل قيمت سهام در روز

gj = j

= gj

𝑘

)Var (Rjt) Var (Rkt
+
+
𝑗
𝑘

= gj

در مدل مورداستفاده در اين پژوهش ضريب تعديل
واکنش

قيمت

سهام

براي

روز

j

محاسبه

(...kو3و2و )j=1و بر اساس سوابق پژوهش فرض بر

سال يازدهم /شماره بيست و يکم /بهار 1399

]− 2) ∂2

2

𝑔

الگوي )8
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اين است ﻛه حداقل 20 ،روز براي انعﻜاس ﻛامل

بيش از پنج نفر باشد ،ارزش  1و در غير اين صورت

اطالعات در قيمتها ﻛافي است .در اينجا  K=20در

ارزش صفر تعلق گرفت).

نظر گرفتهشده و ضريب تعديل قيمت براي روزهاي
اول تا بيستم مطابق با (الگوي  )10محاسبه شد،

درصد سهامداران راهبرد ( ،) CONCيک منهاي
درصد سهام شناور آزاد

بدينصورت که ابتدا بازدههاي روزانه سهام هر شرکت

شاخص افشا اطالعات ( ) SPFTبا مراجعه به ماده

( )Rjtدر بازههاي يکروزه ،دوروزه ،سهروزه و  ...تا

پنجم آيين نامه افشاي اطالعات سازمان بورس (رتبه

بيستروزه براي مدت ده سال محاسبه ،سﭙس واريانس

ساالنه کيفيت افشاي شرکتهاي بورسي) استخراج و

و کوواريانس آنها طبق مدل تئوبلد محاسبه شد .به

ميانه رتبهها محاسبه و براي رتبههاي کمتر از رتبه ميانه

عبارتي در اين پژوهش درصد قيمت پاياني روزانه هر

ارزش  1و براي بقيه ارزش صفر لحاظ شده است.

سهم از سابقه معامالتي سازمان بورس و اوراق بهادار
تهران استخراج و سﭙس بازده لگاريتمي روزانه آن
سهام محاسبه و درنهايت بر اساس (الگوي  )10ضريب
تعديل واکنش قيمت سهام ( )gبراي بازه زماني يکتا
سال يازدهم /شماره بيست و يکم /بهار 1399

بيستروزه بهصورت شرکتي محاسبهشده و سﭙس
ميانگين ضريب تعديل واکنش قيمت سهام روزهاي
سﭙريشده تا زماني که  gبرابر يک گردد محاسبه شد.
درنهايت با استفاده از تابع رگرسيون مدل مطرحشده،

متغيرهاي کنترلي
نرخ بازده دارايي ( ،)RoAنسبت سود خالص بر
مجموع داراييها
نسبت جاري ( ،)Currentنسبت داراييهاي جاري به
بدهيهاي جاري
نسبت پوشش هزينه بهره( ،) IntCovنسبت سود قبل
از بهره و ماليات به هزينه بهره

رابطه بين سرعت تعديل واکنش قيمت سهام و نظام

اندازه شرکت( ،) Sizeلگاريتم داراييهاي شرﻛت

راهبري شرکتي سنجيده ميشود ،بهگونهاي که هرچه

نسبت دارايي ثابت بهکل( ،)PPEنسبت ارزش دفتري

ميانگين ضريب تعديل قيمت سهام کمتر باشد (به يک
نزديک شود) نشانگر سرعت بيشتر تعديل قيمت سهام
در آن شرکت ميباشد.

داراييهاي ثابت به مجموع داراييهاي شرﻛت
اهرم مالي( ،)Levنسبت مجموع بدهيها به مجموع
داراييها
نسبت جاري بدهي( ،)STDebtنسبت بدهيهاي

متغيرهاي مستقل

کوتاهمدت (جاري) به مجموع بدهيها.

سهامداران ﻛنترلي ( ،) Controlمتغير موهومي (اگر
شخص يا شرﻛتي مالﻜيت بيش از  % 50سهام داراي
حق رأي شرﻛت را داشته باشد و يا شرکت فرعي باشد
 1و در غير اين صورت صفر لحاظ شده است).
نسبت اعضا غيرموظف( ،)BrdIndنسبت اعضاء

مدلهاي آزمون فرضيهها
در اين پژوهش سه فرضيه مطرح شد که براي
بررسی آنها از آزمون مدلهاي رگرسيوني زﯾر استفاده
ميکنيم.

غيرموظف هيئتمديره بهکل اعضا (براي شرکتهايي

آزمون بررسي فرضيه اول (ارتباط بين نظارت ﻛاراي

که درصد اعضاي غيرموظف باالتري نسبت به %50

هيئتمديره و سرعت تعديل واکنش قيمت سهام)

دارند ،ارزش  1و براي بقيه ارزش صفر لحاظ شد.
اندازه هيئتمديره ،تعداد اعضاء ()ResBrdSize
هيئتمديره (درصورتيکه تعداد اعضاي هيئتمديره

بر اساس فرضيه اول :با بهبود نظارت ﻛاراي
هيئتمديره ،سرعت تعديل واکنش قيمت سهام بيشتر

نقش ساختار مالکيت و مديريت در سرعت تعديل قيمت سهام39 /

ميشود .براي آزمون فرضيه اول از مدل رگرسيوني

است که نشاندهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزيع

چند متغيره مبتني بر (الگوي  )1استفاده ميشود:

است و شاخص مناسبي براي نشان دادن مرکزيت داده
است .براي توصيف متغيرهاي مستقل که بهصورت

الگوي )1
SPAi = β0 + β1Controli +β2ResBrdSizei +β3BrdIndi +
β4RoAi + β5Currenti + β6 IntCovi + β7LnAssetsi +
β8PPEi + β9 Levi + β10 STDebti + ε

آزمون بررسي فرضيه دوم ( ارتباط بين حضور

مجازي تعريف شدهاند از جدول ( )2توصيفي جداگانه
که شامل نما ميباشد استفادهشده است.
جدول  :1آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش

سهامداران نهادي عمده در شرﻛت و سرعت تعديل

بيشينه

کمينه

انحراف معيار

SPA

2/121

3/415 2/069

1/013

0/630

واکنش قيمت سهام)

CONC

0/773

0/999 0/800

0/098

0/160

ROA

0/217

2/598 0/154

-1/038

0/291

CURRENT

1/366

17/356 1/205

0/223

0/885

بر اساس فرضيه دوم حضور سهامداران نهادي

متغير

عمده در شرﻛت ،سرعت تعديل واکنش قيمت سهام را

INTCOV

افزايش ميدهد.
متغيره مبتني بر (الگوي  )2استفاده ميشود:
الگوي )2
SPA = β0 + β1CONCi + β2RoAi + β3Currenti + β4 IntCovi +
β5LnAssetsi + β6PPEi + β7 Levi + β 8STDebti + ε

آزمون بررسي فرضيه سوم ( ارتباط بين شفافيت
اطالعات و سرعت تعديل واکنش قيمت سهام)
بر اساس فرضيه سوم افزايش شفافيت اطالعات،
سرعت تعديل واکنش قيمت سهام را افزايش ميدهد.
براي آزمون فرضيه سوم از مدل رگرسيوني چند متغيره
مبتني بر (الگوي  )3استفاده ميشود:
الگوي)3

247/376

4080/5

-1901/43 158552 3/274

LNASSET

5/996

8/316 5/918

4/291

0/639

PPE

0/258

0/892 0/219

0/000

0/187

LEV

0/606

2/372 0/611

0/043

0/224

SIDEBT

0/866

1/000 0/913

0/236

0/133

ميانگين اصليترين و مورداستفادهترين شاخص
مرکزي است و مقدار آن دقيقاً در نقطه تعادل و مرکز
ثقل دادهها قرار ميگيرد .متغيرهايي داراي کيفيت
مناسب ميباشند که بين ميانگين و ميانه آنها اختالف
چنداني وجود نداشته باشند .ميانگين ضريب تعديل
قيمت سهام شرکتهاي نمونه  2/12و ميانه آن 2/06
ميباشد که هرچه اين عدد به يک نزديکتر باشد
نشاندهنده سرعت باالتر تعديل واکنش قيمت سهام
ميباشد.

SPA = β0 + β1SPFTi + β2RoAi + β3Currenti + β4 IntCovi +

در مورد متغيرهاي مستقل که بهصورت صفر و يک

β5LnAssetsi + β6PPEi + β7 Levi + β 8STDebti + ε

ارزيابيشدهاند از مد (نما) جهت توصيف استفاده
ميشود ،رايجترين پاسﺦ يا طبقهاي که بيشترين پاسﺦها

يافتههاي پژوهش

را به خود اختصاص داده است مد (نما) خوانده

آمار توصيفي

ميشود .نگاره ( )2آمار توصيفي مربوط به متغيرهاي

نتايج آمار توصيفي متغيرها در سطح کل نمونه ،در

مستقل را نشان ميدهد:

جدول ( )1نشان دادهشده است ،پارامترهاي توصيفي

جدول  :2آمار توصيفي متغيرهاي مجازي

شامل اطالعات مربوط به شاخصهاي مرکزي نظير
مقدار ميانگين ،ميانه ،بيشينه و کمينه و همچنين،
انحراف معيار است .مهمترين شاخص مرکزي ،ميانگين

CONTROL

RESBRDSIZE BRDLND

SPFT

تعداد

2450

2450

2450

2450

مد

0

1

0

1

سال يازدهم /شماره بيست و يکم /بهار 1399

براي آزمون فرضيه دوم از مدل رگرسيوني چند

ميانگين

ميانه
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براي بررسي فرضيه فوق از مدل اول استفادهشده

آمار استنباطي
قبل از تخمين مدل ابتدا بايد آزمونهاي مربوط به
آن را انجام داد .ابتدا آزمون تشخيصي  Fليمر براي

است که نتايج آزمون رگرسيون در جدول ()3
بهصورت خالصه ذکرشده است.

انتخاب از بين الگوهاي دادههاي ترکيبي معمولي در

در مدل يک مقدار احتمال ( )P-Valueمربوط به

مقابل الگوي دادههاي تابلويي با اثرات ثابت انجام شود

نزديک به صفر است .چون اين مقادير کمتر از 0/05

که نتايج آن در نگاره ( )2آورده شده است.

است ،بنابراين فرض صفر در سطح اطمينان  95درصد
رد ميشود .نتايج بيانگر وجود ارتباط بين اين دو است،

جدول  :2آزمون چاو ( Fمقيد)
آماره اف ليمر

شماره مدل

مدل مورداستفاده

مقدار

pooled

0.9990

0.129007

1

pooled

0.9896

0.233957

2

pooled

0.9997

0.094071

3

P-Value

F

طبق نتايج بهدستآمده متغيرهاي سهامدار کنترلي و
اندازه هيئتمديره با ضريب تعديل واکنش قيمت سهام
رابطه معکوس و معنادار دارند به عبارتي بزرگ بودن
اندازه هيئتمديره و حضور سهامدار کنترلي باعﺚ

سال يازدهم /شماره بيست و يکم /بهار 1399

همانطور که مشاهده ميشود با توجه به اينکه در

افزايش سرعت تعديل واکنش قيمت سهام ميشود.

همه مدلها مقادير  P-Valueبيشتر از  5درصد

(هرچه عدد مربوط به ضريب تعديل قيمت سهام

ميباشند ،فرضيه صفر مبني بر برابري عرض از مبدأها

بيشتر باشد سرعت تعديل واکنش قيمت سهام کمتر

پذيرفتهشده و براي آزمون فرضيات ميبايست از روش

ميشود ،زيرا معيار سنجش  gنزديک شدن به يک

 pooledاستفاده شود.

است) .بر اساس نتايج تخمين متغير نسبت اعضا
غيرموظف هيئتمديره با ضريب تعديل واکنش قيمت

نتايج آزمون فرضيههاي پژوهش

سهام ارتباط مستقيم و معنادار دارد ،بدين معنا که با

 )1آزمون فرضيه اول

افزايش تعداد اعضا غيرموظف در هيئتمديره سرعت

فرضيه اول :بين نظارت ﻛاراي هيئتمديره و

تعديل واکنش قيمت سهام کاهش مييابد .بهجز متغير

سرعت تعديل واکنش قيمت سهام رابطه معنادار وجود

نسبت پوشش هزينه بهره که ازلحاظ آماري معنادار

دارد( .فرضيه گفتهشده از طريق متغير سهامداران

نيست مابقي اين ارتباطات ازلحاظ آماري در سطح

کنترلي و تعداد اعضاء غيرموظف و اندازه هيئتمديره

اطمينان  95درصد معنادار است.

آزمون ميشود).
جدول  :3نتايج حاصل از آزمون فرضيات
متغير
عرض از مبدأ
COTROL
BRIND
RESBRASIZE
ROA
CURRENT
INTCOV
LNASSET
PPE
LEV
STDEBT
آماره F
ضريب تعيين تعديلشده

ضريب
1/807
-0/564
1/88
-0/864
6/16
0/270
-2/390
1/7
0/563
0/039
0/052
10572/77

خطاي استاندارد

آماره t

57/598
0/313
-14/543
0/004
26/082
0/004
-20/700
0/004
19/067
0/008
-2/042
0/003
-0/558
-4/280
3/572
0/003
45/599
0/0123
2/968
0/0133
3/156
0/0164
معناداري آماره F
آماره دوربين واتسون

معناداري
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/041
0/576
0/0004
0/000
0/003
0/0016
0/000
2/13

نقش ساختار مالکيت و مديريت در سرعت تعديل قيمت سهام41 /

جدول  :4نتايج حاصل از آزمون فرضيات
متغير

ضريب

عرض از مبدأ
COTROL
ROA
CURRENT
INTCOV
LNASSET
PPE
LEV
STDEBT

1/959
-0/169
0/140
-0/027
-8/13
0/034
0/529
-0/060
-0/009
12257/5
0/986

آماره F
ضريب تعيين تعديلشده

آماره t

معناداري

61/495
-12/796
16/252
-7/408
-2/239
11/138
41/901
-4/429
-0/520

0/000
0/000
0/000
0/000
0/0252
0/000
0/000
0/000
0/602
0/000
1/986

خطاي استاندارد
0/0318
0/0122
0/008
0/002
-9/530
0/0031
0/0128
0/012
0/0173
معناداري آماره F
آماره دوربين واتسون

 )2آزمون فرضيه دوم

قيمت سهام کمتر ميشود ،زيرا معيار سنجش  gنزديک

فرضيه دوم :بين حضور سهامداران راهبردي در

شدن به يک است).

شرﻛت و سرعت تعديل واکنش قيمت سهام رابطه

لحاظ آماري معنادار نيست ،مابقي اين ارتباطات از

در مدل دوم مقدار احتمال ( )P-Valueمربوط به

F

لحاظ آماري در سطح معناداري  95درصد معناداراست.

نزديک به صفر است .چون اين مقادير کمتر از 0/05
است ،بنابراين فرض صفر در سطح اطمينان  95درصد

 )3آزمون فرضيه سوم

رد ميشود .نتايج بيانگر وجود ارتباط بين اين دو است،
طبق نتايج بهدستآمده متغير سهامدار راهبردي با

فرضيه سوم :بين شفافيت اطالعات و سرعت
تعديل واکنش قيمت سهام رابطه معنادار وجود

دارد.

ضريب تعديل واکنش قيمت سهام رابطه معکوس و

در مدل سوم نيز مقدار احتمال ( )P-Valueمربوط

معنادار دارد به عبارتي حضور سهامدار راهبردي در

به  Fنزديک به صفر است .چون اين مقادير کمتر از

ترکيب سهامداران باعﺚ افزايش سرعت تعديل واکنش

 0/05است ،بنابراين فرض صفر در سطح اطمينان 95

قيمت سهام ميشود( .هرچه عدد مربوط به ضريب

درصد رد ميشود .نتايج بيانگر وجود ارتباط بين اين

تعديل قيمت سهام بيشتر باشد سرعت تعديل واکنش

دو است ،طبق نتايج بهدستآمده متغير شاخص افشا

جدول  :5نتايج حاصل از آزمون فرضيات
متغير
عرض از مبدأ
SPFT
ROA
CURRENT
INTCOV
LNASSET
PPE
LEV
STDEBT

آماره F
ضريب تعيين تعديلشده

ضريب
1/828
-0/0315
0/156
-0/010
9/170
0/030
0/571
-0/002
0/034
12285/35
0/985

خطاي استاندارد

آماره t

معناداري

57/981
-7/722
17/906
-2/772
0/2088
6/742
45/112
-0/262
2/0446

0/000
0/000
0/000
0/005
0/824
0/000
0/000
0/793
0/041
0/000
2/108

0/0215
0/0040
0/008
0/003
4/390
0/003
0/0126
0/0126
0/0168
معناداري آماره F
آماره دوربين واتسون

سال يازدهم /شماره بيست و يکم /بهار 1399

معنادار وجود دارد.

در اين مدل بهجز متغير نسبت جاري بدهي که از

 / 42شادی ماوندادی ـ محمدحسين قائمی ـ طاهر اسکندرلی

اطالعات با ضريب تعديل واکنش قيمت سهام رابطه

واکنش قيمت سهام افزايش مييابد .بدين معنا که

معکوس و معنادار دارند به عبارتي هرچه رتبه

هرچه شرکتها در جهت کيفيت گزارش گري و افشا

اختصاصيافته به شرکتها از جهت کيفيت افشا بيشتر

بهموقع اطالعات ،تالش کنند اين امر باعﺚ تعديل

(بدتر) باشد ،باعﺚ کاهش سرعت تعديل واکنش

بهموقع واکنش قيمت سهام ميگردد.

قيمت سهام ميشود( .هرچه عدد مربوط به ضريب

نتايج حاصل از پژوهش نشان ميدهد که نظارت

تعديل قيمت سهام بيشتر باشد سرعت تعديل واکنش

کاراي هيئتمديره و حضور سهامداران راهبردي و

قيمت سهام کمتر ميشود ،زيرا معيار سنجش  gنزديک

افزايش شفافيت و افشا اطالعات ،سرعت تعديل

شدن به يک است ).در اين مدل بهجز متغيرهاي نسبت

واکنش قيمت سهام را افزايش ميدهد که اين نتايج

پوشش هزينه بهره و اهرم مالي که ازلحاظ آماري

مطابق با يافتههاي آل صوفي و همکاران ( ،)2013انگ

معنادار نيستند ،مابقي اين ارتباطات ازلحاظ آماري در

و ماك ( )2003و اسماعيلزاده و همکاران ()1389

مقاديرP-

ميباشد .از طرفي نسبت اعضاي غيرموظف نتيجه

 Valueدر اين متغيرها کمتر از  5درصد است .ضريب

عکس با فرضيه داشت که اين نتايج مغاير با يافتههاي

تعيين در مدل  0.98و تقريباً يک ميباشد .اين ضريب

اسماعيلزاده و همکاران ( ،)1389وينسنت و نيکول

بيانگر اين است که متغيرهاي مستقل در اين مدل

( )2010و شيوا حسيني ( )1394است.

سطح معناداري  95درصد معناداراست .زيرا

سال يازدهم /شماره بيست و يکم /بهار 1399

توانايي توجيه کامل تغييرات تعديل قيمت سهام را دارا
ميباشند.

 )1عدم امﻜان دسترسي به اطالعات دقيق در مورد
ترﻛيب مالﻜيت شرکتها .يادداشتهاي همراه
صورتهاي مالي دربرگيرنده ترﻛيب سهامداران

نتيجهگيري و پيشنهادها

شرکتهاست ﻛه اين اطالعات معموالً سابقهاي و به

با توجه به نتايج آماري ،فرضيه يک بهواسطه دو

شﻜلي ناهماهنگ ارائه ميشود .ساير سهامداران ،يك

متغير سهامداران کنترلي و اندازه هيئتمديره تائيد شد

گروه و عنوان ﻛلي است ﻛه اشخاص حقوقي و حقيقي

و فرضيه دوم و سوم نيز پذيرفته شد .بدين معنا که با

نامتجانس در آن جاي گرفتهاند و در صورت دستيابي

بهبود نظارت هيئتمديره و افزايش حضور سهامداران

به اطالعات دقيقتر ،امﻜان دستيابي به نتايج متفاوت

راهبردي در شرکت سرعت تعديل واکنش قيمت سهام

وجود دارد؛  )2اطالعاتي مانند نسبت اعضاي

افزايش مييابد .اما زياد بودن نسبت اعضا غيرموظف

غيرموظف ،درصد سهام شناور آزاد و بازده روزانه در

با سرعت تعديل واکنش قيمت سهام رابطه معکوس

برخي شرکتها بهطور کامل در دسترس نيست؛ )3

دارد علت آن ميتواند عواملي چون غيرحرفهاي بودن

همچنين با توجه به محدود بودن قلمرو زماني به

اعضاي غيرموظف باشدکه عکس مفروضات تحقيق

سالهاي  1386تا  ،1395در تعميم نتايج به بازهي

فعلي است و داليلي ديگر ازجمله اينکه زياد بودن

زماني قبل و بعد از دورهي مذکور بايد احتياط الزم

تعداد اعضاي غيرموظف در هيئتمديره باعﺚ کاهش

عمل شود؛  )4با توجه به روش نمونهگيري

تمرکز نظارتي و نفوذ عدهاي خاص بر مديريت شود.

مورداستفاده در اين پژوهش ،بسياري از شرکتهاي

تفسيرهاي متفاوتي براي عوامل مؤثر بر نظام راهبري

عضو جامعهي آماري به دليل نداشتن برخي

شرکتي وجود دارد که اين نتيجه معکوس را توجيه

ويژگيهاي موردنظر از نمونهي آماري حذفشدهاند

ميکند .با توجه به نتايج آماري ،فرضيه سوم پذيرفته

لذا در تعميم نتايج حاصل از پژوهش به شرکتهاي

شد يعني با افزايش شفافيت اطالعاتي ،سرعت تعديل

نقش ساختار مالکيت و مديريت در سرعت تعديل قيمت سهام43 /

خارج از بورس اوراق بهادار تهران ،بايد احتياط الزم به

منابع و مآخذ

عمل آيد.

احمدپور .احمد ؛ کاشـاني پـور ،محمـد و محمدرضـا

با توجه به نتايج پژوهش حاضر کيفيت نظام

شــجاعي( .)1389بررس ـي تــأثير حاکمي ـت شــرکتي و

راهبري شرکتي ميتواند به بهبود سرعت تعديل

کيفيت حسابرسي بر هزينه تأمين مالي از طريق بـدهي.

واکنش قيمت سهام شرکتها کمک کند بنابراين

بررسـي حســابداري و حسابرسـي دانشــکده مــديريت

پيشنهاد ميشود:

دانشگاه تهران.17 .

.32-17

 )1شرکتها با افزايش کنترل و نظارت بر فعاليت

اســدي .غالمحســين؛ محمــدي ،شــاهﭙور و اســماعيل

مديران از طريق سهامداران کنترلي و نظارت

خــرم( .)1390رابطــه بـين ســاختار ســرمايه و ســاختار

سهامداران راهبردي باعﺚ کاهش هزينههاي

مالکيت .دانش حسابداري .شماره بهار  ،1390دوره ،2

نمايندگي و افزايش کيفيت افشا اطالعات شوند؛

شماره  ; 4از صفحه  29تا صفحه . 48

فاصله زماني بين ارسال تا افشاي اطالعات ،افزايش

گزارشـــگري مـــالي و ســـرعت تعـــديل قيمـــت

کيفيت اطالعات از طريق فرهنگسازي ،وضع

ســهام.پژوهشهــاي حســابداري مــالي و حسابرســي.

مقررات قاطعتر جهت گزارشگري بهموقع و بهتر

شماره.91-116 ،21

شرکتها ،بررسي و تجديدنظر استانداردهاي

ثقفـي ،علــي ؛ علــوي طبـري ،حســين( .)1393کيفيـت

گزارشگري مالي بهصورت ادواري و در مواقع لزوم

اطالعـــات حســـابداري و تعـــديل قيمـــت ســـهام.

ازجمله مواردي است که به نظر ميرسد اگر

پژوهشهاي تجربي حسابداري.3 .

موردتوجه بيشتري قرار گيرد باعﺚ بهبود شاخص

حســاس يگانــه ،يحيــي؛ باغوميــان ،رافيــک( . )1384

افشا و درنتيجه بهبود عملکرد و سرعت تعديل

مــروري بــر حاکميـت شــرکتي و تــأثير آن بــر کيفيـت

واکنش قيمت سهام در شرکتها ميشود؛

.45-21

گزارشگري مالي .حسابدار رسمي.42 .

.45-86

 )3در اين پژوهش از متغير سهامداران کنترلي و

حسيني ،سيده شيوا؛ و پور زماني ،زهـرا ( .)1394تـأثير

نسبت اعضاي غيرموظف و اندازه هيئتمديره براي

مکانيسم هاي راهبري شرکت بـر رابطـه کيفيـت اقـالم

سنجش کيفيت نظارت هيئتمديره استفادهشده

تعهــدي اختيــاري و ســرعت تعــديل قيمــت ســهام.

است به پژوهشگران پيشنهاد ميشود به بررسي

غيردولتــي  -دانشــگاه آزاد اســالمي  -دانشــگاه آزاد

نقش و جايگاه حسابرسي و مکانيسمهاي نظارتي

اسالمي واحد تهران مرکزي  -دانشکده امور

شرکتها در ارتباط با متغيرهاي نظارتي نظام

خــاني ،عبــدا؛ ؛ فراهــاني .داوود ( . )1387ارزيــابي

راهبري شرکتي بﭙردازند؛

کارايي بورس اوراق بهادار تهران با اسـتفاده از ضـريب

 )4مدل استفادهشده در اين پژوهش براي سنجش

تعديل قيمت .پژوهشي (دانشگاه اصفهان).

اقتصادي.

.1387

سرعت تعديل واکنش قيمت سهام مدل اصالحشده

ســتايش ،محمدحســين؛ ابراهيم ـي .ابراهيمــي (.)1391

تئوبلد است که پيشنهاد ميشود از مدلهاي ديگري

بررسي تأثير سازوکارهاي حاکميت شرکتي بر محتـواي

جهت سنجش سرعت تعديل واکنش قيمت سهام

اطالعاتي سـود شـرکتهـاي پذيرفتـهشـده در بـورس

استفاده شود.

اوراق بهادار تهران .دانش حسابداري.8 .

.48-31

علـيپــورقرانـي ،ســيده شــيوا ( . )1398بررسـي تــأثير
حاکميت شرکتي بر توزيع سود سـهام در شـرکتهـاي

سال يازدهم /شماره بيست و يکم /بهار 1399

 )2افزايش سرعت افشاي اطالعات و کوتاهتر شدن

پور زمـاني ،زهـرا ؛ قمـري ،منـا ( .)1393ارتبـاط بـين

 شادی ماوندادی ـ محمدحسين قائمی ـ طاهر اسکندرلی/ 44

يادداشتها
) ) بازده روزانۀ سهام را بصورت تفاضل (لگاریتم طبیعی1965( فاما1
)1980(  آمیهود و مندلسون.قیمت سهام در دو دورۀ متوالی ارایه نمود
نیز مابه التفاوت قیمت سهام در دو دوره متوالی را برابر با بازده سهام
.در نﻈر گرفتند

 رويکردهـاي.پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
.14-1

.12 .پژوهشي نوين در مديريت و حسابداري

 بابـک و ابـراهيم. محمد؛ محمودي درويشـاني،صفايي
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