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پژوهش حاضر به بررسی رابطه ساختار مالکیت ،کیفیت حسابداری ،ساختار هیئت مدیره و ریسک
سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است به دلیل اینکه نتایج حاصل از پژوهش
میتواند در فرایند تصمیمگیری استفاده شود ،این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است ،همچنین
این پژوهش ،از لحاظ ماهیت توصیفی -همبستگی میباشد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل
کلیه شرکتهایی که در بورس اوراق تهران پذیرفته شده اند ،بود .در این تحقیق با در نظر گرفتن
روش حذف سیستماتیک  124شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای آزمون فرضیه از روش
داده های ترکیبی ،رگرسیون چند جمله ای و نرم افزار  Eviews10استفاده شد .در بررسی
ساختار مالکیت ،یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین مالکیت نهادی و
مالکیت دولتی با ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .در بررسی
کیفیت حسابداری نتایج نشان داد که متغیر اندازه موسسه حسابرسی با ریسک سقوط قیمت سهام
رابطه منفی و معناداری دارد .در حالیکه متغیر دوره تصدی حسابرس هیچ گونه رابطه معناداری با
ریسک سقوط قیمت سهام ندارد .در ادامه در بررسی ساختار هیئت مدیره نتایج بیانگر وجود رابطه
منفی و معنادار بین استقالل هیئت مدیره با ریسک سقوط قیمت سهام و عدم وجود رابطه معنادار
بین اندازه هیئت مدیره با ریسک سقوط قیمت سهام می باشد .همچنین نتایج حاصل از آزمون
متغیرهای کنترلی نشان می دهد که متغیر ارزش بازار سهام به ارزش دفتری با ریسک سقوط
قیمت سهام رابطه منفی و معنادار دارد؛ متغیرشاخص سودآوری با ریسک سقوط قیمت سهام دارای
رابطه مثبت و معنادار می باشند و متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی با ریسک سقوط قیمت
سهام هیچ گونه رابطه معناداری ندارند.

واژگان کليدي :ساختار مالکیت ،کیفیت حسابداری ،ساختار هیئت مدیره و ریسک سقوط
قیمت سهام.
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و ریسک سقوط قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
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مقدمه
یکی از زمینههایی که میتواند باعث نبود اطمینان از سرمایهگذاران شود ،پدیده سقوط (ریزش) قیمت سهام است .سقوط
قیمت سهام پدیدهای است که عموماً به علت وجود حباب در قیمت سهام شرکت رخ میدهد و این مسأله به علت اقدامات
مدیریتی نظیر تعویق در انتشار اخبار بد و تسریع در انتشار اخبار خوب ،فرار از مالیات ،استمرار پروژههای با ارزش فعلی منفی
و عدم شفافیت اطالعات مالی صورت میپذیرد (کیم و ژانگ2010 ،1؛ کیم و همکاران2011 ،؛ هاتن ،مارکوس و تهرانیان،2
.)2009
در این بین ریسک سقوط قیمت سهام به طور فزاینده ای برای قانون گذاران ،دانشگاهیان و سرمایه گذاران اهمیت دارد.
تحقیقات در مورد ریسک سقوط قیمت سهام از زمان بحران مالی سال  200۸تشدید شده است .تا کنون ،بیشتر مطالعات بر
روی محیط ایاالت متحده تمرکز کرده اند؛ جایی که همبستگی های بالقوه مورد بررسی قرار گرفته شامل حاکمیت شرکتی
(اندرو ،آنتونیو ،هورتون ،و لوکا ،)2016 ،3کیفیت گزارشگری مالی (فرانسیس ،حسن و لی2016 ،4؛ کیم و ژانگ،)2016 ،5
سبک مدیریت و جبران خسارت (کیم ،وانگ ،و ژانگ )2016 ،6و موسسات غیر رسمیمانند دین (کالن و فانگ)2015 ،7
میشود.
تحقیقات در محیط ایران بسیار محدودتر است .موسسات رسمیمانند سیستم های حمایت از سرمایه گذاران ،حاکمیت
شرکتی و استانداردهای حسابداری همچنان در ایران کمتر مورد توجه میباشند (محبی .)1397 ،این مطالعه به بررسی رابطه
بین خطر سقوط در شرکت های ذکر شده در بورس اوراق بهادار تهران و ویژگی های حاکمیت شرکتی میپردازد .به طور
خاص ،ما به طور مشترک سه بُعد مکانیسم حاکمیت را در نظر میگیریم :ساختار مالکیت ،ساختار هیئت مدیره و کیفیت
حسابداری که شامل  15ویژگی فردی میباشد .هر یک از این ویژگی های حاکمیت در نظر دارد به منظور افزایش نظارت بر
مدیریت ،تصمیم گیری موثر را ترویج کرده و رفتار فرصت طلبانه را محدود کند (آندرو ۸و همکاران2016 ،؛ اشباخ-اسکایف،
کالینز ،و الفوند .)2006 ،9بر این اساس ،ما انتظار داریم که هر چه حاکمیت شرکتی شرکت بهتر باشد ،عدم تقارن اطالعات
بین سهامداران و مدیریت نیز پایین تر خواهد بود و در نتیجه احتمال سقوط قیمت سهام آینده هم پایین تر است.
به دنبال محققان قبلی (چن ،هنگ و استین2001 ،10؛ هاتون ،مارکوس و تهرانیان2009 ،11؛ جین و مایرز،)2006 ،12
پژوهش حاضر با استفاده از دو معیار ،یعنی ضریب منفی چولگی و نوسان پذیری پایین به باال ،و نمونه ای از  11427مشاهده
سالیانه شرکتها برای خطر سقوط نمایندگی میکند .در پژوهش حاضر اثرات ثابت سال شرکت و صنعت (کرونکویست و
نیلسون2003 ،13؛ لینچ ،نتر ،و یانگ ،)200۸ ،14حجم ضریب گزارشگری مالی ،اندازه شرکت و سایر عوامل تعیین کننده ریسک
سقوط شرکت کنترل میشود .همچنین مدل های اصلی با مقادیر مختلف کیفیت حسابداری و ساختار مالکیت و همچنین با
عناصر فردی کیفیت حسابداری و ساختار مالکیت و کنترل برای درونزایی ،تخمین زده میشود.
پژوهش حاضر به چندین روش به ادبیات پژوهشی کمک میکند .اوالً تأثیر ساختار مالکیت ،ساختار هیئت مدیره و
کیفیت حسابداری بر ریسک سقوط در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است ،اگر چه محققانی در کشورهای دیگر به بررسی
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رابطه بین ریسک سقوط و دین (لی و کای ،)2016 ،پوشش تحلیلگر (زو ،جیانگ ،چان و یی ،)2013 ،15اضافه درآمد (خو،
لی ،یوان ،و چان )2014 ،16و کنترل های مدیریتی (چن ،چان ،دونگ و ژانگ )2017 ،17پرداخته اند .بیشتر ادبیات پژوهشی
اولیه در این حوزه بر تاثیر یک مشخصه حاکمیتی بر ارزش و عملکرد شرکت متمرکز بود (چی ،وو ،و ژانگ .)2000 ،1۸به
تازگی ،محققان شروع به بررسی اقدامات ترکیبی از حاکمیت شرکتی (سامی ،وانگ ،و ژو )2011 ،19کرده اند .پژوهش حاضر
این ادبیات را با استفاده از ابعاد وسیع حکومت رسمیشرکت گسترش میدهد .دوماً ،به طور خاص در پژوهش حاضر به طور
مشترک سه بُعد مکانیسم حاکمیت در نظر گرفته میشود که شامل ساختار مالکیت ،ساختار هیئت مدیره و کیفیت حسابداری
که شامل  15ویژگی فردی میباشد.
سوماً ،پژوهش حاضر ادبیات کیفیت حسابداری را غنی تر میکند .این اولین مطالعه برای بررسی رابطه بین عناصر مختلف
کیفیت حسابداری و ریسک سقوط است .این سهم قابل توجهی در ادبیات با کیفیت حسابداری ،به خصوص در ایران است ،که
تمایل دارد بر توانایی حسابرسان برای محدود کردن مدیریت درآمد تمرکز کند یا نظرات اصالح حسابرسی را بررسی کند.
چهارم ،پژوهش حاضر به ادبیات مربوط به رابطه بین ساختار مالکیت و ساختار هیئت مدیره کمک میکند .درک این رابطه
مهم است نه تنها برای سرمایه گذاران ،بلکه همچنین برای تنظیم کننده های ایرانی که تالش زیادی برای بازسازی مالکیت و
هیئت مدیره شرکت های ایرانی دارند.
با توجه به موارد ذکر شده از آنجایی که پژوهش حاضر به بررسی رابطه ساختار مالکیت ،کیفیت حسابداری ،ساختار
هیئت مدیره و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران خواهد پرداخت ،ما خالصه ای از جنبه های مختلف
مطالعات مانند روش شناسی ،نوع برنامه ها ،ابزار عملیاتی و غیره را مورد بحث قرار میدهیم .به طور خاص ،تمرکز پژوهش
حاضر بررسی کارایی بازار و یا عملکرد استراتژی های موجود در تجزیه و تحلیل فنی در بازارهای سهام میباشد.
با توجه به موارد ذکر شده این مطالعه درصدد است به بررسی رابطه ساختار مالکیت ،کیفیت حسابداری ،ساختار هیئت
مدیره و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد .لذا در این پژوهش ،پژوهشگر به این سئوال پژوهشی
پاسخ خواهد داد که ،آیا بین ساختار مالکیت ،کیفیت حسابداری ،ساختار هیئت مدیره و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس
اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟

ادبيات و پيشينه پژوهش
ریسک سقوط قيمت سهام
موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام ،طی سالهای اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی سال  ،200۸توجه بسیاری از
دانشگاهیان و افراد حرفه ای را به خود جلب کرده است .ایـن تغییرات ،به دو صورت سقوط و جهش قیمت سهام رخ میدهد.
با توجـه بـه اهمیتـی کـه سرمایهگذاران برای بازده سهام خود قائل هستند ،پدیدهی سقوط قیمت سهام که منجـر بـه کاهش
شدید بازده می شود ،در مقایسه با جهش بیشتـر مـورد توجـه پـژوهشگران قـرار گرفته است .تعریف سقوط قیمت سهام دارای
سه ویژگی مشخص است:
 سقوط قیمت سهام ،یک تغییر بسیار بزرگ و غیرمعمول در قیمت سهام اسـت کـه بدون وقوع یک حادثهی مهماقتصادی رخ میدهد.
 -این تغییرات بسیار بزرگ به صورت منفی هستند.
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 سقوط قیمت سهام ،یک پدیدهی واگیردار در سطح بـازار اسـت .بـدین معنـی کـه کاهش قیمت سهام تنها به یکسهام خاص منحصر نمیشود ،بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل میشود (چن 20و همکاران.)2001 ،
هر یک از ویژگیهای سهگانه فوق ،در مجموعهای از حقایق تجربی ،مسـتدل و قـوی ریشه دارد .در رابطه با ویژگی
نخست ،هانگ و استین )2003( 21بیان میکنند که بسـیاری از تغییرات بزرگی که بعد از جنـگ جهـانی در شـاخص ( & S
 )P500رخ داده اسـت و بهویژه سقوط بازار در اکتبر  ،19۸7به دلیل افشای اخبار مربوط به یک رویداد مهم و قابـل توجه
نبوده است .ویژگی دوم تعریف فوق ،ناشی از یک عدم تقارن تجربی و قابـل توجـه در تغییرات بازده بازار است .بدین معنی که
تغییرات بزرگ در قیمت بـیشتـر بـه صـورت کاهش و کمتر به صورت افزایش بوده است (کیرنس ،مسعودی ،تپلین و تارکا،22
.)2011
به ع بارت دیگر ،بازده بازار بیشتر در معرض کاهش و کمتر در معرض افزایش بـوده است .این عدم تقارن به دو طریق
قابل اثبات است .نخسـت از طریـق مشـاهده مسـتقیم دادههای تاریخی مربوط به بازده بازار ،میتوان این عدم تقارن را به
وضوح مالحظه کرد (لی و کای .)2016 ،23بررسی دادههای مزبور نشان میدهد که از  10تغییر بزرگی که بعـد از سـال 1947
در شاخص  S & P500رخ داده است 9تای آنها کاهش بوده است .بهطورکلی بخش وسیعی از ادبیات مربوط به بازار سـهام،
بیـانگر آن اسـت کـه بـازده سهام در طول زمان نشان دهنده چولگی منفی یا نوسان نامتقارن است (چـن و همکـاران.)2001 ،
روش دیگر اثبات وجود عدم تقـارن در تغییـرات بـازده بـازار ،بررسـی قیمـت اوراق اختیار خرید سهام است .روند این
قیمتها با فرض نرمال بودن قیمتها در بلندمدت که در مدل قیمتگذاری اختیار خرید سهام بلـک و شـولز )1973( 24بـر
آن تأکیـد شـده اسـت ،مغایرت دارد .از این رو ،روند قیمت اوراق اختیار خرید سهام ،بیانگر وجود چولگی منفـی در بازده این
نوع اوراق بهادار است (هانگ و استین.)2003 ،25
سومین ویژگی تعریف سقوط قیمت سهام ،این است که سقوط ،پدیدهای است که تمام بازار را در برمیگیرد .بدین معنـی
که این پدیده به تمام انواع سهام موجود در بازار سرایت میکند .هانگ و استین ( )2003بیان میکنند که این موضوع به این
دلیـل اسـت کـه در زمـان وقوع پدیده سقوط ،همبستگی بین انواع سهام موجود در بـازار افـزایش مییابـد .آنهـا اثبات کردند
که بررسی روند دادههای تاریخی مربوط به قیمت بـازار اوراق اختیـار خریـد سهام نشان میدهد که در مواردی که شاخص
قیمت اختیار خرید سهام بـا کـاهش مواجـه بوده است ،همبستگی بین انواع مختلف اوراق اختیار خرید افزایش یافته است
(هسیه ،شیو و چانگ.)2019 ،26
بسیاری از مطالعات ،توضیح برجستهای برای ریسک سقوط قیمت سهام شرکت پیشنهاد کردهاند؛ مدیران انگیزه دارند تا
از انتشار اخبار بد برای سرمایهگذاران جلوگیری کنند .زمانی که این اخبار به سطح مشخصی از تجمع رسید به یکباره در بازار
منتشر میشود و ریسک سقوط قیمت سهام رخ میدهد (لی 27و همکاران.)2016 ،
مسأله قابل توجه در این بین آن است که براساس تحقیقات حسابداری همواره مدیران واحدهای تجاری قادر خواهند بود
در انجام سیاست «تأخیر درانتشار اخبار بد و انباشته ساختن آن به صورت اطالعات محرمانه» حجم معینی از اخبار بد را
درشرکت انباشته سازند ،که این به دلیل عواملی نظیر پرهزینه بودن این سیاست و یا به طورکلی عدم توانایی مدیریت برای
ادامه این اقدام (نظیر تغییر مدیریت واحد تجاری) میباشد .در نهایت با رسیدن حجم اطالعات منفی انباشته شده به آن مقدار
نهایی ،دیگر مدیران قادر نخواهند بود که از انتشار این اخبار به بازار و سرمایهگذاران جلوگیری نمایند (اندرو ،آنتونیو ،هورتون،
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و لوکا .)2016 ،2۸با انتشار این اخبار در بازار ،سرمایهگذاران با اطالعات جدید بدست آمده در باورهای پیشین خود که مبنای
قیمت جاری سهام شرکت بوده تجدیدنظر کرده و انتظار خود را بر اساس اطالعات جدید بنیان میگذارند ،که این امر موجب
تعدیل یکباره و منفی قیمت سهام شرکت خواهد شد ،که در ادبیات مالی از آن به عنوان ریزش قیمت سهام یا سقوط قیمت
سهام یاد میشود (هاتن.)2009 ،29
افشای اطالعات نقش اساسی در تصمیمات سرمایهگذاری و عملکرد بازارها دارد .سرمایهگذاران معموال قبل از سرمایه
گذاری با مسایل اطالعاتی و بعد از سرمایهگذاری با مسایل نمایندگی مواجه میشوند .مشکالت اطالعاتی و نمایندگی به عدم
تقارن اطالعاتی منتج میشود که به طور جدی از کارایی تخصیص منابع در بازارهای سرمایه جلوگیری میکند (فرانسیس،
حسن و لی.)2016 ،30
افزایش ریسک سقوط قیمت سهام شرکتها در بازار نشان دهنده انتشار یکباره اطالعات منفی به بازار است که این امر
باعث میشود سرمایهگذاران و تحلیل گران مالی پیشبینیهای مالی خود را تغییر و کیفیت شرکتها را پایین ارزیابی نمایند.
بنابراین شرکتها مزیت رقابتی در بازار را از دست میدهند ،زیرا افشای با کیفیت اطالعات باعث میشود که مدیران اطالعات
خود را درباره فعالیتها و رویدادهای شرکت به درستی و به موقع به سرمایهگذاران و سایر ذینفعان شرکت منتقل کنند و این
اطالعات آگاهی آنها را نسبت به شرکت بهبود بخشیده و منجر به تصمیمگیریهای کارآمد میشود (بروکمان 31و همکاران،
.)2011
ساختار مالکيت
در سالهای اخیر ،ساختار مالکیت متمرکز و تاثیر آن بر ابعاد مختلف شرکتها ،از جمله سود به دلیل رواج آن در اکثر
کشورها و به خصوص در میان اقتصادهای در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا ،به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات
حاکمیت شرکتی مطرح شده است .تمرکز مالکیت ممکن است با افزایش نظارت باعث ایجاد تغییرات مثبت در شرکت شود،
ولی سایر مکانیزم ها ممکن است در جهت عکس عمل نمایند (کیم و ژانگ .)2016 ،32به دنبال بروز ورشکستگی شرکت های
بزرگ و بحران اقتصادی ،حاکمیت شرکتی پدیده ای در حال ظهور در سطح جهان است .حاکمیت شرکتی بر روابط فی مابین
ذی نفعان و چگونگی اعمال کنترلی آنها در اداره شرکت ها موثر است .در تعریف استاندارد شده حاکمیت شرکتی از دیدگاه
اقتصاددانان و حقوقدانان ،حاکمیت شرکتی به موضوع جدایی مالکیت و کنترل و یا ارتبـاط نـمـاینـدگــی بین سرمایه گــذاران
و مدیران مربوط میشود .میزان تمایز بین مالکیت و کنترل در کشورهای مختلف متفاوت است که عمدتاً ناشی از تفاوت محیط
های قانونی این کشورهاست (کالن و فانگ)2015 ،33
از مباحث محوری در حاکمیت شرکتی ،نحوه کنترل و اداره شرکت ها است و مهم ترین عامل تاثیر گذار در کنترل و
اداره شرکت ها ترکیب مالکیت ،به خصوص میزان تمرکز مالکیت سهام شرکتهای در دست سهامداران عمده میباشد .در
ایران این تمرکز مالکیت عمدتاً در همان اولین سطح از سهامدار عمده وجود دارد و در اکثر موارد نیازی به بررسی سطوح دوم
و سوم و ...سهامدار عمده نیست (اصالنی .)13۸5 ،آندرو 34و همکاران ( )2016در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که هر
چه تمرکز مالکیت بیشتر باشد کنترل بیشتری برمدیران اعمال شده و موجب بهبود عملکرد شرکتها میشود و ارتباط بین
تمرکز مالکیت و معیار بازدهی بستگی به نوع مالکین و عوامل موثر بر بازدهی دارد.
ساختار مالکیت به عنوان مهمترین پارامتر مؤثر بر ارزشگذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه
مطرح گردیده است .حداکثر کردن ارزش شرکتها مستلزم اجرای طرحهای سودآور است،در جهان امروز با توجه به شرایط
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بازار رقابت تعیین روش تامین مالی مناسب برای افزایش سودآوری و ادامه حیات شرکتها امری ضروری است (جین و مایرز،35
.)2006
اهمیت شرکت ها از لحاظ وسعت عملکرد ،سودآوری ،امکانات رشد ،اندازه و نوع ی نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود .در
این میان منابع حاصل از فعالیت ،تعیین کننده بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک
سیستماتیک آنان خواهد بود .ضمن این که توجه به هزینه ی سرمایه رو ش های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث
پیدایش فرصت های مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران مالی شرکت خواهد گردید (گجرد.)2013 ،36
واژه مالکیت در فرهنگ معین ( )13۸4به معنی «حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و میتواند هرگونه تصرفی
در آن بنماید بجز آنچه که مورد استثنای قانون است» .منظور از ساختار مالکیت ،مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران
یک شرکت و بعض ًا مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است .بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع
مالکیت نیز میتواند بر عملکرد شرکتها تاثیرگذار باشد .لذا ،روشهای کنترل عملکرد مدیران و عوامل مؤثر بر عملکرد آنها و
همچنین شیوه اندازه گیری تاثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکتها ،از جمله مسائلی است که طرف توجه و عالقه
سهامداران ،مدیران و محققان بسیار است .بطور کلی این نوع تحقیقات را میتوان به  4دسته زیر تقسیم کرد:
 -1تحقیقاتی که به بررسی میزان حمایت از سرمایه گذاران و رابطه آن با ساختار مالکیت شرکتهای سهامیدر کشورهای
مختلف پرداخته اند،
 -2تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکتها در یک کشور و یا بطور مقایسه ای در بین کشورهای
مختلف پرداخته اند،
 -3تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها و میزان نقدینگی آنها پرداخته اند،
 -4تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سیاستهای شرکت) اعم از سیاست تقسیم سود ،مخارج تحقیق و
توسعه ،اهرم مالی(پرداخته اند( .عبداللهی و مشایخ)1390،
برای نمونه ،بال و شیواکومار ( )2005شواهدی را از  25کشور دارای نظام حقوقی عرفی و نظام حقوقی موضوعه طی سال
های  19۸5تا  1995شامل بیش از  40000نمونه)شرکت -سال(ارائه داده اند .شواهد ارائه شده مطابق با این فرض میباشد
که الگوی راهبری مالکیت پراکنده در کشورهای دارای نظام حقوقی عرفی ،نسبت به الگوی راهبری مالکیت متمرکز در
کشورهای دارای نظام حقوقی موضوعه ،افشاء به موقع تر اطالعات مالی را باعث شده است .با توجه به اهمیت کاهش ریسک
های مالی در بازار،ایشان مشاهده کردند که در کشورهای دارای نظام حقوقی عرفی ،اخبار بد به موقع افشا میشود .یکی از
دالیل آن این است که افشای اخبار بد توسط مدیریت از قابلیت اتکای بیشتر برخوردار است و میتواند به عنوان اطالعات مفید
برای تأمین کنندگان بیرونی سرمایه مورد استفاده قرار گیرد .به عالوه در این کشورها ،نارسائی در افشای اخبار بد با اهمیت
در زمان مناسب ،میتواند منجر به اقامه دعاوی حقوقی توسط سهام داران شود ،بدین نحو که زیان)خسارت (وارده به خود را
به مسئله اطالع مدیریت از اخبار بد و عدم انتشار عمومیآن مرتبط میسازند (بالسمیر.)2005 ،37
صرفنظر از چارچوب قانونی ،ساختار مالکیت شرکت ها نیز میتواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تاثیر
قرار دهد .ساختار مالکیت دو بُعد دارد :تمرکز مالکیت و هویت سهامداران (لینچ ،نتر ،و یانگ .)200۸ ،3۸سهامداران مالکان
شرکت هستند و انجام عملیات بازرگانی را به نمایندگی از خود به مدیران واگذار میکنند که این امر ممکن است منجر به
تضاد منافع شود .انگلستان و آمریکا با تعداد زیادی شرکت سهامیعام که در بیشتر موارد ،مالکیت آنها بطور گسترده پراکنده
شده و سهامداران تاثیر ضعیفی بر مدیریت شرکت دارند ،در زمینه ساختار مالکیت سهام تقریبا مشابهند؛ در حالی که کشورهایی
که خاستگاه و منشاء قانون مدنی دارند ،مانند ژاپن و آلمان در بیشتر موارد دارای ساختار مالکیت متمرکز هستند .ساختار
مالکیت پراکنده منجر به وسیعترشدن مسائل نمایندگی میشود (غالمی.)1393 ،
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در گذشته دو نوع تضاد منافع در شرکت ها بیشتر مورد توجه قرار میگرفتند :ارتباط بین مدیران و مالکان شرکت و
ارتباط بین سهامداران و اعتباردهندگان؛ در حالی که در سال های اخیر بیشتر توجه به تضاد منافع بین سهامداران اقلیت و
سهامداران اکثریت جلب شده است .مهمترین مساله نمایندگی از پراکندگی مالکیت شرکت و فقدان فلسفه عملی سهامدارن
ناشی میشود .برخالف آن ،در کشورهای با قانون مدنی ،مهمترین مساله ناشی از تمرکز بسیار باالی مالکیت است و در نتیجه
سهامداران عمده ممکن است از قدرت رأی خود برای بهره گیری از منافع سهامداران جزء استفاده کنند .تعبیری دیگر از این
مسائل نمایندگی ،وجود تضاد منافع بین مدیران و تمام سهامداران (رایج در کشورهای با قانون عرف) و مسائل نمایندگی بین
مدیران و سهامداران جزء (رایج در کشورهای با قانون مدنی) که در آن ممکن است مدیران با سهامداران عمده برای تضییع
حقوق سهامداران جزء تبانی است .با توجه به این تفاوت ها مکانیسم های کنترل شرکتی در هر یک از محیط های قانونی و
سازمانی فوق ،نقش متفاوتی ایفا میکنند (قریب.)1393 ،
ازآنجا که در کشورهای با قانون مدنی حمایت ضعیف تری از سرمایه گذاران انجام میشود ،تمرکز مالکیت در این کشورها
بیشتر است ،به این ترتیب در شرکتی با ساختار مالکیت تقریبا متمرکز ،بین سهامداران عمده و سهامداران اقلیت تضاد منافع
ایجاد میشود .برعکس ،در کشورهای با قانون عرف ،حقوق سرمایه گذاران به طور اثربخش تری مورد حمایت قرار میگیرد و
در نتیجه مالکیت گسترده و پراکنده میشود .با توجه به این ساختار و مسأله موج سواران ،سهامداران در این کشورها انگیزه
کمیبرای نظارت بر فعالیت های مدیران و یا انجام نمایندگی برای کنترل شرکت ها دارند .زمانی که سرمایه گذاران به بهترین
نحو در مقابل تصمیمات اختیاری مدیران حمایت میشوند ،تمرکز مالکیت تاثیر چندانی بر ارزش شرکت ندارد ،چرا که
سهامداران نیازی به تمرکز مالکیت برای حمایت از حقوق خود ندارند؛ اما زمانی که تضاد منافع بین سهامداران جزء و سهامداران
عمده برجسته تر شود ،تمرکز مالکیت ،ریسک بالقوه ،سلب حقوق مالکیت سهامداران جزء و تضییع حقوق آنان را افزایش
میدهد ،در این رابطه هر چه قدرت تصمیم گیری سهامداران عمده افزایش یابد ،ریسک تضییع حقوق سهامداران جزء نیز
افزایش مییابد (زو ،جیانگ ،چان و یی.)2013 ،39
همچنین عوامل دیگری نیز مانند تاثیر سایر سهامداران عمده بجز سهامدار اصلی وجود دارد که میتواند احتمال تضییع
حقوق سهامداران جزء را تحت تاثیر قرار دهد .در شرکت هایی که چند سهامدار عمده وجود دارد ،این سهامداران عمده با
یکدیگر تعامل کرده و دارای اثر متقابل بر یکدیگر هستند ،بنابراین تنها یک سهامدار عمده که شرکت را کنترل کند وجود
ندارد و ائتالف کنترلی شکل میگیرد (خو ،لی ،یوان ،و چان .)2014 ،40ضمن اینکه سایر سهامداران عمده ،انگیزه الزم برای
نظارت بر سهامدار اصلی را دارند که این امر سبب کاهش انحراف در سود شرکت و افزایش ارزش شرکت میشود .به عبارت
دیگر ،در صورتی که سهامدار اصلی کنترل شرکت را در دست نداشته باشد ،نیازمند ائتالف با سایر سهامداران مرجع یا با
تعدادی از سهامداران اقلیت میشوند که این نوع کنترل اختیار سهامدار عمده را تعدیل کرده و امکان کسب منافع شخصی را
کاهش میدهد .نتایج تحقیق لوپز و سایرین نشان میدهد که وجود یک سهامدار عمده دیگر میتواند به عنوان یک عامل
تعدیل کننده اثربخش در نظارت بر سهامدار اصلی عمل کند .از یک سو وجود یک سهامدار مرجع دیگر ممکن است سبب
ایجاد تضاد منافع بین سهامداران عمده و در نتیجه کاهش عملکرد شرکت شود ،از سوی دیگر این سهامدار عمده (دومین
سهامدار عمده) به علت دارا بودن منافع باال میتواند کسب منافع شخصی توسط سهامدار اصلی را کنترل کرده و در مجموع
تحقیقات نشان میدهد مالکیت دومین سهامدار عمده تاثیر مثبتی بر ارزش شرکت دارد (چن ،چان ،دونگ و ژانگ.)2017 ،41
کيفيت حسابداري
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درگذشـته تالشهای زیادی برای تعریف «کیفیت حسابداری» شده است؛ هرچند هیچکدام از آنها مقبولیت عمومیپیدا
نکردهاند.کیفیت حسابداری بهطور خـاص یک مفهـوم پیچیـده و چندوجهی است که در شکل  1-2به آن اشاره شده است
(اسدی و دارابی.)1391 ،

شکل  -1امکان درک کيفيت حسابداري

دیدگاه دی آنجلو 19۸1 :42کیفیت حسابداری را بهصورت احتمال مشـترک اینکه یک حسـابرس معین ،تحریفهای
بااهمیـت موجـود در گزارشهای مالی را هم کشـف و هم گزارش کنـد ،تعریف مینماید (سامی ،وانگ ،و ژو.)2011 ،43
دیدگاه دیویدسون و نئو :44دیویدسون و نئو ( )1993در تعریفـی جامعتر ،کیفیت حسابداری را توانایـی حسـابرس در
کشـف و برطـرف نمـودن تحریفهای بااهمیت و دستکاریهای انجامشده در سـود گزارششده عنـوان مینمایند.بنابرایـن
توانایی حسـابرس موضوعی مهم در کیفیت حسابداری اسـت که از دیدگاههای مختلفی تفسـیر شـده و بهطور گستردهای با
عوامل داخلی و خارجی ،خصوصیات حسابرسـان (همانند تجربه ،شایسـتگی ،رعایت اخالق و ،)...مسـتقل بـودن حسابرسان
(اسـتقالل از کارفرمـا ،رقابـت در بـازار و )...و محیـط قانونگذاری (تعویض اجبـاری ،خدمـات حسابرسـی و غیر حسابرسی
و )...در ارتباط اسـ ت.با توجه به چندبعـدی بودن کیفیت حسابداری ،مشخص نیسـت که از بین عوامل ذکرشده ،کدامیک در
تعیین توانایی حسابرسان تأثیرگذارتر بـوده و بنابرایـن نمیتوان کیفیت حسابداری را بهطور مسـتقیم مشـاهده و اندازهگیری
نمود.بـا توجـه بـه اینکـه تابهحال در ایـران برای بررسـی تأثیر کیفیت حسابداری بر قابلیت مقایسهای صورتهای مالی از 5
معیار ،کشف تحریفات مالیاتی ،کشف تحریفات قانونی ،کشف تحریفات در برآوردهای حسـابداری ،کشـف تحریفات در رویههای
حسـابداری و کشـف سـایر تحریفات استفادهنشده اسـت در این پژوهش از این معیار استفادهشده اسـت.
دی آنجلو 19۸1ارائه شده است .او کیفیت حسابداری را این گونه تعریف کرده است« :ارزیابی (استنباط) بازار» از احتمال
این که حسابرس ،نخست موارد تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی یا سیستم حسابداری صاحب کار را کشف کند و دیگر
اینکه تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش دهد (دی1993 ،45؛ سیمونیک و استین.)1996 ،46
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احتمال اینکه حسابرس موارد تحریفات با اهمیت کشف کند به شایستگی حسابرس و احتمال اینکه حسابرس موارد
تحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند ،به استقالل حسابرس بستگی دارد.در تعریفی دیگر از این مفهوم دی آنجلو
کیفیت واقعی حسابرسی مبتنی بر برداشت استفاده کنندگان یا به اصطالح استنباط بازار از کیفیت حسابداری را عنوان
می دارد.استفاده از این تعریف در بیان کیفیت واقعی حسابرسی با این فرض اساسی صورت میگیرد که برداشت از کیفیت
حسابداری ،منعکسکننده کیفیت واقعی حسابرسی است (کوستا 47و همکاران.)2015 ،
پالمروس( )19۸۸کیفیت حسابداری را بر حسب میزان اعتباردهی حسابرس تعریف میکند از آنجا که هدف حسابرس،
ایجاد اطمینان نسبت به صورتهای مالی است ،بنابراین ،کیفیت حسابداری به معنی عاری بودن صورتهای مالی حسابرسی
شده از تحریفات با اهمیت است.در واقع این تعریف ،بر نتایج حسابرسی تاکید میورزد ،یعنی قابل اعتماد بودن صورتهای
مالی حسابرسی شده ،کیفیت باالی حسابرسی را منعکس میکند.این تعریف به طرح پرسش زیر منتهی میشود« :چگونه
استفادهکنندگان میزان قابل اعتماد بودن صورتهای مالی حسابرسی شده را ارزیابی میکنند؟» این تعریف از کیفیت حسابداری
مبتنی بر حسابرسیهای انجام شده است؛ زیرا سطح اطمینان صورتهای مالی حسابرسی شده را نمیتوان قبل از انجام
حسابرسی تعیین کرد.در نتیجه ،تعریف پالمروس بر کیفیت واقعی حسابرسی تاکید دارد (هاتن و همکاران.)2003 ،

پيشينه پژوهش
یونگ و لنتو )201۸( 4۸در مقاله ای به بررسی اینکه آیا ساختار حاکمیت شرکتی چینی ،کیفیت حسابداری و ساختار
هیئت مدیره با ریسک سقوط قیمت سهام در آینده مرتبط است یا خیر .نتایج نشان داد که ساختار قویتری نسبت به حاکمیت
و کیفیت حسابداری باالتر با ریسک سقوط قیمت سهام پایین تر همراه است و این رابطه از زمان اصالح  IFRSو اصالح تقسیم
سهم نسبت به قبل از آن قویتر است.
اندرو 49و همکاران ( )2013در پژوهشی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و سقوطهای قیمت سهام خاص شرکت
پرداختند .براساس نتایج این پژوهش ،ساختار مالکیت ،عدم شفافیت حسابداری و هیأت مدیره و فرایندها بر سقوط قیمت
سهام تأثیر میگذارند .با این وجود ،این روابط برای شرکتهایی که مشکالت نمایندگی بزرگتری دارند ،قویتر است.
کالین و فانگ )2013( 50به بررسی رابطه مالکیت نهادی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام پرداختند .نتایج پژوهش آنها
نشان داد که بین مالکیت نهادی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام رابطه مثبتی وجود دارد .آنها سرمایهگذاران نهادی را به
کوتاهمدت ،اختصاصی و شبه شاخصگذار تقسیم کردند.
کیم و ژانگ ( )2010به بررسی رابطه بین محافظهکاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام پرداختند .نتایج این
بررسی حاکی از آن است ته محافظهکاری انگیزههای مدیران را برای بیشنمایی عملکرد و عدم افشای اخبار بد محدود کرده و
از این رو ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش میدهد .همچنین در شرایط وجود عدم تقارن اطالعاتی ،توانایی محافظه کاری
برای کاهش ریسک سقوط قیمت سهام بیشتر است.
هاتن و سلمورد )2009( 51رابطه بین عدم شهافیت گزارشگری مالی (مدیریت سود) و ریسک سقوط قیمت سهام را مورد
بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که عدم شفافیت اطالعات مالی با افشای اطالعات کمتر در ارتباط است.
افزون بر این ،شرکتهایی که دارای صورتهای مالی غیر شفاف هستند ،بیشتر در معرض ریسک سقوط قیمت سهام قرار
میگیرند.
احمدی و درسه ( )1395در مقاله ای به بررسی تأثیر معیارهای راهبری شرکتی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .نتایج بهدست آمده نشان داد از میان معیارهای انتخابی برای
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راهبری شرکتی ،فقط تمرکز مالکیت دارای رابطۀ مثبت و معناداری و مالکیت نهادی ،مالکیت مدیریتی ،استقالل اعضای
هیأتمدیره و دوگانگی وظیفۀ رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت تأثیر منفی و معناداری بر خطر سقوط قیمت سهام دارد.
تنانی ،صدیقی و امیری ( )1394در مقاله ای به بررسی نقش برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش ریسک
ریزش قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه
ی منفی و معنادار بین سهامداران نهادی و خطر سقوط قیمت سهام ،و رابطه ی مثبت و معنادار بین نسبت اعضای غیر موظف
هیات مدیره و خطر سقوط قیمت سهام است.
عرب یارمحمدی و عبدلی ( )1394در مقاله ای به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با سقوط قیمت سهام در شرکت
های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .اجزای حاکمیت شرکتی مورد استفاده در این تحقیق شامل اندازه
هیئت مدیره ،نفوذ مدیر عامل ،دوگانگی مدیر عامل و درصد سهام شناور آزاد میباشند .نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان
میدهد که بین هیچکدام از اجزای حاکمیت شرکتی و سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود ندارد.

متغيرهاي تحقيق
متغيرهاي ساختار مالکيت
در پژوهش حاضر از پنج متغیر برای ساختن مالکیت استفاده میکنیم ،همه آنها به طور مستقیم به اصالح تقسیم سهم
مرتبط هستند .یکی از مهمترین اهداف این اصالحات ،به طور کلی ،کاهش میزان مالکیت و مالکیت دولتی بود که به لحاظ
تاریخی منجر به معامالت مربوط به طرفین و تجارت داخلی میشد ،و نیز حاکمیت شرکتی ضعیف .به همین دلیل ما از این
پدیده های مختلف استفاده میکنیم .او ًال ما شامل اندازه گیری تمرکز مالکیت ( ،OWNERi,Tدرصد سهام متعلق به 10
سهامدار برتر شرکت  iدر پایان سال  )Tو مالکیت مدیریت ( ،MGT_OWNERSHIPi,Tدرصد سهام متعلق به مدیران
شرکت  iدر پایان سال  .)Tبا توجه به اهداف اصالح تقسیم سهم (بلترتی و بورلوتتی ،)2007 ،52ما انتظار داریم که ریسک
سقوط با هر یک از این متغیرها در ارتباط باشد.
همچنین شامل یک متغیر برای مالکیت دولتی ( ،SOEI,Tیک متغیر ساختگی است که اگر شرکت  iیک شرکت دولتی
در پایان سال  Tبرابر با  1است و در غیر این صورت  0میباشد) است .اگرچه اصالحات تقسیم سهم به دنبال کاهش مالکیت
دولتی شرکت های مختلف است ،اما قصد ندارد که مالکیت دولتی را به طور کامل از بین ببرد .ما انتظار داریم با توجه به دالیل
مختلف ،احتمال بروز ریسک با  ،SOEi,Tبه طور منفی مرتبط باشد .اوالً مالکیت دولتی معموالً برای بزرگترین و مهمترین
شرکت ها محفوظ است .دوم ،صاحبان بزرگ مانند مالکان دولتی انگیزه بیشتری برای جمع آوری اطالعات و نظارت بر مدیریت
دارند (شیودسانی .)1993 ،در نهایت ،بر خالف سرمایه گذاران کوتاه مدت ،صاحبان سازمانی پایدار ،مانند صاحبان دولتی ،رفتار
مدیریتی را به نحوی که به طور منفی با ریسک سقوط مرتبط است (کالن و فانگ )2013 ،تأثیر میگذارد.
متغیرهای چهارم و پنجم با قصد اصالح تقسیم سهم مربوط به گسترش سهام سهامداران شرکت های ذکر شده مرتبط
است .اول ،ما به حضور در جلسات عمومیسالیانه شرکت برای سنجش مشارکت فعال صاحبان در مدیریت نظارت (،AGMi,T
درصد سهام متعلق به سهامداران شرکت  iکه در مجمع عمومیسالیانه در طول سال  Tشرکت میکنند) تکیه میکنیم .دوم،
با تکیه بر تحقیقات (به عنوان مثال ،ژو ،ژانگ ،و کوی )2011 ،که نشان میدهد شرکت ها دارای حکمرانی قوی تر هستند ،ما
از یک متغیر برای فهرست متقابل استفاده میکنیم ( ،CLi,Tیک متغیر ساختگی برابر با  1اگر شرکت  iدر پایان سال  Tو 0
در دو کشور لیست شده است) .ما انتظار داریم که ریسک سقوط با  ،AGMi,tو  ،CLi,tارتباط منفی داشته باشد.

Beltratti & Bortolotti
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متغير ساختار هيئت مدیره
پنج متغیر جنبه های پروکسی ساختار هیئت مدیره .برای نشان دادن دیدگاه سازمان ،ما از جدایی بین مدیر عامل و
رئیس هیئت مدیره ( ،DUALITYi,tیک متغیر ساختگی برابر با  1استفاده میکنیم ،اگر همان شخص به عنوان مدیر عامل
و رئیس هیئت مدیره شرکت  iدر پایان سال  Tباشد و  0در غیر این صورت) و درصد مدیران مستقل
( ،INDEPENDENCEi,tدرصد مدیران مستقل در هیئت مدیره شرکت  iدر پایان سال  .)Tما انتظار داریم که ریسک
سقوط با  ،DUALITYi,tارتباط مثبت داشته باشد و با  INDEPENDENCEi,tارتباط منفی داشته باشد .برای نشان
دادن دیدگاه وابستگی منابع ،ما از اندازه هیئت مدیره ( ،BOARD_SIZEi,tتعداد کل مدیران هیئت مدیره شرکت  iدر
انتهای سال  ،)Tتنوع جنسیتی ( ،GENDERi,tدرصد مدیرانی که مرد هستند شرکت  iدر پایان سال  )Tو میانگین سن
مدیران ( ،AGEi,tمیانگین سن مدیران شرکت  iدر پایان سال  .)Tما انتظار داریم که ریسک سقوط با تمامیاین سه متغیر
ارتباط منفی داشته باشد.
متغيرهاي کيفيت حسابداري
ما پنج شاخص از کیفیت حسابداری را به کار میگیریم .متغیر اول ما( ،BIG4i,t ،یک متغیر ساختگی که برابر با  1است
اگر شرکت  iتوسط یک شرکت بزرگتز در سال  Tحسابرسی شده باشد و  0در غیر این صورت) ،بر اساس استدالل دی
( )19۸1که شرکتهای بزرگتر حسابرسی های بهتر را ارائه میدهند ،متکی است .متغیر دوم ما،LN_AUDIT_FEESi,t ،
(لگاریتم طبیعی حق الزحمه حسابرسی شرکت  iدر سال  )Tبر اساس استدالل هایی است که هزینه های حسابرسی باالتر
یک معیار منطقی برای کیفیت حسابداری است (دی1993 ،54؛ سیمونیک و استین .)1996 ،55متغیر سوم ما،EXPERTi,t ،
(یک متغیر ساختاری که برابر با  1است ،اگر شرکت  iتوسط سازمان حسابرسی در سال  Tحسابرسی شده و در غیر این صورت
 ،)0متکی به استدالل و تحقیق است که نشان میدهد تخصص حسابرسی با کیفیت حسابداری مرتبط است (آندرو 56و
همکاران2016 ،؛ کریستنسن ،اولسون ،و اومر .)2015 ،57در نهایت ،ما از  MIDTERMi,tاستفاده میکنیم (یک متغیر
ساختاری که برابر با  1است اگر من یک حسابرسی میان دوره ای در طول سال  Tداشته باشم و  0در غیر این صورت) و
( ،AOi,tیک متغیر ساختگی برابر است با  1اگر شرکت  iدارای حسابرسی معتبر در طول سال  Tباشد و  0در غیر این صورت).
ما انتظار داریم که ریسک سقوط با تمام پنج پروکسی کیفیت حسابداری ارتباط منفی داشته باشد.

آنجلو53

متغيرهاي کنترل
در پژوهش حاضر تعدادی از متغیرهای کنترل را در اختیار میگذاریم تا تاثیر بالقوه عوامل دیگر را بر ریسک سقوط
بدست آوریم (به عنوان مثال آندرو و همکاران2016 ،؛ کالن و فانگ :)2015 ،سرمایه گذاری بازار ( )LN_SIZEi,tارزش بازار
سهام شرکت  iدر پایان سال T؛ ارزش بازار دفتری ( ،)MBi,tبه عنوان نسبت ارزش بازار سهام به ارزش حسابداری شرکت i
در پایان سال  Tتعریف میشود؛ اهرم ( ،)LEVi,tبه عنوان نسبت کل بدهی به کل دارایی شرکت  iدر پایان سال  Tتعریف
میشود؛ بازگشت سرمایه ( ،)ROEi,tبه عنوان بازده سهام شرکت  iدر پایان سال  Tتعریف شده است؛ مدیریت درآمد ()EMi,t؛
حجم معامالت سهام ( ،)DTURNOVERi,tبه عنوان متوسط میانگین سهام ماهانه شرکت  iدر سال  Tمعادل متوسط
میانگین ماهانه سهام سالیانه در سال  T-1تعریف شده است ،NCSKEWi,t .به عنوان "ضریب منفی چولگی" شرکت  iدر
پایان سال  Tتعریف شده است؛  ،DUVOLi,tبه عنوان " نوسان پایین به باال" شرکت  iدر پایان سال  Tتعریف شده است؛
انحراف استاندارد ( ،)STDEVi,tبه عنوان انحراف معیار بازده روزانه شرکت  iبرای سال  Tتعریف میشود؛ kurtosis
53

DeAngelo
Dye
55
Simunic & Stein
56
Andreou
57
Christensen, Olson, & Omer
54
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( ،)T ،KURi,tبه عنوان بیشترین مقدار بازده روزانه شرکت  iبرای سال  Tتعریف شده است؛ و بازده ( ،)RETi,tبه عنوان
بازده روزانه تجمعی شرکت  iدر سال  Tتعریف شده است.

روش تحقيق
پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش ،جمع آوری اطالعات ،آزمون فرضیه و نتیجه گیری از نوع
همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکتهایی که در بورس اوراق تهران پذیرفته شده اند ،میباشد .در
این تحقیق ،نمونه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که دارای
ویژگیهای زیر باشند - :حداکثر تا پایان سال 13۸5در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند - .سهام آن طی سالهای
 13۸6تا  1396بطور مداوم در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد - .پایان سال مالی آنها اسفند ماه باشد - .شرکت
سرمایه گذاری واسطه گری مالی نباشد - .با در نظر گرفتن شرایط فوق بر اساس روش حذف سیستماتیک  124شرکت به
عنوان نمونه انتخاب گردید.
در این پژوهش برای آزمون فرضیهها از مدل رگرسیون انتقال مالیم پانل ( )PSTRاستفاده شده است.روش آماری مورد
استفاده در این پژوهش روش دادههای پانل می باشد ،زیرا به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از دو
جنبه متفاوت موضوع مورد بررسی قرار میگیرد.از یک سو ،این متغیرها در میان شرکتهای مختلف و از سوی دیگر ،در دوره
زمانی  137۸تا  1396آزمون میشوند .در ادامه نخست روش دادههای پانل و آزمونهای مربوط به آن تشریح میگردد .سپس
آزمونهای مربوط به معنیدار بودن کل مدل و معنیدار بودن متغیرهای مستقل توضیح داده میشود .در هر آماره ،نحوه
تصمیمگیری و داوری در مورد رد یا پذیرش آزمون مورد نظر نیز بیان میگردد .برای آزمون فرضیه از روش داده های ترکیبی،
رگرسیون چند جمله ای و نرم افزار  Eviews10استفاده شد.
ابزار جمع آوري داده ها
در این پژوهش به منظور جمع آوری داده ها از روش آرشیوی استفاده شد .بدین ترتیب که در که در بخش اول تحقیقات
انجام گرفته در زمینه موضوع پژوهش از کتب ،مقاالت و مجالت علمیو پژوهشی ،پایان نامه های دانشجویی و سایت های
اینترنتی معتبر گردآوری و مورد مطالعه قرار گرفت و در بخش دوم نیز برای جمع آوری داده ها و اطالعات مورد نیاز جهت
انجام پژوهش از سایت رسمیسازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد نوین استفاده شد.
مشخصات مدل فرضيه ها
برای آزمون فرضیه ها براساس تحقیق النگ و لنتو ( )201۸از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است:
NCSKEW i ,1  0  1INSOWNER i ,t   2Govowner  3Auditsize   4 Audittenure  5
Brdendep  6 Brdsize  7SIZE i ,t  8M / B i ,t  9 LEV i ,t  10 ROE i ,t   i ,t

متغیر وابسته:
 =NCSKEWریسک سقوط قیمت سهام
متغیرهای مستقل:
 =Insowneri,tمالکیت نهادی
 =Govowneri,tمالکیت دولتی
 =Auditsizei,tاندازه موسسه حسابداری
 =Audittenurei,tدوره تصدی حسابرس
 =Brdendepi,tاستقالل هیئت مدیره
 =Brdsizei,tاندازه هیئت مدیره
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توضیح آنکه برای آزمون هر فرضیه ،فقط متغیر مستقل ذیربط در مدل در نظر گرفته شده و سایر متغیرهای مستقل
حذف میشوند.
متغیرهای کنترلی:
 =SIZEi,tاندازه شرکت (لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل دارایی ها)
 =MBi,tنسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری
 =LEVi,tاهرم مالی ،کل بدهی ها تقسیم بر ارزش دفتری کل دارایی های شرکت.
 =ROEi,tنرخ بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ،شاخص سودآوری (سود خالص عملیاتی /ارزش دفتری جمع صاحبان
سهام)
 =εi,tخطای اندازه گیری

یافته هاي تحقيق
تحليل توصيفی متغيرهاي تحقيق
همانطور که بیان شد ،آمار توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که برای جمعآوری ،تلخیص ،طبقهبندی و توصیف
حقایق عددی به کار میرود .در واقع این نوع تحلیل ،دادهها و اطالعات پژوهش را توصیف میکند و طرح یا الگوی کلی از
دادهها را برای استفاده سریع و بهتر از آنها به دست میدهد .در یک جمعبندی ،با استفاده مناسب از آمار توصیفی میتوان
ویژگیهای یک دسته از اطالعات را بیان کرد و عالوه بر فهم بهتر نتایج یک آزمون ،مقایسه نتایج آن آزمون را با آزمونها و
مشاهدات دیگر نیز تسهیل نمود .آمار توصیفی متغیرهای کمّی و کیفی پژوهش در بخشهای بعد ارائه شده است.
جدول  -1یافتههاي توصيفی متغيرهاي پژوهش
متغیر

نماد

میانگین

میانه

بیشینه

کمینه

انحراف معیار

چولگی کشیدگی

مشاهدات

ریسک سقوط قیمت
سهام

NCSKEW

0/004۸17

-0/044025

3/5۸1444

-4/0۸۸766

0/9۸9310

-0/02014۸

2/۸09391

124

مالکیت نهادی

INSOWNER

73/23366

77/94500

۸3/00000

0/150000

1/9249۸5

-1/17599

2/196669

124

مالکیت دولتی

GOVOWNER

73/52025

۸1/10000

90/00000

0/320000

1/997409

-1/643303

1/621332

124

اندازه موسسه
حسابرسی

AUDITSIZE

0/50۸065

1/000000

1/000000

0/000000

0/500339

-0/032262

1/001041

124
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دوره تصدی حسابرس

AUDITTENURE

0/433۸71

0/000000

1/000000

1/000000

0/49600۸

0/266۸60

1/071214

124

استقالل هیئت مدیره

BRDENDEP

0/549954

0/600000

0/۸50000

0/200000

0/103366

-1/993204

2/103175

124

اندازه هیئت مدیره

BRDSIZE

5/025۸06

5/000000

7/000000

5/000000

0/225۸97

0/632095

2/551307

124

اندازه شرکت

SIZE

13/12703

13/02251

17/79233

7/2۸2074

1/439565

0/2۸94۸۸

2/۸29115

124

ارزش بازار سهام به
ارزش دفتری

MB

2/191652

2/1277۸7

3/979۸16

0/243۸21

0/904175

0/079496

2/009146

124

اهرم مالی

LEV

0/429۸37

0/434931

0/679554

0/1451۸۸

0/10۸01۸

-0/01۸59۸

2/526609

124

شاخص سودآوری

ROE

0/271170

0/256647

0/5۸0961

0/001973

0/1631۸۸

0/1455۸9

1/997922

124

آزمون فرضيه هاي پژوهش
در این بخش از تحلیل دادهها با استفاده از آمارههای استنباطی به آزمون فرضیات تحقیق می پردازیم .معیارهای انتخاب
روش آماری مناسب برای آزمون فرضیات براساس سطح سنجش متغیرها و هدف میباشد .قبل از انجام آزمون فرضیات به
بررسی پیش فرض نرمال بودن متغیر وابسته پرداختیم.
آزمون نرمال بودن متغير وابسته
جدول  -2آزمون جارک برا

متغیر

ریسک سقوط قیمت سهام

Jarque-Bera

0/9۸051۸

Probability

0/61246۸
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همانگونه که نتایج جدول  2نشان می دهد ،احتمال آماره جارک برا بیشتر از  0/05می باشد که این امر نشان دهنده آن
است که فرایند نرمال سازی با موفقیت انجام شده و متغیر وابسته نرمال شده است.
آزمون تشخيص ناهمسانی واریانس جمالت خطا
ماهیت داده های پنلی ایجاب می کند که در بسیاری از مطالعات مبتنی بر این گونه داده ها ،مشکل ناهمسانی واریانس
بروز نماید ،مخصوصاً زمانی که تعداد مقاطع بیشتر از تعداد زمانهای مورد بررسی است .باتوجه به تأثیر مهم ناهمسانی واریانس
بر برآورد انحراف معیار ضرائب و همچنین مسأله استنباط آماری ،الزم است قبل از پرداختن به هرگونه تخمین ،در مورد وجود
یا عدم وجود ناهمسانی واریانس تحقیق شود .برای آزمون برابری واریانس در داده های پنلی ،آزمون نسبت درستنمایی ()LR
در نرم افزار  Eviewsانجام شده است .قاعده تصمیمگیریی این آزمون بصورت زیر میباشد.
واریانس همسان میباشد H 0 : .

واریانس ناهمسان میباشد H 1 : .

خالصه نتایج آن در جدول زیر درج شده است.
جدول  -3نتایج آزمون  LRبراي شناسایی ناهمسانی واریانس

آماره 𝜒2

درجه آزادی

معنیداری

نتیجه

0/242

6

0/623

واریانس خطا همسان میباشد.

فرضیه  H0آزمون نسبت درست نمایی ،مبتنی بر همسانی واریانس جمالت خطا میباشد و فرض مقابل آن عدم همسانی
واریانس خطا است ،باتوجه به معنیداری به دست آمده در این آزمون بیش از  0/05است .لذا مشکل ناهمسانی واریانس جمالت
خطا در مدلهای تحقیق وجود ندارد.

بررسی نرمال بودن جمالت خطا
برای بررسی نرمال بودن جمالت خطا میتوان از رسم نمودار چندکی نرمال و نیز آزمون جارک-برا استفاده نمود .چنانچه
نقاط رسم شده در نمودار چندکهای نرمال حول یک خط  45درجه باشد ،جمالت خطا نرمالند .همچنین اگر معنیداری
متناظر با آماره آزمون جارک-برا از مقدار خطای  0/05بیشتر باشد ،توزیع جمالت خطا نرمال میباشد .در ادامه نمودارهای
چندکی نرمال و نیز نمودار هیستوگرام به همراه آزمون نرمالیتی جارک-برا برای جمالت خطا رسم شده است.
1.5

20

Series: RESID03
Sample 1387 1393
Observations 85

1.0

0.0

-0.5

Quantiles of Normal

0.5

-0.029124
-0.049043
1.274444
-1.085387
0.523123
0.089704
2.664804

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.511926
0.774171

Jarque-Bera
Probability

16

12

8

-1.0

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

Quantiles of RESID03

-1.0

-1.5
-1.5

4

0
1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

نمودار  -1احتمال نرمال براي جمالت خطا در مرحله اول

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0
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در نمودارهای فوق مشاهده میگردد که نقاط موجود در نمودار چندکی نرمال حول خط  45درجه بوده و مقدار معنیداری
متناظر با آماره جارک-برا برابر  0/774میباشد که از خطای  0/05بیشتر میباشد .لذا توزیع جمالت خطا در مرحله اول تحقیق
از توزیع نرمال پیروی میکنند.
1.5

14

Series: RESID04
Sample 1387 1393
Observations 83

1.0

0.0

-0.5

Quantiles of Normal

0.5

-0.017244
-0.007464
1.032694
-1.432451
0.481120
-0.225509
3.119514

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

0.752880
0.686300

Jarque-Bera
Probability

12
10
8
6
4

-1.0

1.5

0.5

1.0

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
-1.5

2
0
1.0

Quantiles of RESID04

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5

نمودار  -2احتمال نرمال براي جمالت خطا در مرحله دوم

همچنین نمودارهای چندکی نرمال و هیستوگرام رسم شده در نمودار  ،2نشان میدهد که نقاط موجود در نمودار چندکی
نرمال حول خط  45درجه بوده و مقدار معنیداری متناظر با آماره جارک-برا برابر  0/6۸6میباشد که از خطای  0/05بیشتر
میباشد .لذا توزیع جمالت خطا در مرحله دوم تحقیق نیز از توزیع نرمال پیروی میکنند.
آزمون خودهمبستگی بين اجزاي اخالل
جدول  -4نتایج آزمون بریوش گادفري براي شناسایی خودهمبستگی

آماره  Fآزمون بریوش گادفری

مدل اول

2/36276۸

P- value
0/0951

تائید فرضیه صفر

مدل دوم

2/033۸42

0/131۸

تائید فرضیه صفر

2/2۸1629

0/1031

تائید فرضیه صفر

2/3515۸5

0/0962

تائید فرضیه صفر

مدل پنجم

2/463300

0/0۸61

تائید فرضیه صفر

مدل ششم

2/2۸2639

0/1030

تائید فرضیه صفر

مدل

مدل سوم
مدل چهارم

فرضیه صفر ()H0

عدم وجود
خودهمبستگی

نتیجه آزمون

در این پژوهش ،به منظور تعیین وجود یا عدم وجود مشکل خودهمبستگی جمالت خطا از آزمون خودهمبستگی سریالی
( LMبریوش گادفری) برای تشخیص وجود و یا عدم وجود خودهمبستگی استفاده شده است .نتایج حاصل از این آزمون در
جدول  4نشان دهنده آن است که جمالت خطا عاری از خود همبستگی می باشند.

پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری ،شماره  ،19پاییز  ،1399ص 117 -143
ISSN: 2538-3663

http://www.Joas.ir

تعيين روش بکارگيري داده هاي پانل
جدول  -5نتایج آزمون ( Fليمر) براي انتخاب روش ترکيبی 58یا تلفيقی

مدل
مدل اول
مدل دوم
مدل سوم
مدل چهارم
مدل پنجم
مدل ششم

فرضیه صفر ()H0
اثرات خاص
شرکت معنی
دارنیستند (روش
ترکیبی مناسب
است)

59

آماره  Fآزمون بریوش
گادفری

Pvalue

نتیجه آزمون

15/709755

0/0002

روش داده های پانل انتخاب می شود

14/763127

0/0003

 H0رد می شود

15/7113۸3

0/0007

 H0رد می شود

14/725150

0/0001

 H0رد می شود

12/706۸94

0/0000

 H0رد می شود

14/729026

0/0000

 H0رد می شود

با توجه به جدول  5نتایج نشان می دهد در سطح اطمینان  95درصد ،در مدل پژوهش فرض صفر آزمون رد شده است،
بنابراین باید از روش داده های پانل استفاده نمود (در این آزمون باتوجه به آماره  ،Fبرای تمامی مدل های مورد بررسی تحقیق،
روش داده های تابلویی مورد پذیرش قرار گرفته است ،زیرا در مدل مورد نظر این احتمال صفر شده است) .در نتیجه بحث
انتخاب از بین مدل های اثرات ثابت و تصادفی پیش می آید که برای این منظور آزمون هاسمن استفاده می شود.
فرضیه اول پژوهش بیان می کند :بین مالکیت نهادی با ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه
معنی داری وجود دارد .همانطور که در جدول  6مالحظه می شود ،ضریب برآوری ( )-0/00۸065و آماره )-2/2۸4055( t
مربوط به متغیر مالکیت نهادی ( )INSOWNERمنفی و از نظر آماری معنادار ( )0/0297میباشد.
جدول  -6نتایج آماري آزمون مدل اول پژوهش ،متغير وابسته ریسک سقوط قيمت سهام
NCSKEW i ,1  0  1INSOWNER i ,t   2SIZE i ,t  3M / B i ,t  4 LEV i ,t  5ROE i ,t   i ,t

متغیر

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

سطح معناداری
()sig

نوع رابطه و
معناداری

INSOWNER

-0/00۸065

0/003531

-2/2۸4055

0/0297

منفی و معنادار

SIZE

-0/093346

0/0۸1901

-1/139743

0/2550

بدون رابطه

MB

-0/339177

0/06۸946

-4/919462

0/0000

منفی و معنادار

LEV

-0/0۸7022

0/5۸2162

-0/1494۸1

0/۸۸12

بدون رابطه

ROE

1/044035

0/391092

2/669536

0/0079

مثبت و معنادار

1/4334۸0

1/169900

1/225302

0/2211

-

C
آماره ( Fسطح
معناداری)

12/۸9343
()0/000

آماره دوربین – واتسون

2/315532

ضریب تعیین

0/312۸17

ضریب تعیین تعدیل شده

0/2253۸5

Pooling
Panel

58
59
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فرضیه دوم پژوهش بیان می کند :بین مالکیت دولتی با ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه
معنی داری وجود دارد .همانطور که در جدول  7مالحظه می شود ،ضریب برآوری ( )-0/010906و آماره )-2/312270( t
مربوط به متغیر مالکیت دولتی ( )GOVOWNERمنفی و از نظر آماری معنادار ( )0/0212میباشد.
جدول  -7نتایج آماري آزمون مدل دوم پژوهش ،متغير وابسته ریسک سقوط قيمت سهام
NCSKEW i ,1  0  1GOVOWNER i ,t   2SIZE i ,t  3M / B i ,t   4 LEV i ,t  5 ROE i ,t   i ,t

متغیر

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

سطح معناداری
()sig

نوع رابطه و
معناداری

GOVOWNER

-0/010906

0/004717

-2/312270

0/0212

منفی و معنادار

SIZE

-0/073241

0/0۸2206

-0/۸90945

0/3735

بدون رابطه

MB

-0/33۸936

0/06۸647

-4/937366

0/0000

منفی و معنادار

LEV

-0/079459

0/579650

-0/1370۸0

0/۸910

بدون رابطه

ROE

1/024۸03

0/3۸9514

2/63097۸

0/00۸۸

مثبت و معنادار

0/7079۸5

1/223106

0/57۸۸42

0/5630

-

C
آماره ( Fسطح
معناداری)

10/9299۸
()0/000

آماره دوربین – واتسون

2/329040

ضریب تعیین

0/309612

ضریب تعیین تعدیل شده

0/226534

فرضیه سوم پژوهش بیان می کند :بین اندازه موسسه حسابداری با ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار
تهران رابطه معنی داری وجود دارد .همانطور که در جدول  ۸مالحظه می شود ،ضریب برآوری ( )-0/2769۸9و آماره t
( )-2/21۸4۸5مربوط به متغیر اندازه موسسه حسابداری ( )AUDITSIZEمنفی و از نظر آماری معنادار ( )0/0272می
باشد.
جدول  -8نتایج آماري آزمون مدل سوم پژوهش ،متغير وابسته ریسک سقوط قيمت سهام
NCSKEW i ,1  0  1AUDITSIZE i ,t   2SIZE i ,t  3M / B i ,t  4 LEV i ,t  5ROE i ,t   i ,t

متغیر

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

سطح معناداری
()sig

نوع رابطه و
معناداری

AUDITSIZE

-0/2769۸9

0/124۸55

-2/21۸4۸5

0/0272

منفی و معنادار

SIZE

-0/099960

0/0۸1۸94

-1/220606

0/2229

بدون رابطه

MB

-0/34052۸

0/069166

-4/923342

0/0000

منفی و معنادار

LEV

-0/0۸6493

0/5۸3269

-0/14۸290

0/۸۸22

بدون رابطه

ROE

1/040021

0/393243

2/644731

0/00۸5

مثبت و معنادار

1/۸69576

1/126111

1/660205

0/0976

-

C
آماره ( Fسطح
معناداری)

11/۸7759
()0/000

آماره دوربین – واتسون

2/322237

ضریب تعیین

0/339۸37

ضریب تعیین تعدیل شده

0/199267
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فرضیه چهارم پژوهش بیان می کند :بین دوره تصدی حسابرس با ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه معنی داری وجود دارد .همانطور که در جدول  9مالحظه می شود ،ضریب برآوری ( )-0/0۸0664و آماره )0/571۸1۸( t
مربوط به متغیر تصدی حسابرس ( )AUDITTENUREمنفی و از نظر آماری معنادار ( )0/5677نمیباشد .بر این اساس،
نتایج بدست آمده فرضیه چهارم پژوهش با سطح خطای  5درصد پذیرفته نمی شود.
جدول  -9نتایج آماري آزمون مدل چهارم پژوهش ،متغير وابسته ریسک سقوط قيمت سهام
NCSKEW i ,1  0  1AUDITTENURE i ,t   2SIZE i ,t  3M / B i ,t   4 LEV i ,t  5ROE i ,t   i ,t

متغیر

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

سطح معناداری
()sig

نوع رابطه و
معناداری

AUDITTENURE

-0/0۸0664

0/141066

-0/571۸1۸

0/5677

بدون رابطه

SIZE

-0/1009۸0

0/0۸1۸53

-1/23366۸

0/21۸0

بدون رابطه

MB

-0/341573

0/069125

-4/941351

0/0000

منفی و معنادار

LEV

-0/077734

0/5۸3246

-0/133279

0/۸940

بدون رابطه

ROE

1/057999

0/392140

2/69۸016

0/0073

مثبت و معنادار

1/۸9۸151

1/126555

1/6۸4916

0/0927

-

C
آماره ( Fسطح
معناداری)

11/۸7759
()0/000

آماره دوربین – واتسون

2/322237

ضریب تعیین

0/339۸37

ضریب تعیین تعدیل شده

0/199267

فرضیه پنجم پژوهش بیان می کند :بین استقالل هیئت مدیره با ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه معنی داری وجود دارد .همانطور که در جدول  10مالحظه می شود ،ضریب برآوری ( )-1/169959و آماره )2/52363۸( t
مربوط به متغیر استقالل هیئت مدیره ( )BRDENDEPمنفی و از نظر آماری معنادار ( )0/015۸میباشد.
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جدول  -10نتایج آماري آزمون مدل پنجم پژوهش ،متغير وابسته ریسک سقوط قيمت سهام
NCSKEW i ,1  0  1BRDENDEPi ,t   2SIZE i ,t  3M / B i ,t   4 LEV i ,t  5ROE i ,t   i ,t

متغیر

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

سطح معناداری
()sig

نوع رابطه و
معناداری

BRDENDEP

-1/169959

0/463600

-2/52363۸

0/015۸

منفی و معنادار

SIZE

-0/099063

0/0۸1۸۸9

-1/209727

0/2271

بدون رابطه

MB

-0/334193

0/069۸6۸

-4/7۸3227

0/0000

منفی و معنادار

LEV

-0/090469

0/5۸3171

-0/155132

0/۸76۸

بدون رابطه

ROE

1/051013

0/3917۸2

2/6۸2644

0/0076

مثبت و معنادار

1/676495

1/175904

1/425707

0/1547

-

C
آماره ( Fسطح
معناداری)

12/۸79۸3
()0/000

آماره دوربین – واتسون

2/320264

ضریب تعیین

0/320260

ضریب تعیین تعدیل شده

0/23۸716

فرضیه ششم پژوهش بیان می کند :بین اندازه هیئت مدیره با ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه معنی داری وجود دارد .همانطور که در جدول  10مالحظه می شود ،ضریب برآوری ( )-0/3533۸۸و آماره t
( )-0/931719مربوط به متغیر اندازه هیئت مدیره ( )BRDSIZEمنفی و از نظر آماری معنادار ( )0/3520نمیباشد .بر این
اساس ،نتایج بدست آمده فرضیه ششم پژوهش با سطح خطای  5درصد پذیرفته نمی شود.
جدول  -10نتایج آماري آزمون مدل ششم پژوهش ،متغير وابسته ریسک سقوط قيمت سهام
NCSKEW i ,1  0  1BRDSIZE i ,t   2SIZE i ,t  3M / B i ,t  4 LEV i ,t  5ROE i ,t   i ,t

متغیر

ضرایب

انحراف معیار

آماره t

سطح معناداری
()sig

نوع رابطه و
معناداری

BRDSIZE

-0/3533۸۸

0/3792۸5

-0/931719

0/3520

بدون رابطه

SIZE

0/104733

0/0۸192۸

-1/27۸354

0/201۸

بدون رابطه

MB

-0/340۸61

0/06901۸

-4/93۸712

0/0000

منفی و معنادار

LEV

-0/076276

0/5۸2790

-0/130۸۸1

0/۸959

بدون رابطه

ROE

1/02209۸

0/392379

2/604۸77

0/0095

مثبت و معنادار

3/696733

2/271930

1/627133

0/1045

-

C
آماره ( Fسطح
معناداری)

12/۸۸570
()0/000

آماره دوربین – واتسون

2/31۸600

ضریب تعیین

0/171366

ضریب تعیین تعدیل شده

0/117275

نتيجه گيري
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش حاضر حاکی از پذیرش آن بود .یافته ها فرضیه اول نشان داد :بین مالکیت
نهادی با ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معنی داری وجود دارد .این بدان معنا است که
شرکتهای که توسط مالکان نهادی اداره می شوند ،کمتر با پدیده سقوط قیمت سهام مواجه می شوند .در توجیه نتایج حاصل
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شده می توان بیان کرد که سهامداران نهادی ،انگیزه های الزم برای اعمال کنترل و ایجاد تغییر در عملکرد مدیران را دارا
هستند و نظارت فعاالنه آنها می تواند رفتار مدیران را محدود کند و اقدامات فرصت طلبانه مدیران را با کاهش عدم تقارن
اطالعاتی بین آنها و سهامداران و جلوگیری از مدیریت سود و انباشته شدن اخبار بد کنترل کنند و در نتیجه ریسک سقوط
قیمت سهام را کاهش دهند .این نتیجه با نتایج پژوهش منصورفر و همکاران ()1397؛ احمدی و درسه ( ،)1395تنایی و
همکاران ( ،)1394درسه و همکاران ( ،)1394و هانگ و لنتو ( )201۸مبنی بر وجود رابطه منفی مالکیت نهادی با ریسک
سقوط قیمت سهام مطابقت دارد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش حاضر حاکی از پذیرش آن بود .یافته ها فرضیه دوم نشان داد :بین مالکیت
دولتی با ریسک سقوط قیمت سهام د ر بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معنی داری وجود دارد .یعنی شرکت هایی که
توسط مالکان دولتی اداره می شوند ،ریسک سقوط قیمت سهام کمتری را تجربه می کنند و احتمال ریزش قیمت سهام در
این شرکت ها کم است .به عبارت دیگر نتایج پژوهش و تحلیل آماری نشان می دهد که مالکیت دولتی به عنوان سازوکارهای
نظام راهبردی شرکتی ،عاملی تاثیرگذار بر ریسک ریزش قیمت سهام است و به دلیل مشکالت نمایندگی ،ابزارها و سازوکارهای
حاکمیت شرکتی می تواند عامل بازدارنده این مشکل باشند .همچنین مالکیت دولتی می تواند از سوء استفاده مدیران در
راستای منافع شخصی خود جلوگیری کرده و اقدامات فرصت طلبانه مدیران را با کاهش عدم تقارن اطالعاتی بین آنها و
سهامداران و جلوگیری از مدیریت سود و انباشته شدن اخبار بد کنترل کنند و در نتیجه ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش
دهند .نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش ،سودمندی مالکیت دولتی به عنوان یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش
ریسک سقوط قیمت سهام را حمایت می کند .نتیجه حاصل از فرضیه دوم پژوهش با نتایج پژوهش هانگ و لنتو ( )201۸مبنی
بر وجود رابطه منفی و معنادار بین مالکیت دولتی با ریسک سقوط قیمت سهام مطابقت دارد و با نتیجه پژوهش لیانگ ()201۸
مبنی بر اینکه شرکتهای تحت کنترل مالکان دولتی به خاطر انگیزه های سیاسی قوی تر تمایل به ریسک سقوط قیمت سهام
دارند ،در تضاد می باشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش بیانگر وجود رابطه منفی و معنادار بین اندازه موسسه حسابداری با ریسک
سقوط قی مت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بود .به بیان دیگر هر چه موسسه حسابرسی بزرگتر باشد یا اگر شرکت توسط
موسسه حسابرسی بزرگتر حسابرسی شود ،ریسک سقوط قیمت سهام در آن شرکت کمتر می باشد .در این پژوهش اندازه
موسسه حسابرسی به عنوان شاخص کیفیت حسابداری استفاده شده است .موسسه حسابرسی بزرگتر خدمات حسابرسی را با
کیفیت باالتری ارائه می کنند ،زیرا عالقه مند هستند که شهرت بهتری در بازار کار به دست آورند و از آنجا که تعداد مشتریان
آنان زیاد است نگران از دست دادن مشتریان خود نمی باشند .تصور بر این است که چنین موسساتی به دلیل دسترسی به
منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون های مختلف ،خدمات حسابرسی را با کیفیت باالتری ارائه
می کنند .لذا این شرکت ریسک سقوط قیمت سهام کمتری را تجربه می کند .از طرف دیگر کاهش کیفیت خدمات حسابرسی
سبب کاهش شفافیت اطالعات مالی و کاهش کیفیت گزارشگری مالی ساالنه می شود .کیفیت گزارشگری مالی ضعیف سبب
افزایش عدم تقارن اطالعاتی میان فعاالن بازار میشود .زمانی که عدم تقارن اطالعاتی در ارتباط با سهام شرکت افزایش مییابد،
ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار برای سهام مورد نظر قائل میشوند ،متفاوت خواهد بود .درنتیجه ،ارزش
واقعی سهام شرکت باارزش مورد انتظار تفاوت خواهد داشته و منجر به افزایش خطر سقوط قیمت سهام میشود.
نتایج آزمون حاکی از آن است که رابطه معکوس و معناداری بین اندازه موسسه حسابرسی و ریسک سقوط آتی قیمت
سهام دارد .بنابراین ،افزایش کیفیت حسابداری باتوجه به تاثیری که بر افزایش شفافیت محیط گزارشگری دارد سبب کاهش
عدم قطعیت و عدم تقارن اطالعاتی در ارتباط با سهام شرکت میشود .لذا ،زمانی که عدم قطعیت و عدم تقارن اطالعاتی در
ارتباط با سهام شرکت کاهش یابد موجب می شود تا ارزش ذاتی سرمایه گذاری با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار برای
سهام خود قائل میشوند نزدیک بوده لذا سبب نزدیکی ارزش واقعی سهام و ارزش مورد انتظار سهامداران شده که در نهایت
منجر به کاهش سقوط آتی قیمت سهام میشود .درنتیجه حاصل از این فرضیه با نتیجه تحقیق درسه و همکاران ( )1394و
هانگ و لنتو( )201۸مطابقت دارد.
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بر اساس مبانی نظری ،رابطه طوالنی مدت بین حسابرس و صاحبکار (تصدی بیشتر) باعث آگاهی و شناخت بیشتر
حسابرس از فعالیت های سازمان میشود .به عبارتی دیگر دانش حسابرس نسبت به صاحبکار افزایش مییابد که این دانش
بیشتر عدم تقارن اطالعاتی بین حسابرس و صاحبکار را کاهش میدهد درنتیجه حسابرس درخواست استفاده از رویه های
محافظه کارانه تری را از مدیریت خواهد داشت .نتایج حاصل از مدل رگرسیونی مورد استفاده در این تحقیق ،برخالف مبانی
نظری تحقیق ،رابطه معناداری بین دوره تصدی حسابرس و ریسک سقوط قیمت سهام نشان نداد .این بدان معناست که مدت
زمان رابطه حسابرس و صاحبکار اثر معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام صاحبکار ندارد .در مورد رابطه بین دوره تصدی
حسابرس و ریسک سقوط قیمت سهام و به تبع آن کیفیت گزارشگری مالی دو دیدگاه متضاد وجود دارد .یک دیدگاه بیان
میدارد که به دالیلی نظیر دانش کمتر حسابرس در سالهای اولیه ارتباط با مشتری ،کیفیت حسابداری پایین تر از سالهای
بعدی است .در مقابل دیدگاه دوم بیان میکند به دالیلی نظیر بی طرفی (استقالل) بیشتر حسابرس در سالهای اولیه ،کیفیت
حسابداری باالتر است زیرا این امکان وجود دارد که در بلندمدت استقالل حسابرس دستخوش روابط با صاحبکار شود.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم تحقیق رابطه معناداری را بین دوره تصدی حسابرس و ریسک سقوط قیمت سهام
نشان نمیدهد .علتی که ممکن است سبب این موضوع شده باشد آن است که(باتوجه به دو نظریه متضاد در این ارتباط) ،در
برخی شرکتها دوره تصدی اثر مثبت و در برخی دیگر اثر منفی بر ریسک سقوط قیمت سهام داشته که در نتایج تحقیق که
کل شرکت ها را بررسی میکند ،یکدیگر را خنثی کرده باشند .نتیجه حاصله بر خالف نتایج تحقیق درسه و همکاران ()1394
و هانگ و لنتو ( )201۸مبنی بر وجود رابطه منفی بین دوره تصدی حسابرس و ریسک سقوط قیمت سهام ،میباشد.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم بیانگر وجود رابطه منفی و معناداری بین استقالل هیئت مدیره با ریسک سقوط
قیمت سهام است .یعنی هرچه هیئت مدیره مستقل تر باشد ،ریسک سقوط قیمت سهام آن شرکت کمتر میباشد .در توجیه
این نتیجه میتوان اینگونه بیان نمود که براساس سیستم حاکمیت شرکتی مناسب ،وظیفه و نقش اساسی اعضای هیات مدیره
این است که بر اعمال مدیریت شرکت نظارت داشته و به سهامداران شرکت این تضمین را بدهند که مدیریت در جهت منافع
آنان عمل میکند .در صورتیکه اعضای هیات مدیره ،مستقل باشند ،آنان بیشتر به وظیفه و نقش اصلیشان در شرکت به عنوان
عضو هیات مدیره ،بعنی نظارت بر مدیران اجرایی و کنترل آنها ،میپردازند و این نقش اساسی آنها در شرکت پررنگ تر میشود
و این امر موجب کاهش هزینههای نمایندگی و کاهش ریسک سقوط قیمت سهام میشود .همچنین تئوری نمایندگی برای
افزایش استقالل هیات مدیره از مدیریت ،از این ایده پشتیبانی می کند که هیات مدیره میبایست تحت اختیار مدیران
بیرونی(غیر اجرایی) باشد.زیرا رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت باید توسط مدیران غیر اجرایی شرکت تحت کنترل و نظارت
باشد .وجود چنین مدیرانی میتواند کیفیت تصمیمات مدیریت را تحت تاثیر قرار داده و راهکارهای مناسب که باید توسط
مدیریت انجام شود تا عملکرد شرکت بهبود یابد را در اختیار وی قرار میدهد .نتیجه به دست آمده در این تحقیق مطابق
نتیجه تحقیق احمدی و درسه ( )1395و درسه و همکاران ( )1394و با نتیجه تحقیق هانگ و لنتو ( )201۸در تضاد است.
همچنین نتایج حاصل از آزمون متغیرهای کنترلی نشان میدهد که متغیر ارزش بازار سهام به ارزش دفتری با ریسک
سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معنادار دارد؛متغیر شاخص سودآوری با متغیر ریسک سقوط قیمت سهام دارای رابطه مثبت
و معنادار میباشند و متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی با متغیر ریسک سقوط قیمت سهام هیچ گونه رابطه معناداری ندارند.
اندازه هیات مدیره به عنوان عنصری با اهمیت در ویژگی های هیأت مدیره مطرح است .تعداد بهینه اعضای هیات مدیره
باید به گونه ای تعیین شود که نسبت به این موضوع که اعضای کافی برا پاسخگویی به وظایف هیات مدیره و انجام وظایف
مختلف هیات مدیره وجود دارد ،اطمینان خاطر حاصل شود .نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق حاکی از عدم پذیرش فرضیه
تحقیق است .نتایج نشان می دهد که بین اندازه هیئت مدیره با ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معنادار وجود ندارد .به عبارت
دیگر اگر اعضای هیئت مدیره شرکت شامل اعضای موظف و غیر موظف باشد ،این امر هیچ تاثیری بر ریسک سقوط قیمت
سهام آن شرکت ندارد و موجب افزایش (کاهش) ریسک سقوط قیمت سهام شرکت نمیگردد .نتیجه حاصله مطابق با نتیجه
تحقیق هانگ و لنتو ( )201۸میباشد.
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همچنین نتایج حاصل از آزمون متغیرهای کنترلی نشان میدهد که متغیر ارزش بازار سهام به ارزش دفتری با ریسک
سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معنادار دارد؛ متغیر شاخص سودآوری با متغیر ریسک سقوط قیمت سهام دارای رابطه مثبت
و معنادار میباشند و متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی با متغیر ریسک سقوط قیمت سهام هیچ گونه رابطه معناداری ندارند.
قدردانی
سپاس خدای را که سخنوران ،در ستودن او بمانند و شمارندگان ،شمردن نعمتهای او ندانند و کوشندگان ،حق او را
گزاردن نتوانند .و سالم و دورد بر محمّد و خاندان پاک او ،طاهران معصوم ،هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و
نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان تا روز رستاخیز ...از استاد با کماالت و شایسته؛ جناب آقای دکتر اشرفی که در کمال سعه
صدر ،با حسن خلق و فروتنی ،از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده
گرفتند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم باشد که این خردترین ،بخشی از زحمات ایشان را سپاس گوید.
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