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چکیده

در پژوهش حاضر ،رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطالعاتی با بازدۀ سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار

تهران بررسی شده است .شاخصهای درصد سهام شناور آزاد ،نوع حسابرس ،میزان سهام تحت تملک سرمایهگذاران نهادی ،نسبت اعضای

غیرموظف و مادربودن شرکت بهعنوان معیارهای حاکمیت شرکتی و شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بهعنوان معیار عدم تقارن

اطالعاتی درنظر گرفته شدهاند؛ و از دادههای  94شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی سالهای  1387تا  1395و

مدلهای رگرسیونی چندمتغیره مبتنی بر دادههای ترکیبی استفاده شده است .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بین حاکمیت شرکتی و
عدم تقارن اطالعاتی رابطۀ معنادار و منفی ،بین شاخصهای حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطالعاتی رابطۀ معنادار ،و بین عدم تقارن اطالعاتی

و بازدۀ سهام رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد.

کلیدواژهها :حاکمیت شرکتی ،شاخصهای حاکمیت شرکتی ،عدم تقارن اطالعاتی و بازدۀ سهام ،بورس اوراق بهادار تهران.

مقدمه

از مسائل مهمی که در سالهای اخیر درپی افشای

بازدهی مناسب با توجه به افق سرمایهگذاری و ریسکپذیری

توجه محققان را جلب کرده و بهعنوان مسئلهای اساسی

اطالعات کافی و بهموقع به این بازارها جهت یاریرساندن به

شرکتی است که موارد آن عبارتاند از :لزوم نظارت بر

در این بازارها حین اخذ تصمیمات اقتصادی و بااهمیت است.

حفظ حقوق سرمایهگذاران .از سوی دیگر ،سرمایهگذاران

مجموعهای از روابط میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان

شکستهای مالی گسترده در سطح شرکتهای بزرگ،

آنها هستند .نگرانی همیشگی گردانندگان این بازارها ،رسیدن

برای سرمایهگذاران مطرح شده ،موضوع نظام حاکمیت

سرمایهگذاران برای تجزیهوتحلیل اوراق بهادار و سهام موجود

مدیریت شرکت ،تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن ،و

عبارت «حاکمیت شرکتی» در دیدگاه گسترده بهصورت

و مشارکتکنندگان در بازارها ،درپی شناسایی گزینهها و

ازجمله مالکان ،کارکنان ،مشتریان ،و دارندگان اوراق قرضه

شرکتهای مناسب برای سرمایهگذاری بهمنظور کسب

و مؤسسات تأمین اعتبار و غیره وجود دارد .چنین دیدگاهی،

					         Ali.baghani.58@gmail.com
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از نظریۀ ذینفعان ثبات میگیرد .در مطالعات وسیعی بیان

و بهطور کلی ،کاهش سود حاصل از معامالت در بازارهای

کیفیت پایین حاکمیت شرکتی در نظارت بر اعمال گزارشگری

این نابرابری اطالعاتی میان دو گروه از بازیگران این

شده است که موجی از رسواییهای حسابداری را میتوان به
مالی مربوط دانست(اگراوال 1و چادها .)2005 ،2در واکنش به این

بازارها بروز میکند .یک قسم از عدم تقارن اطالعاتی میان

مدیریت بهعنوان دارندگان اطالعات نهانی شرکت از یک

رسواییها ،قانونگذاران قوانین جدیدی را بهمنظور بهبود
کیفیت حاکمیت شرکتی وضع کردهاند که این قوانین طبع ًا

سو و افراد برونسازمانی بهعنوان افراد نیازمند اطالعات

 .)2006یافتههای گل و تسویی( )2001بر مؤثربودن حاکمیت

وظیفۀ مباشـرتی مدیریت و ارزیابی عملـکرد وی از سوی

شركتي ،سيستمي است كه براي دستيابي به اهداف شركت بر

عملکرد مدیریت برای سرمایهگذاران پیش میآید و از ناتوانی

به افزایش کیفیت گزارشگری منجر شده است(بیرد 3و همکاران،

شرکتی بهعنوان یک سیستم نظارتی داللت دارد .حاكميت

عملکرد نظارت میکند و اهداف مدیریت را با اهداف مالکان
در یک راستا قرار میدهد(.)1999 ،12، ،OESD

جهت ارزیابی توانایی سـودآوری شرکت و نحوۀ ایفای
دیگر روی میدهد که از نبو ِد اطالعاتِ کافی درباب شیوۀ

سرمایهگذاران برای مشاهدۀ نتایج عملکرد مدیریت عارض

میشود.

حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل

از آنجا که در یک بازار کارآ قیمتهای سهام برپایۀ تمامی

عمل میکند؛ سیستمی که با آن ،شرکتها هدایت و کنترل

خودی خود در شکلگیری نادرست قیمتها نمود مییابد و

برای تضمین اینکه مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران
میشوند( .)2004 ،25 ،IFACسیستم حاکمیت شرکتی را

اطالعات دردسترس بهدست میآید ،ناکافیبودن اطالعات به

این حالت به گونهای در قیمتگذاری اریب یا غیرواقعی در

میتوان مجموعۀ قوانین ،مقررات ،ساختارها ،فرایندها ،و

بازار میانجامد(جونز .)33 :2000 ،وجود اطالعات کافی در بازار

نفع چه کسی اداره میشوند(تریگر .)31 :1984 ،اعتقادی که در

تنگاتنگی با کارآیی بازار دارد .بورس اوراق بهادار به ایجاد

روشهایی دانست که تعیین میکند شرکتها چگونه و به

و انعکاس بهموقع و سریع آنها در قیمت اوراق بهادار ،ارتباط

شرکتها وجود دارد ،این است که حاکمیت شرکتی مناسب،

یک بازار کارآ موظف است بهگونهای که هر لحظه بتوان

میکند ،و درنتیجۀ آن است که در شرکتها میتوان بازدۀ

کارآیی بازار موجب میشود سازوکار کشف قیمت بهبود یابد،

مدیریت و کنترل اثربخشی واحدهای تجاری را تسهیل
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سرمایه(خدامیپور و قدیری.)23 :1389 ،

بهینهای برای کلیۀ ذینفعان ارائه داد.

اوراق بهادار را به قیمت عادالنه معامله کرد .افزایش سطح
درنتیجه قیمتگذاری بهینه شود و امکان پیشبینی منطقی

نبو ِد اطالعات کافی و معتبر و توزیع نابرابر آنها در

روند قیمتها باال برود .هرگاه قیمتهای تعیینشده در یک

در این بازارها و تخصیص غیربهینۀ منابع مالی آنها منجر

است ،دردسترس باشد ،قیمتهای مزبور را میتوان معیارهای

اطالعاتی   معروف است .عدم تقارن اطالعاتی ،مسئلهای

آورد ،و بهبود شفافیت به نوبۀ خود موجب میشود رقابت بین

این بازارها ،به اخذ تصمیمات ضعیف مشـارکتکنندگان

میشود که این پدیده در ادبیات حسـابداری به عدم تقارن

مهم و شناختهشده در پژوهشهای حسابداری است(فروغ

بازار اوراق بهادار که بازتابدهندۀ تمامی اطالعات مربوط

مناسبی برای تخصیص بهینۀ سرمایههای کمیاب بهشمار

فعاالن بازار افزایش یابد و مناسبات موجود میان اعضای بازار

نژاد و مرادیجز .)40 :1392 ،عدم تقارن اطالعاتی ،4پیامدهای

و سرمایهگذاران را تقویت شود و امر نظارت و اجرای قوانین

افزایش هزینههای معامالتی ،ضعف بازار ،نقدشوندگی پایین

زمانی که یکی از طرفین معامله در مقایسه با طرف دیگر،

نامطلوب مختلفی درپی دارد ،ازجمله :کاهش کارآیی بازار،

آسان شود(صفاریان.)28 :1381 ،

3. Bierd, H
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مزیت اطالعاتی داشته باشد ،میگویند سیستم اقتصادی از

در این تحقیق سعی میشود به پرسشهای زیر پاسخ

نامتقارنبودن اطالعات اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بازارهای

 .1آیا بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطالعاتی در

دیدگاه اطالعات ،نامتقارن است .در تئوری حسابداری ،مسئلۀ
اوراق بهادار دستخوش تهدیدهای ناشی از مسئلۀ عدم

تقارن اطالعاتی قرار میگیرند و این بهدلیل وجود اطالعات
درونسازمانی است .حتی اگر قیمت ،همۀ اطالعات موجود در

بازار و دردسترس همگان را بهطور کامل منعکس کند ،باز هم

این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمان ،بیشتر از افراد

خارج از سازمان اطالعات داشته باشند .در این شرایط ،این

داشتن اطالعات استفاده میکنند و به منافع
مزیت
افراد از
ِ
ِ
بیشتری دست مییابند(اسکات.)51 :2003 ،
هدف سرمایهگذاران از سرمایهگذاری ،کسب سود و نهایت ًا

داده شود:

شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران رابطۀ معناداری

وجود دارد؟ و درصورتِ وجو ِد رابطه ،جهت آن چگونه است؟

 .2آیا بین عدم تقارن اطالعاتی و بازدۀ سهام شرکتها

در بورس اوراق بهادار تهران رابطۀ معناداری وجود دارد؟ و
درصورتِ وجو ِد رابطه ،جهت آن چگونه است؟

پیشینۀ پژوهش

عنوان «تالقی
کرمیر و همکاران( ،)2013در پژوهشی با
ِ

مدیریت سود و عدم تقارن اطالعاتی در عدم اطمینان

بهحداکثررساندن ثروتشان است؛ که برای تحققبخشیدن به
آن ،در داراییهایی که بازدهی باال و ریسک نسبت ًا پایینتری

را با درنظرگرفتن عدم اطمینان محیطی بررسی کردند؛

موردانتظار باشد ،ارزش آن دارایی بیشتر و ثروت آن نیز

همکاران ،و برای عدم تقارن اطالعاتی از دو متغیر شکاف

نرخ افزایش یا کاهش سرمایهگذاری در طول دورۀ نگهداری

استفاده کردند .یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که بین

از یک سرمایهگذاری حاصل میشود ،گفته میشود .به عبارت

وجود دارد؛ و بهطور کلی ،پژوهشگران به این نتیجه رسیدند

یک مقطع زمانی نسبت به ابتدای همان مقطع تعریف کرد.

و عدم تقارن اطالعاتی منجر میشود.

دارند ،سرمایهگذاری میکنند .چنانچه نرخ بازده بیش از نرخ

افزایش مییابد .اصطالح نرخ بازده(نرخ عایدی) ،برای توصیف

دارایی بهکار میرود(راعی و تلنگی ،)36 :1383 ،و به سودی که

دیگر ،بازده را میتوان تغییر در ارزش یک دارایی در پایان

پرداختی است .بهمنظور اندازهگیری نرخ بازدۀ سرمایهگذاری،
عایدی حاصل از سرمایهگذاری را بر مبلغ اولیۀ سرمایهگذاری

تقسیم میکنند.

و برای کمیسازی متغیر مدیریت سود از مدل کوتاری 1و
قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نوسان قیمت سهام

مدیریت سود و عدم تقارن اطالعاتی رابطۀ مثبت و معناداری

که عدم اطمینان محیطی به تضعیف رابطۀ بین مدیریت سود

عنوان «حاکمیت
وانگ و کمپل( ،)2012در پژوهشی با
ِ
شرکتی ،مدیریت سود و استانداردهای بینالمللی گزارشگری

مالی» ،دادههای مربوط به  1329شرکت در کشور چین را
با این قصد بررسی کردند که مشخّ ص کنند استانداردهای

حاکمیت شرکتی بهدلیل اهمیت موضوعی آن ،توجه

بینالمللی گزارشگری مالی ،مالکیت دولتی و هیئتمدیره

دربارۀ آن وجود دارد ،اما توجه به جنبۀ رابطۀ آن با عدم تقارن

رسیدند که مالکیت دولتی به کاهش مدیریت سود در محیط

بسیاری از محققان را جلب کرده است و بررسیهای زیادی

چگونه بر مدیریت سود تأثیر میگذارند؛ و به این نتیجه

اطالعاتی و بازدۀ سهام شرکت در ایران مطلبی جدید است

کشور چین منجر میشود .با این حال ،بهنظر نمیرسید که

است و تحلیل نتایج حاصل از آن میتواند راهگشای پاسخ به

مدیریت سود منجر شود .آنان همچنین نتیجه گرفتند که

و تاکنون تحقیقی در این راستا در کشور ما صورت نگرفته
پرسشهای بسیاری باشد.

کاربرد استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی به تضعیف
وقتی مالکیت دولتی مورد ندارد(مالکیت خصوصی وجود دارد)،
1. kootari

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال نهم ،شماره هجدهم ،بهار 1397

این تغییر ارزش ،ناشی از تغییر در قیمت بهاضافۀ هرگونه سود

محیطی» ،رابطۀ بین مدیریت سود و عدم تقارن اطالعاتی
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افزایش تعداد اعضای هیئتمدیرۀ مستقل رویۀ مناسبی برای

هیئتمدیره و درصد سرمایهگذاران نهادی بهعنوان متغیرهای

عنوان «عدم
لین و همکاران ،)2012(1در پژوهشی با
ِ
تقارن اطالعاتی و ریسک نقدشوندگی» ،عوامل تعیینکنندۀ

بهعنوان متغیر وابسته را در بورس اوراق بهادار تهران بررسی
کردند؛ و فرضیۀ خود را با استفاده از یک نمونۀ صدویازده

کردند .در این پژوهش ،برای کمیکردن عدم تقارن اطالعاتی

داد که بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام در

کاهش مدیریت سود است.

عدم تقارن اطالعاتی را با متغیرهای شرکت و بازار بررسی

از شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش استفاده شد؛ و

پژوهشگران با استفاده از تحلیل رگرسیونی ،اثر متغیرهای
مختص شرکت و نیز متغیرهای بازار را بر عدم تقارن

اطالعاتی بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که عدم تقارن
اطالعاتی با حجم معامالت و تعداد معامالت ،رابطۀ منفی و با

شرکتی در بازدۀ  81تا  85آزمودند .نتایج پژوهش آنان نشان
بورس اوراق بهادار تهران رابطۀ معناداری وجود ندارد.

برادران حسنزاده و همکاران( ،)1391در پژوهشي با

عنوان «بررسي رابطۀ بين برخي مکانیزمهای حاكميت
ِ
شركتي با ارزش ايجادشده براي صاحبان سهام و ارزش

افزودۀ اقتصادي» ،رابطۀ بين برخي سازوكارهاي حاكميت

ریسک نقدشوندگی هر شرکت ،رابطۀ مثبت دارد .درمقابل ،در

شركتي با ارزش ايجادشده براي سهامداران و ارزش افزودۀ

نقدشوندگی بازار با عدم تقارن اطالعاتی ارائه نشد  .

براي سهامداران با استفاده از مدل فرناندز و ارزش افزودۀ

این تحقیق ،رابطۀ معناداری میان نقدشوندگی بازار و ریسک

اقتصادي را بررسي کردند .در اين پژوهش ،ارزش ايجادشده

باهاتاچاریا 2و همکاران( )2010در پژوهش خود رابطۀ

اقتصادي با مدل ارائهشدۀ استيورات اندازهگيري شده است.

نتایج پژوهش آنها نشان داد که کیفیت پایین سود ،به افزایش

شركتي موردبررسي در اين پژوهش ،چهار مكانيزم(ميزان نفوذ

میان کیفیت سود و عدم تقارن اطالعاتی را بررسی کردند.
عدم تقارن اطالعاتی در بازارهای مالی منجر میشود.

نتايج تحقيق نشان میدهد كه از هشت مكانيزم حاكميت
و مالكيت دولت ،ميزان مالكيت سهامداران نهادي ،ساختار

در پژوهشی دیگر ،واسان و بهون( )2010رابطۀ میان

سرمايه ،و ميزان سهام شناور آزاد) با ارزش ايجادشده براي

پژوهش آنان نشان داد که میان دامنۀ تفاوت قیمت پیشنهادی

شركتي موردبررسي در اين پژوهش ،سه مكانيزم(ميزان نفوذ

اقالم تعهدی ،رابطۀ معناداری مشاهده نشده است.

سهام شناور آزاد) با ارزش افزودۀ اقتصادي رابطه دارند.

اقالم تعهدی و عدم تقارن اطالعاتی را بررسی کردند .نتایج
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مستقل و اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

خرید و فروش سهام بهعنوان نمایندۀ عدم تقارن اطالعاتی و
استیفن( )2010نیز در پژوهش خود ،رابطۀ بین سود

حسابداری و جریان نقدی با بازدۀ سهامداران در شرایط تقارن

و عدم تقارن اطالعاتی را بررسی کرد؛ و نتیجه گرفت در

سهامداران رابطه دارند .همچنين ،از هشت مكانيزم حاكميت

و مالكيت دولت ،ميزان مالكيت سهامداران نهادي ،و ميزان

اهمیت موضوع

با جداشدن مالکیت و مدیریت در شرکتهای سهامی،

شرایط عدم تقارن اطالعاتی ،سود حسابداری در مقایسه با

مدیران بهعنوان نمایندۀ سهامداران ،شرکت را اداره میکنند.

عدم تقارن اطالعاتی ،معیارهای جریان نقدی در توضیح

مدیران و سهامداران تضاد منافع بهوجود آید که به آن مشکل

جریان نقدی ،محتوای اطالعاتی بیشتری دارد .ا ّما با افزایش

عملکرد بازار سهام مرتبطتر است.

با گذشت زمان ،این رابطۀ نمایندگی موجب شده است بین

نمایندگی گفته میشود؛ یعنی این امکان بالقوه که مدیران

عنوان «رابطۀ
اعتمادی و رسائیان( ،)1389در پژوهشی با
ِ

تصمیماتی اتخاذ کنند که درجهت منافع خودشان و عکس

ابزارهای حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف

نمایندگی بین مدیران و سهامداران ،عدم شفافیت اطالعاتی

2. Bhattacharya, N

1. Lin, C.,

برخی از ابزارهای حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام» ،رابطۀ

منافع سهامداران باشد .یکی از عوامل شکلدهی مشکل

رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطالعاتی با بازدۀ سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

بین آنها بوده است و به همین دلیل سهامداران نمیتوانند
اعمال و فعالیتهای مدیران را بهطور مستمر کنترل کنند.

براي حصول اطمینان از ایفاي مسئولیت افشا و

ارائه میشود:

فرضیۀ اصلی اول :بین شاخصهای حاکمیت شرکتی و

عدم تقارن اطالعاتی رابطۀ معناداری وجود دارد.

های اقتصادي درمقابل
مناسب
سازی
ِ
ِ
اطالعات بنگاه ِ
شفاف ِ
عموم و افراد ذینفع ،باید نظارت و مراقبت کافی بهعمل

زیر درنظر گرفت:

سازوکارهاي مناسب است .ازجملۀ این سازوکارها ،طراحی

تقارن اطالعاتی رابطۀ معناداری وجود دارد.

آید؛ و اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه ،مستلزم وجود
و اجراي حاکمیت شرکتی مناسب در شرکتها و بنگاههای

اقتصادي است .حاکمیت شرکتی ،مجموعه مکانیزمهای

کنترل داخلی و خارجی شرکت است که تعیین میکند
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فرضیۀ اصلی اول را میتوان درقالب فرضیههای فرعی

فرضیۀ فرعی اول :بین درصد سهام شناور آزاد و عدم

فرضیۀ فرعی دوم :بین نوع حسابرس و عدم تقارن

اطالعاتی رابطۀ معناداری وجود دارد.

فرضیۀ فرعی سوم :بین میزان سهام تحت تملک

شرکتها چگونه اداره شوند و چه کسانی آنها را اداره کنند و

سرمایهگذاران نهادی و عدم تقارن اطالعاتی رابطۀ معناداری

ذینفعان چگونه باید باشد؛ لذا حاکمیت شرکتی فرایندي است

فرضیۀ فرعی چهارم :بین نسبت اعضای غيرموظف در

روند مناسب پاسخگویی و انتشار مناسب اطالعات شرکت به

وجود دارد.

که موجب میشود شفافیت اطالعاتی شرکت که مدیران آن

هيئتمديره و عدم تقارن اطالعاتی رابطۀ معناداری وجود دارد.

 .)10 :1391اهميت اين پژوهش را ميتوان از جوانب مختلف

تقارن اطالعاتی رابطۀ معناداری وجود دارد.

را تهیه میکنند ،کیفیت باالتري داشته باشد(معینالدین و دهقان،

فرضیۀ فرعی پنجم :بین مادر(اصلی)بودن شرکت و عدم

بررسي کرد :از نظر سهامداران شركتها ،از زاویۀ سازمان

فرضیۀ اصلی دوم :بین شاخص توانایی حاکمیت شرکتی

اهمیت موضوعی آن ،توجه بسیاری از محققان را جلب کرده

فرضیۀ اصلی سوم :بین عدم تقارن اطالعاتی و بازدۀ

بورس اوراق بهادار ،و اقتصاد كشور .حاکمیت شرکتی بهدلیل
است و بررسیهای زیادی دربارۀ آن وجود دارد ،اما توجه به

جنبۀ رابطۀ آن با عدم تقارن اطالعاتی و بازدۀ سهام شرکت
در کشور ما صورت نگرفته است و تحلیل نتایج حاصل از آن
میتواند راهگشای پاسخ به پرسشهای بسیاری باشد.

فرضیههای پژوهش

این پژوهش از  نوع همبستگی و هدف تحقیق کاربردی

سهام رابطۀ معناداری وجود دارد.

جامعۀ آماری ،قلمرو زمانی ،و روندِ پژوهش

جامعۀ آماري پژوهش را شركتهاي پذيرفتهشده در

بورس اوراق بهادار تهران بهاستثناي بانكها و مؤسسات

مالي و اعتباري و شركتهايي كه فعاليت اصلي آنها در زمينۀ
سرمايهگذاري است ،تشكيل ميدهد .اطالعات مربوط به

شرکتهای سرمایهگذاری ،بانکها و مؤسسات مالی اعتباری،

است که در آن ،از اطالعات واقعی و روشهای مختلف آماری

بهدلیل همگننبودن اطالعات مالی آنها با سایر شرکتهای

تئوري اثباتي قرار ميگيرد و مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

نمونۀ آماری در اين پژوهش ،کليۀ شرکتهاي عضو جامعۀ

برای رد یا عدم رد فرضیهها استفاده میشود .پژوهش در حوزۀ
از راه مطالعات کتابخانهای ،مقاالت و سایتها درقالب قیاسی،

و گردآوری اطالعات برای تأیید یا رد فرضیهها درقالب
استقرایی است.

با توجه به پرسشهای پژوهش ،فرضیههایی به شرح زیر

پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران ،کنار گذاشته شده است.

آماري که شرايط زير را داشتهاند ،بهعنوان شرکتهاي عضو
نمونه انتخاب شدهاند:

 .1شرکتهای موردنظر جزو بانکها ،واسطهگری مالی،

لیزینگ و شرکتهای بیمه نباشند؛

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال نهم ،شماره هجدهم ،بهار 1397

در ایران مطلبی جدید است و تاکنون تحقیقی در این راستا

و عدم تقارن اطالعاتی رابطۀ معناداری وجود دارد.

دکتر علی باغانی ،نسترن احمدی ،حامد ستاک
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 .2پایان سال مالی شرکت ،منطبق بر پایان اسفندماه باشد؛

در این مدل:

 .4شرکتهای موردنظر از ابتدا تا انتهای تحقیق در

 Betaitعبارت است از ریسک سیستماتیک شرکت  iدر

 .5سهام شرکت حداقل سه ماه یک بار معامله شده باشد.

 BTMitعبارت است از ارزش دفتری سهام به ارزش بازار

را دربر میگیرد؛ و  94شرکت بهعنوان نمونۀ آماری برای

 Sizeitعبارت است از اندازۀ(لگاریتم طبیعی ارزش بازار)

 .3شرکت ،تغییر سال مالی و تغییر فعالیت نداشته باشد؛
عضویت بورس اوراق بهادار باشند؛

قلمرو زمانی پژوهش حاضر ،سالهای بین  1387تا 1395

آزمون فرضیۀ این پژوهش انتخاب شده است.

با توجه به پژوهش لی پنجمو همکاران( ،)2012در این

پژوهش برای آزمون فرضیۀ اصلی اول و دوم ،از مدل زیر
استفاده شده است:

در این مدل:

 CGIitعبارت است از شاخص حاکمیت شرکتی شرکت

 iدر سال t؛

 BASi,tعبارت است از شاخص عدم تقارن اطالعاتی؛

 TAitعبارت است از کل داراییهای شرکت  iدر سال t؛

سال t؛

شرکت  iدر سال t؛
شرکت  iدر سال t؛

 PTEitعبارت است از ارزش بازار سهام به عایدی هر

سهم شرکت  iدر سال .t

در این تحقیق ،شاخص حاکمیت شرکتی برمبنای پژوهش

نیکومرام و محمدزاده سالطه( )1389کمیسازی میشود.
متغیرها:

 .1نسبت اعضای غيرموظف در هيئتمديره :این متغیر

نشاندهندۀ نسبت اعضای غیرموظف هیئتمدیره به کل

اعضای هیئت مدیره است؛ که میانگین کل آن برای دورۀ
پژوهش محاسبه میشود .برای شرکتهایی که درصد اعضای

 LEVi,tعبارت است از اهرم مالی(نسبت کل بدهیها به

غیرموظف باالتری نسبت به میانگین داشته باشند ،ارزش یک

 ɛi,tعبارت است از مقدار باقیمانده برای شرکت  iدر

 .2میزان سهام تحت تملک سرمایهگذاران نهادی:

این مدل ابتدا براساس شاخصهای حاکمیت شرکتی(نسبت

سهامدار شرکت است که در اکثر موارد از یادداشتهای

کل داراییها) شرکت  iدر سال t؛
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 Ritعبارت است از بازدۀ سهام شرکت  iدر سال t؛

سال .t

و برای بقیه ارزش صفر داده میشود.

این متغیر نشاندهندۀ درصد سهام تحت تملک بزرگترین

اعضای غيرموظف در هيئتمديره ،میزان سهام تحت تملک

ضمیمۀ صورتهای مالی اساسی شرکتها و یا صورتجلسات

دولتی یا خصوصی بودن مالکیت ،درصد سهام شناور آزاد و

به شرکت دارای سه سهامدار نهادی که مجموع درصد سهام

سرمایهگذاران نهادی ،مادر یا اصلی بودن شرکت موردبررسی،

نوع حسابرس) برای بررسی فرضیۀ اصلی اول(فرضیههای

فرعی اول تا پنجم) و سپس بهصورت جداگانه برمبنای متغیر

شاخص توانایی حاکمیت شرکتی بررسی شده است.

عالوه بر مدل فوق ،با توجه به مدل مفهومی و پژوهش

لی و همکاران( )2012و دات و جنر( )2013برای آزمون
فرضیۀ سوم پژوهش از مدل زیر استفاده شده است:

مجامع عمومی این شاخص بهدست میآید .در این تحقیق،

آنها باالی  50درصد باشد ،ارزش یک و برای مابقی ارزش

صفر لحاظ میشود.

 .3مادر(اصلی)بودن شرکت موردبررسی :این متغیر

نشان میدهد که آیا شرکت موردبررسی تحت کنترل شرکت

دیگری است یا نه .برای اندازهگیری این متغیر ،اگر شرکت

موردبررسی شرکت مادر باشد ،عدد یک و در غیر این صورت

عدد صفر درنظر گرفته میشود.

 .4درصد سهام شناور آزاد :منظور از سهام شناور آزاد،

رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطالعاتی با بازدۀ سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

قابل
مقدار سهمی است که انتظار میرود در آیندۀ نزدیک ِ
معامله باشد؛ یعنی این سهام در مالکیت دارندگانی است که

آمادهاند درصورت اخذ قیمت مناسب ،آن را برای فروش عرضه

کنند .در این تحقیق ،برای شرکتهایی که میزان سهام شناور
آنها کوچکتر از میانگین کل نمونه در دورۀ پژوهش باشد،
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 bidعبارت است از میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام

شرکت  iدر سال .t

برای اندازهگیری معیار بازدهی ،از رابطه زیر استفاده

میشود:

ارزش یک و در غیر این صورت ارزش صفر درنظر گرفته

میشود.

 .5نوع حسابرس :این شاخص نشاندهندۀ آن است که

صورتهای مالی اساسی شرکت را کدام گروه از حسابرسان

حسابرسی و بررسی کردهاند .درصورتیکه مرجع حسابرسی

شرکت ،سازمان حسابرسی باشد ،به آن ارزش یک و اگر
مؤسسات حسابرسی باشد ،ارزش صفر تعلق میگیرد.

پس از مشخصشدن متغیرهای شاخص حاکمیت شرکتی،

توانایی حاکمیت شرکتی به شرح زیر محاسبه میشود:

که در آن:

 ،α1درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آوردۀ نقدی

است؛

 ،α2درصد افزایش سرمایه از محل اندوختهها است؛
 ،P1قیمت سهام در پایان دوره است؛

 P0قیمت سهام در ابتدای دوره است.

در پژوهش جاری ،برای کمیسازی اهرم مالی ،از نسبت

کل بدهیها به کل داراییها استفاده میشود.

داراییها در مدل بهعنوان معیار اندازۀ شرکت بهکار میرود

که برای کمیسازی آن ،از لگاریتم طبیعی ارزش دفتری کل

       بیانگر کلیۀ اقالمی است که امتـیـاز یک گرفتهاند و   
      بیانگر کلیۀ اقالمی است که ارزشهای صفر یا

یک درمورد آنها لحاظ شده است .به این ترتیب ،در مورد هر

داراییها استفاده میشود.

بتا همان ریسک سیستماتیک شرکت است که برای

اندازهگیری آن از رابطۀ زیر استفاده میشود:

خواهد گرفت(نیکومرام و محمدزاده سالطه.)1389 ،

در این پژوهش ،معیار عدم تقارن اطالعاتی اختالف قیمت

پیشنهادی خرید و فروش سهام است که با استفاده از رابطۀ
زیر محاسبه میشود (لین و همکاران:)2012 ،

برای کمیسازی متغیر اندازه ،از لگاریتم طبیعی ارزش

بازار حقوق صاحبان سهام استفاده میشود.

در مدل اول ،متغیر حاکمیت شرکتی متغیر مستقل ،و

متغیر عدم تقارن اطالعاتی متغیر وابسته است؛ و در مدل دوم،
متغیر عدم تقارن اطالعاتی متغیر مستقل ،و متغیر بازدۀ سهام

که در آن:

متغیر وابسته است.

 BASi,tعبارت است از اختالف قیمت پیشنهادی خرید و

یافتههای پژوهش

 askعبارت است از میانگین قیمت پیشنهادی فروش

گردآوریشده از شرکتهای نمونه و اجرای آزمون رگرسیون

فروش سهام شرکت  iدر سال t؛
سهام شرکت  iدر سال t؛

فرضیههای تحقیق حاضر با استفاده از اطالعات

خطی چندمتغیره بررسی و براساس قواعد آماری و با توجه به
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شرکت ،شاخص حاکمیت شرکتی در دامنۀ صفر تا یک قرار
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شاخصهای مشاهدهشده درمورد فرضیهها تصمیمگیری خواهد شد .با توجه به نوع دادهها ،براي تحليل مدل پژوهش از مجموعه

دادههاي تركيبي استفاده شده است؛ بدين ترتيب كه چند شركت در طول زمان بررسي و تجزيهوتحليل شدهاند.
جدول  .1آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش

با توجه به نتايج منعكس در جدول باال ،میانگین مربوط

نمونه  0/448و میانگین متغیر بازدۀ سهام برای شرکتهای

این شاخص  0/001و مربوط به شرکت داروسازی فارابی در

دورۀ پژوهش بهطور میانگین  32درصد بازدهی داشته است.

به شاخص عدم تقارن اطالعاتی  0/315است .حداقل مقدار
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سال  1388و حداکثر مقدار آن  1/92و مربوط به شرکت نفت

پارس در سال  1390است.

میانگین متغیر شاخص حاکمیت شرکتی برای شرکتهای

نمونه  32درصد است ،یعنی سهام شرکتهای عضو نمونه در
حداقل مقدار متغیر بازده  -0/78و مربوط به شرکت سرب و

روی در سال  1387و بیشترین مقدار آن مربوط به شرکت
شهید قندی در سال  1388است.

جدول  .2نتایج مربوط به آزمونهای استفادهشده برای فرضیۀ اصلی اول

رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطالعاتی با بازدۀ سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران
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جدول  .3نتایج تخمین مدل اول پژوهش برای فرضیۀ اصلی اول

با توجه به نتايج جدول 1-3ميتوان نتيجه گرفت که

مقدار از سطح خطای  5درصد باالتر است و حکایت از آن

گفت اين مدل با احتمال  99درصد معنادار است؛ به دیگر

معناداری ندارد .بنابراین ،فرضیۀ فرعی سوم پژوهش(بین

سطح معناداری  Fفیشر کمتر از  1درصد است ،پس ميتوان

دارد که این متغیر با متغیر وابسته(عدم تقارن اطالعاتی) رابطۀ

سخن ،اين مدل اعتبار بااليي دارد .مقدار احتمال متغیر سهام

مالکیت نهادی و عدم تقارن اطالعاتی رابطۀ معناداری وجود

پایینتر است و حکایت از آن دارد که این متغیر با متغیر

مقدار احتمال استقالل هیئتمدیره  0/000است که این

شناور  0/042است که این مقدار از سطح خطای  5درصد

دارد) در بورس اوراق بهادار تهران تأیید نمیشود.

کرد که این متغیر با عدم تقارن اطالعاتی رابطۀ منفی دارد.

رابطۀ معناداری دارد؛ و با توجه به عالمت ضریب متغیر

به عالمت ضریب متغیر مذکور( ،)-0/021میتوان استدالل

بنابراین ،فرضیۀ فرعی اول پژوهش(بین سهام شناور و عدم
تقارن اطالعاتی رابطۀ معنیداری وجود دارد) تأیید میشود.

آن دارد که این متغیر با متغیر وابسته(عدم تقارن اطالعاتی)

مذکور( )-0/08نیز میتوان استدالل کرد که این متغیر

با عدم تقارن اطالعاتی رابطۀ منفی دارد .بنابراین ،فرضیۀ

مقدار احتمال متغیر نوع حسابرس  0/27است که این

فرعی چهارم پژوهش(بین استقالل هیئتمدیره و عدم تقارن

دارد که این متغیر با متغیر وابسته(عدم تقارن اطالعاتی) رابطۀ

مقدار احتمال متغیر مادربودن  0/002است که این مقدار

و عدم تقارن اطالعاتی رابطۀ معناداری وجود دارد) در بورس

که این متغیر با متغیر عدم تقارن اطالعاتی رابطۀ معناداری

مقدار از سطح خطای  5درصد باالتر است و حکایت از آن

معناداری ندارد .بنابراین ،فرضیۀ فرعی دوم(بین نوع حسابرس

اوراق بهادار تهران تأیید نمیشود.

مقدار احتمال متغیر مالکیت نهادی  0/7است که این

اطالعاتی رابطۀ معناداری وجود دارد) تأیید میشود.

از سطح خطای  5درصد پایینتر است و حکایت از آن دارد

دارد؛ و با توجه به عالمت ضریب متغیر مذکور( )-0/072نیز

میتوان استدالل کرد که این متغیر با عدم تقارن اطالعاتی
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وابسته(عدم تقارن اطالعاتی) رابطۀ معناداری دارد ،و با توجه

مقدار از سطح خطای  5درصد پایینتر است و حکایت از
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رابطۀ منفی دارد .بنابراین ،فرضیۀ فرعی پنجم پژوهش(بین

استقالل هیئتمدیره و عدم تقارن اطالعاتی رابطۀ معناداری

وجود دارد) تأیید میشود.

بهطور کلی ،دربارۀ متغیرهای کنترلی میتوان گفت که

از بین دو متغیر(اهرم مالی و داراییها) ،متغیر داراییها رابطۀ

معناداری با عدم تقارن اطالعاتی دارد.

جدول  .4نتایج تخمین مدل اول پژوهش برای فرضیۀ اصلی دوم

براساس جدول  ،1-4مقدار احتمال متغیر شاخص

حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطالعاتی رابطۀ معناداری وجود

 5درصد پایینتر است و حکایت از آن دارد که این متغیر با

بنابراین ،بهطور کلّی ،هر دو فرضیۀ اصلی اول و دوم تأیید

حاکمیت شرکتی  0/000است که این مقدار از سطح خطای

متغیر وابسته(عدم تقارن اطالعاتی) رابطۀ معناداری دارد؛ و با

توجه به عالمت ضریب متغیر مذکور( )-0/072نیز میتوان
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استدالل کرد که این متغیر با عدم تقارن اطالعاتی رابطۀ

منفی دارد .بنابراین ،فرضیۀ اصلی دوم پژوهش(بین شاخص

دارد) تأیید میشود.
میشوند.

برای بررسی فرضیۀ اصلی سوم ،از مدل زیر استفاده شده

است:

جدول  .5نتایج تخمین مدل دوم پژوهش برای فرضیۀ اصلی سوم

رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطالعاتی با بازدۀ سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

براساس جدول  ،1-5مقدار احتمال متغیر عدم تقارن

اطالعاتی  0/034است که این مقدار از سطح خطای  5درصد
پایینتر است و حکایت از آن دارد که این متغیر با متغیر
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به عایدی هر سهم) با بازدۀ سهام رابطۀ معناداری دارند.

نتیجهگیری

وابسته(بازده سهام) رابطۀ معناداری دارد؛ و با توجه به عالمت

از آنجا که هدف از اجرای اين تحقيق ،بررسي رابطۀ بین

این متغیر با بازده سهام رابطۀ منفی دارد .از لحاظ نظری هم

اطالعاتی با بازدۀ سهام است و نظر به ماهيت اين پژوهش

رابطۀ معنادار وجود داشته باشد .این رابطه بهلحاظ تجربی نیز

ـ همبستگي بهشمار ميرود ،و از نظر نوع مطالعه و نحوۀ

ضریب متغیر مذکور( )-0/08نیز میتوان استدالل کرد که

انتظار میرفت بین متغیر عدم تقارن اطالعاتی و بازدۀ سهام

تأیید میشود .بنابراین ،فرضیۀ اصلی سوم پژوهش(بین عدم

حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطالعاتی و نیز عدم تقارن

و روشي که در آن بهکار رفت ،این تحقيق از نوع توصيفي

تقارن اطالعاتی و بازدۀ سهام رابطۀ معناداری وجود دارد) تأیید

گردآوري دادهها و ادبيات ،ميداني ـ کتابخانهاي است .این
پژوهش اساس ًا براي بهبود و ارتقاي دانش موجود پيرامون عدم

و دربارۀ متغیرهای کنترلی میتوان گفت که هر چهار

بنيادي يا محض بهشمار ميرود؛ با این حال ممکن است نتايج

میشود.

متغیر کنترلی(بتا ،ارزش دفتری به ارزش بازار ،اندازه و قیمت

تقارن اطالعاتی و بازدۀ سهام انجام شد و از اين منظر تحقيقي

آن در عمل نيز کاربردهای مشخصی داشته باشد و از اين نگاه
بتوان آن را پژوهشي كاربردي بهحساب آورد.

نتایج فرضیات به شرح جدولهای  6تا  9است.
خالصۀ ِ

جدول .6نتایج فرضیۀ اصلی اول

شناور آزاد ،نوع حسابرس ،استقالل هیئتمدیره ،سهامداران

اطالعاتی(شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام)

بهادار تهران ،بین معیارهای حاکمیت شرکتی(درصد سهام

نهادی و مادربودن شرکت) و شاخصهای درصد سهام

شناور ،استقالل هیئتمدیره و مادربودن شرکت با متغیر

شاخصهای نوع حسابرس و سهامداران نهادی و عدم تقارن

رابطۀ معنادار وجود ندارد.
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دادههای جدول  6حاکی از آن است که در بورس اوراق

عدم تقارن اطالعاتی رابطۀ معنادار و منفی وجود دارد؛ و بین
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جدول  .7نتایج فرضیۀ اصلی دوم

جدول  7نشان میدهد که بین شاخص حاکمیت

شرکتی(ترکیب پنج شاخص درصد سهام شناور آزاد ،نوع

حسابرس ،استقالل هیئتمدیره ،سهامداران نهادی ،و

مادربودن شرکت) و عدم تقارن اطالعاتی رابطۀ معنادار و

منفی وجود دارد.

جدول  .8نتایج فرضیۀ اصلی سوم
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یافتههای ارائهشده در این جدول حاکی از آن است که

بین عدم تقارن اطالعاتی و بازدۀ سهام رابطۀ معناداری وجود

دارد.

و بهطور کلی ،با توجه به دادههای جدولهای  6تا 8

میتوان گفت هر سه فرضیۀ اصلی پژوهش تأیید شدند.

خالصۀ نتایج بهدستآمده از مدل دوم پژوهش در جدول

 9ارائه شده است.
جدول  .9نتایج فرضیۀ اصلی سوم

رابطۀ بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطالعاتی با بازدۀ سهام در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران

پيشنهادهاي مبتنی بر نتایج پژوهش
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احمدپور کاسگری ،احمد و رسائیان امیر« .1385 .رابطۀ بین

با توجه به نتايج حاصل از پژوهش و اهميت موضوع

معیارهای ریسک و اختالف قیمت پیشنهادی خرید و فروش

الف ـ با استفاده از مدل رگرسیونی مستخرجه از یافتههای

حسابرسی ،ش  ،42ص . 37 -60

ميتوان پيشنهادهای زير را ارائه کرد:

پژوهش(فرضیههای اول ،دوم و سوم) ،سرمایهگذاران،

سهام در بورس اوراق بهادار تهران» ،بررسیهای حسابداری و
احمدپور کاسگری ،احمد و عجم ،مریم« .1389 .بررسی رابطۀ بین

تحلیلگران و سایر فعاالن بازار سرمایه میتوانند از آن برای

کیفیت اقالم تعهدی و عدم تقارن اطالعاتی در بورس اوراق

اطالعاتی و نیز تأثیر عدم تقارن اطالعاتی بر بازدۀ سهام

 ،11ص 107 -124

بررسی تأثیر شاخصهای حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن
شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران استفاده کنند؛

بهادار تهران» ،فصلنامۀ بورس اوراق بهادار ،سال سوم ،ش
اعتمادی ،حسین و رسائیان ،امیر« .1389 .رابطۀ برخی از ابزارهای

ب ـ با توجه به رابطۀ معنادار شاخص حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی و نقدشونگی سهام» ،مجلۀ توسعه و سرمایه،

ناظران بر بازار پیشنهاد میشود برای افزایش تقارن اطالعاتی

باقری ،حسن و کردستانی ،غالمرضا .1389 .بررسی رابطۀ بین

درپی
ج ـ سرمایهگذاران و تحلیلگران مالی که
ِ
بهحداکثررساندن ثروت خود هستند ،میتوانند با شناخت بهتر

گزارشگری مالی(پایاننامۀ کارشناسی ارشد حسابداری) ،مرکز
آموزش عالی رجاء.

متغیرهای بررسیشده(شاخصهای حاکمیت شرکتی ،اهرم

« .1391بررسي رابطۀ بين برخي مكانيزمهاي حاكميت

با عدم تقاران اطالعاتی(فرضیۀ دوم) ،به کلیۀ مسئوالن و

در بازار سرمایه ،شاخصهای حاکمیت شرکتی را تقویت کنند؛

از بورس اوراق بهادار تهران و اثر حاکمیت شرکتی و سایر

مالی و داراییها) بر عدم تقارن اطالعاتی و تأثیر عدم تقارن

اطالعاتی بر بازدۀ سهام شرکت در این بازار تصمیم مناسب
را بگیرند.
   

عدم تقارن در جریانهای نقدی و میزان محافظهکاری در

برادران حسنزاده ،رسول؛ بادآور نهندی ،یونس؛ بابایی ،قادر حسین.
شركتي با ارزش ايجادشده براي صاحبان سهام و ارزش افزودۀ
اقتصادي» ،بررسیهای حسابداری و حسابرسی .1-16 ،19

پی جونز؛ ترجمه دکتر رضا تهرانی؛ و عسگر نوربخش ؛ مدیریت
سرمایه گذاری ؛ 1389؛ انتشارات نگاه دانش.

حساس يگانه ،يحيی« .۱۳۸۴ .سيستمهاي حاکميت شرکتي»،

برخي از موضوعها که پيشنهاد ميشود در پژوهشهاي

حسابدار .169

 .1بررسی تأثیر سایر شاخصهای حاکمیت شرکتی بر

گستردگی حاکمیت شرکتی» ،حسابدار  216و .82-91 ،217

 .2بررسی تأثیر شاخصهای حاکمیت شرکتی بر عدم

نهادي در حاكميت شركتهاي سهامي» ،ماهنامۀ حسابدار

 .3بررسی تأثیر شاخصهای حاکمیت شرکتی بر جنبههای

حساسیگانه ،یحیی« .1387 .حاکمیت (راهبري) شرکتی و

مرتبط آتي بررسی و پژوهش شوند ،به شرح زير است:
عدم تقارن اطالعاتی،

تقارن اطالعاتی به تفکیک صنایع،
مختلف عدم تقارن اطالعاتی.

مرجعها

آذر ،عادل و مومني ،منصور .1384 .آمار و کاربرد آن در مديريت.
ج .2تهران :انتشارات سمت.

حساسیگانه ،یحیی و ابراهیمی ،ابراهیم« .1389 .پایندگی و
حساسیگانه ،یحیی و پوریانسب ،امیر« .1384 .نقش سرمايهگذاران
.25-48 ،165

پاسخگویی» ،مجموعهمقاالت همایش حاکمیت شرکتی -82

 ،65تهران :بورس اوراق بهادار تهران.

خدامیپور ،احمد و قدیری ،محمد« .1389 .بررسی رابطۀ میان
اقالم تعهدی و عدم تقارن اطالعاتی در بورس اوراق بهادار
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