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Abstract
Objectives: Informativeness by companies is of great importance for managers to transfer information
about financial performance to investors, creditors and other stakeholders, and is one of the significant
reasons for requesting information on stock prices, informativeness issues, and information asymmetry.
Several factors affect the transparency and informativeness of stock prices – including managers’
reputation motivation– which results from their potential effort to display the benefit of operation in terms
of goals such as credibility and trust-building.
Method: Thus, the purpose of this study is to explain the effect of managers' reputation motivation on
stock price disclosure. To do so, the evidence of 910 firm-year (130 companies for 7 years), collected from
annual financial reports of companies listed in Tehran Stock Exchange from 2011 to 2017, was tested.
Results: Research findings show a significant relationship between the managers' reputation motivation
and stock price disclosure. Further, the size of the company has a positive and significant impact on stock
price disclosure.
Keywords: Reputation Motivation, Price Informativeness, Information Transparency
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چکیده
، از ابزارهای مهم مدیران برای انتقال اطالعات مربوط به عملکرد مالی به سرمایهگذاران، افشای اطالعات بهوسیلۀ شرکتها:اهداف
. مسائل نمایندگی و عدمتقارن اطالعات است،اعتباردهندگان و سایر افراد ذینفع و از دالیل مهم تقاضا برای جریان اطالعاتی قیمت سهام
 بر شفافیت و غنای اطالعاتی قیمت سهام مؤثر است؛ زیرا تالش بالقوه برای به تصویر کشیدن،عوامل متعددی ازجمله انگیزۀ شهرت مدیران
.مطلوبیت عملکرد در جهت اهدافی همچون اعتباربخشی و اعتمادسازی برقرار است
 برای رسیدن به این اهداف. هدف این پژوهش تبیین تأثیر انگیزۀ شهرت مدیران بر غنای اطالعاتی قیمت سهام است، در همین راستا:روش
 سال) جمعآوریشده از گزارشهای مالی سالیانۀ شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق7  شرکت برای991(  شرکت-  سال191 دادههای
. آزمون شده است9916  تا9911 بهادار تهران در طی دورۀ زمانی
 ارتباط معنیدار و مثبتی وجود دارد و اندازۀ، یافتههای پژوهش نشان میدهد بین انگیزۀ شهرت مدیران و غنای اطالعاتی قیمت سهام:نتایج
.شرکت و اهرم مالی بر غنای اطالعاتی قیمت سهام تأثیر مثبت و معناداری ندارد
 شفافیت اطالعات، غنای اطالعاتی قیمت سهام، انگیزۀ شهرت:واژههای کلیدی
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مقدمه.

شرکت نسبت به سایر شعرکت هعایی اسعت کعه معدیری

عملکرد کلیدی بازارهای مالی ،تولید و جمععآوری

مسععتقل نیععز در خععدمت آن اسععت .منطععق پشععت ایععن

اطالعات به قیمتهای بازار است .اطالعات موجعود در

اندازهگیری به این صعورت اسعت کعه معدیران مسعتقل،

قیمت اوراق بهادار ،تصمیمهعای مهعم ازسعوی معدیران،

مشاغلی برای حفظ و افزایش اعتبار خود بعرای نظعارت

سرمایهگعذاران و سعایر شعرکتکننعدگان را در اقتصعاد

بیشععتر و شععرکتهععای بععزر

فرصععت بیشععتری بععرای

واقعی هدایت میکند؛ با این حعال ،اطالععات نامتقعارن

افعزایش شعهرت نیععاز دارنعد (فامعا 98و جنسععن9129 ،99؛
91

96

95

بین مدیران و سرمایهگذاران خعارجی از قیمعتگعذاری

آدامز و فریرا 8111 ،؛ شیوداسانی 9119 ،؛ رایعان و

شعرکت جلعوگیری معیکنعد؛

ویگینز .)8111 ،97نتایج مطالعات مختلف قبلی این ایعده

بنابراین ،درک اینکه شرکت ها چگونه سعط بعاالیی از

را نشان میدهد که اندازۀ شرکت ،یک پروکسعی بعرای

شفافیت را تسهیل و حفظ میکنند ،مسئلهای مهم است.

انگیعععزههعععای شعععهرت اسعععت و معععدیران مسعععتقل در

مدیران مستقل ،بر مدیران نظارت میکنند و مزایعای

شععرکتهععای بععزر ت عر ،تععالش بیشععتری را بععه کسععب

اطالعاتی را که مدیران بیش از سرمایهگعذاران خعارجی

شهرت اختصا

می دهند (فاهلنبراخ ،92لو 91و استالز،81

دارند ،کاهش می دهند .مطابق با مطالعات گذشته نتیجعه

8191؛ نیازیوا ،89نیازیوا و ماسولی .)8199 ،88

دقیقتر اطالععات خعا

گرفته می شود که هیئت مدیرههعایی کعه نسعبت معدیران

حضور مدیران مسعتقل بعا انگیعزههعای شعهرت بعاال،

مستقل بیشتری دارند ،کیفیت گزارشگری معالی بهتعری

تفاوت در میزان غنای اطالعاتی قیمت سعهام را توضعی

دارند و محیط اطالعات شرکت آنها بهبعود یافتعه اسعت

می دهد .ایجاد رابطۀ علی بین انگیزههای شهرت و غنای

،1

اطالعاتی قیمت سهام چالشبرانگیز است .ایعن پعژوهش

باالکریشعععنان 5و کعععوهن8198 ،6؛ بعععیک  ،7پعععو  2و

اسعتوار اسعت کعه ععدمتقعارن اطالععات،

(چعععن ،9چانععع

 8و وانععع

8195 ،9؛ آرمسعععتران

بر این فعر

)8111 ،1؛ با این حال ،آنچه سبب انگیعزۀ معدیران

مدیران را قادر به پنهعانکعردن و جمععآوری اخبعار بعد

مستقل برای بهبود شفافیت شرکتها معی شعود ،تعا حعد

میکند و احتمعال اخعتالف فزاینعدهای بعین قیمعتهعای

زیادی ناشناخته است و تمرکز ایعن مطالععه بعر شعناخت

سعععهام درونعععی و جعععاری را در پعععی دارد (هعععاتون،89

ایععن موضععو اسععت .ایععن پععژوهش نشععان مععیدهععد

مارکوس 81و تهرانیان8111 ،85؛ کیم ،86لعی 9و ژانع

،8

نگرانیهای شهرت مدیران مستقل نسبت بعه بعاالتربودن

.)8199

یان

محتوای اطالعاتی خا

در قیمت سهام ،قوی تر اسعت.

انععدازهگیععری شععهرت در ایععن پععژوهش مطععابق روش
ماسولی  91و موبز )8191( 99بوده و براساس اندازۀ یک
1. Chen
2. Cheng
3. Wang
4. Armstrong
5. Balakrishnan
6. Cohen
7. Beekes
8. Pope
9. Young
10. Masulis

11. Mobbs
12. Fama
13. Jensen
14. Ferreira
15. Shivdasani
16. Ryan
17. Wiggins
18. Fahlenbrach
19. Low
20. Stulz
21. Knyazeva
22. Masulis
23. Hutton
24. Marcus
25. Tehranian
26. Kim
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در این پژوهش برای اولین بعار انگیعزههعای شعهرت
مدیران مستقل ،عامل تعیینکننده برای شفافیت شعرکت

شهرت مدیران و غنای اطالععاتی قیمعت سعهام بررسعی
خواهد شد.

تعیین شده است .نتایج ،انگیعزههعای شعهرت را بعه منزلعۀ
دلیلعی بععرای ایعن مشععخص مععیکننععد کععه چععرا مععدیران

مبانی نظری.

شفافیت را بهبود می بخشند .به عالوه این مطالعه بعه کعار

شرکتها ،هیئتمدیرۀ خود را براساس نیازی که بعه

بر غنعای اطالععاتی قیمعت سعهام کمعک خواهعد کعرد.

نظارت و مشاوره دارند ،تشکیل میدهند (الن

1

مطالعات نشان می دهد دسترسی بهتر اطالععات شعرکت

و مافت .)8198 ،91معدیران مسعتقل ممکعن اسعت بعرای

سبب معاملۀ آگاهانهتر و قیمت گذاری اطالععاتی بیشعتر

بععرآوردن نیازهععای شععرکت بععرای تخصععص ،تنععو در

میشود (بنناصر 9و کاست.)8191 ،1

هیئت مدیره و یا بهدلیل روابط اجتماعی با سعایر اعضعای

در پععژوهشهععایی کععه ماسععولی

و مععوبز (،)8191

هیئععتمععدیره تعیععین شععوند (هوآن ع

 ،2لینعز

 99و کععیم8111 ،؛

فععاهلنبراخ و همکعععاران ( )8197و سعععیال ،5گعععونزالز 6و

ماسولی  ،وان

هاگندورف )8197( 7انجام داده اند ،تنها انگیعزۀ شعهرت

 .)8195بععه هم عین ترتی عب ،شععرکتهععا قادرنععد مععدیران

مدیران بر سهام بررسی شده است .ویژگی منحصربه فرد

مستقل خود را برای شعبکههعای معدیرعامل خعود یعا بعا

پژوهش سیال و همکاران ( )8197این اسعت کعه ععالوه

توجعه بععه محعیط اطالعععات شخصعی خععود تعیععین کننععد

بععر بررسععی انگیععزۀ شععهرت مععدیران بععهصععورت کلععی،

(فریرا ،فریرا و راپوسعو8199 ،91؛ اکبعاس ،95مشعکه 96و

درجات مختلف انگیزۀ شهرت مدیران به منزلۀ متغیرهای

وینتوکی .)8196 ،97ساختار هیئعتمعدیره نیعز بعهواسعطۀ

توضیحی و ارتباط آنها با غنای اطالعاتی قیمت سعهام را

تمایل مدیران به خدمت به هیئعتمعدیره و تعالش بعرای

بررسی کرده است؛ به این صعورت کعه نسعبت معدیران

صرف هزینهها تعیین معیشعود (فعاهلنبراخ و همکعاران،

مستقل اعضای هیئتمدیره به تعداد اعضای هیئتمعدیره

8197؛ وان

 .)8195 ،انگیزههای شهرت به توضی این

با حعداقل  %91سعهام ،بعه منزلعۀ شعرکت هعای بعا انگیعزۀ

جنبه اشاره میکنعد کعه چعرا برخعی معدیران مسعتقل در

شهرت زیاد مدیران و در شرکت های با نسعبت حعداکثر

نقش خعود مؤثرترنعد .پعژوهش هعای نظعری بعه اهمیعت

 ،%91شرکت های با انگیزۀ شهرت پایین مدیران معرفعی

بحثهای عرضه در بازار کار مدیر اشاره می کنند .برای

خواهند شد .در این پعژوهش ععالوه بعر بررسعی انگیعزۀ

مثعال فامععا ( )9121اسعتدالل معیکنعد کععه شعهرت بععاال،

شهرت مدیران بر غنای اطالعاتی قیمعت سعهام ،کیفیعت

ارزش سععرمایۀ انسععانی مععدیران را افععزایش مععیدهععد و

و ژی8198 ،98؛ آدامز و راگوناتعان،99

شرکت نیز با توجه به عامل تعداد معامالت بعاال و پعایین
به منزلۀ متغیر توضیحی بر غنعای اطالععاتی قیمعت سعهام
بررسی و نقش تعدیل کنندگی آن بر رابطۀ میعان انگیعزۀ
1. Li
2. Zhang
3. Ben-Nasr
4. Cosset
5. Sila
6. Gonzalez
7. Hagendorff

8. Lang
9. Lins
10. Maffett
11. Hwang
12. Xie
13. Ragunathan
14. Raposo
15. Akbas
16. Meschke
17. Wintoki
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فرصتهای بیشتری برای قرارمالقاتهای اضافی فعراهم
میکند (به نقل از لیوز 9و ووسوکی.)8196 ،8

اگععر مععدیران مسععتقل بععا انگیعزههععای شععهرت قععوی،
نیازهای بیشتری برای اطالعات دقیق شرکتهای خا

آدامععز و فریععرا ( )8112اسععتدالل مععیکننععد کععه

داشته باشعند ،معی تعوان نتیجعه گرفعت کعه ایعن معدیران

مدیران مستقل را قعادر معی کننعد تعا

مستقل ،شفافیت بیشتری برای شرکت ایجاد میکنند؛ به

و معوبز ()8191

ایععن ترتیععب انتظععار مععیرود میععزان جریععان اطالعععاتی

نشعان معیدهنعد مععدیران مسعتقل در شععرکتهعای نسععبتاً

قیمتها با نسبت مدیران افزایش یابد .به همعین ترتیعب،

بزر تر با مدیریت سود کمتعر ،بعه شعدت فععال ترنعد و

مدیران مسعتقل دارای رتبعۀ کمتعر ،بعرای کعاهش ععدم

گزینۀ عقبماندگی و دیگعر نتعایج منفعی اسعت کعه بعه

تقارن اطالعات شرکت انگیزه نخواهند داشت؛ بنابراین،

شهرت مدیر آسیب میرسعاند .آنهعا اسعتدالل معیکننعد

انتظار میرود میزان جریان اطالعاتی قیمتهعا بعا نسعبت

که چرا مدیران مستقل ،اطالعات عمومی شعرکت را بعا

مععدیرانی کععه نسععبت بععه مععدیران سععهامدار دیگععر رتبععۀ

وجود دسترسی ععالی بعه اطالععات خصوصعی ازطریعق

کمتری دارنعد ،کعاهش یابعد (جیانع

 ،7وان 2و ژائعو،1

مدیریت (ازطریق دسترسی به گزارشهای مالی داخلعی

.)8196

شرکتهای بزر

اعتبار خود را افزایش دهنعد .ماسعولی

و ارتباطععات غیررسععمی بععا مععدیران) بععاارزش مععیداننععد.
مععدیران مسععتقل نگععران اطالعععات خصوصععیانععد کععه
مدیریت بهصورت داوطلبانه افشا معی کنعد .محتویعات و
زمانبندی چنین اطالععاتی ممکعن اسعت فرصعتطلبانعه

با توجه به مبعانی ذکرشعده فرضعیه هعای زیعر مطعر
میشود:
فرضیۀ اول :انگیزۀ شهرت مدیران مسعتقل بعر غنعای
اطالعاتی قیمت سهام تأثیر معنیداری دارد.

باشد؛ زیرا معدیران انگیعزهای بعرای اشعتراک اطالععاتی

فرضعععیۀ دوم :نسعععبت تععععداد معععدیران مسعععتقل از

9

هیئت مدیره به تعداد اعضای هیئت مدیره با حعداقل %91

و مععایرز .)8116 ،1در مقابععل ،احععزاب خععارجی ماننععد

سهام بعر غنعای اطالععاتی قیمعت سعهام تعأثیر معنعاداری

تحلیلگععران ،حسابرسععان ،تنظ عیمکننععدههععا و رسععانههععا،

دارد.

دارند که منافع و شهرت آنها را خراب نمی کند (جعین

،

فرضعععیۀ سعععوم :نسعععبت تععععداد معععدیران مسعععتقل از

اطالعععات عمععومی را بررسععی مععیکننععد (آرمسععتران

کور 5و گوای .)8191 ،6یافتههای فاهلنبراخ و همکعاران

هیئت مدیره به تعداد اعضای هیئت مدیره با حداکثر %91

( )8197نشان میدهد انگیزههعای شعهرت ممکعن اسعت

سهام بعر غنعای اطالععاتی قیمعت سعهام تعأثیر معنعاداری

مدیران مستقل را برای نظارت بیشتر تهییج نکنعد .نتعایج

دارد.

نشان میدهد معدیران مسعتقل معیتواننعد پع

از انتشعار

فرضیۀ چهارم :نسبت تعداد سهام معاملهشده بعه کعل

خبر ،برای حفاظعت از شعهرت خعود از شعرکت خعار

سهام شرکت با معامالت باال بر غنعای اطالععاتی قیمعت

شوند.

سهام تأثیر معنیداری دارد.

1. Leuz
2. Wysocki
3. Jin
4. Myers
5. Core
6. Guay

7. Jiang
8. Wan
9. Zhao
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فرضیۀ پنجم :نسبت تعداد سهام معاملعهشعده بعه کعل

8117؛ اوموتلعو .)8191 ،6براسععاس الگععوی توسعععهیافتععه

سهام شرکت با معامالت پایین بر غنای اطالعاتی قیمعت

بهوسعیلۀ رول ،)9122( 7ایعن انعدازهگیعری نشعاندهنعدۀ

سهام تأثیر معنیداری دارد.

تغییرات بازده سهام ویژۀ شعرکت یعا تغییعرات در بعازده
سهام است که نمی توان با الگوی  5ععاملی فامعا و فعرن

روش پژوهش.

توضی داد .اطالععاتی دربعارۀ قیمعت سعهام بعرای یعک

بععرای آزمعععون فرضععیههعععای پععژوهش ،از تحلیعععل
رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده میشود .دادههعای
اسععتفادهشععده در ایععن پععژوهش بععه روش کتابخانععهای از

شرکت عمومی  iدر سال  tبه صورت زیر تعریعف شعده
است.
که در آن:

بانک اطالعاتی ره آورد نوین و سایت بورس گردآوری
وپ

از پردازش بعه وسعیلۀ صعفحۀ برنامعۀ اکسعل بعرای

تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه هعای پعژوهش از
نرم افزار ایویعوز  10اسعتفاده شعده اسعت .نمونعه آمعاری
شامل تمام شعرکت هعای پذیرفتعهشعده در بعورس اوراق

از الگوی  5عاملی فامعا و فعرن بعرآورد شعده
اسععت (فامععا و فععرن 8195 ،؛ بشیرخداپرسععتی ،صععبا و
برومندزاده:)8191 ،

بهعادار تهععران در بععازۀ زمععانی  7سععاله از  9911تععا 9916
است که  )9سال مالی آنها به  81اسفند هعر سعال منتهعی

که در آن

بازده اضافی بازار یا صعرف

باشد؛  )8طی بعازۀ زمعانی پعژوهش ،سعال معالی خعود را

ریسک بازار است،

عامل ارزش دفتری بعه ارزش

تغییر نداده باشند؛  )9اطالعات صورت های مالی آنها از

بازار (تفاوت بین بازده سهام با نسعبت ارزش دفتعری بعه

سال  9911بعه طعور کامعل و پیوسعته در دسعترس باشعد؛

بازار باال و بازده سهام بعا نسعبت ارزش دفتعری بعه بعازار

 )1جععز شععرکتهععای سععرمایهگععذاری و واسععطهگععری

پایین)،

عامل اندازۀ بازار (تفعاوت میعانگین بعازده

نباشند؛  )5سهام آنها وقفۀ معامالتی بااهمیت (بعیش از 9

سبد شرکت های با اندازۀ بزر

ماه) نداشته باشعد .بعا اعمعال شعرایط بعاال ،حجعم نمونعۀ

شرکت های با اندازۀ کوچک)،

آمععاری تعععداد  991شععرکت شععد .دادههععای مربععوط بععه

(تفاوت میانگین بازده سهام شرکت هعای بعا سعودآوری

شرکت های نمونه ،از بانک اطالعاتی نعرمافعزار ره آورد

باال و میانگین بعازده سعهام شعرکت هعای بعا سعودآوری

نوین ،سایت کدال و آرشیوهای آماری سعازمان بعورس

کم)،

عامل سرمایه گذاری (تفاوت میانگین بازده

استخرا شده است.

سهام شعرکتهعای بعا سعرمایهگعذاری بعاال (جسعوانه) و

و میعانگین بعازده سعبد
عامل سودآوری

 9به منزلۀ پروکسی کلیدی

میانگین بازدهی سعهام شعرکت هعای بعا سعرمایه گعذاری

برای غنای اطالععاتی قیمعت سعهام اسعتفاده شعده اسعت

پعععایین (محافظعععهکعععار)) و  si ،hi ،ri ،ciو  βiبعععه ترتیعععب

متغیر نوسانات مالی خا

(ژول ،8سععریندی 9و نععج8199 ،1؛ فریععرا و الئععوک ،5

حساسیت های عوامل دربارۀ عوامل بازار ،انعدازه ،ارزش
دفتری به بازار ،سودآوری و سرمایه گذاری سعبد  iو εit

1. Idiosyncratic volatility
2. Gul
3. Srinidhi
4. Ng
5. Laux

6. Umutlu
7. Roll
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بازده خالص دارایی سبد  iبا میانگین صفر اسعت .سعط

شرکت نداشته باشند (بهجز صندلی هیئعتمعدیره) .ایعن

باالی (پایین) غنای اطالععاتی قیمعت سعهام را معیتعوان

شامل هرگونه ارتباط با مدیران فعلی یا سابق شعرکت یعا

به منزلۀ قیمعت سعهام بعا توجعه بعه سعط بیشعتر (کمتعر)

هرگونه رابطۀ حرفهای ،مالی و یا خیریه بعا ایعن شعرکت

محتوای اطالعات خا

شرکت تفسیر کرد؛ زیرا بعازده

است (اتا ،1کاوازه 5و الو)8191 ،6؛ بنابراین ،در صورت

جز کوچعکتعر (بعزر

تعر) نوسعان سعهام را توضعی

عضوشدن معدیرعامل در هیئعت معدیره ،مقابعل آن ععدد
یک و در غیر اینصورت برابر صفر خواهد بود.

میدهد.
،

یافتهها.
نتایج آمار توصعیفی نشعان معیدهعد میعانگین انعدازۀ
،

شرکت در شرکت های بررسی شده  5/86است .میانگین

اندازۀ شرکت از لگعاریتم طبیععی کعل دارایعی هعا و
اهرم مالی نیز از نسبت بدهی ها به دارایی ها محاسبه شده
اسعععت .منظعععور از غنعععای اطالععععاتی قیمعععت سعععهام،
فراهم کردن اطالعات مفید و الزم دربعارۀ قیمعت سعهام
برای کمک به سرمایه گذاران در تصعمیم گیعری اسعت.
اطالعات زمانی مفید تلقی میشود که نتعایج بعا ارزش و
مطمئنعععی داشعععته باشعععد .بعععرای مثعععال سعععبب شعععود
سععرمایهگععذاران قیمععت سععهام را تعععدیل کننععد (چععن،
گلداستین 9و جیان

.)8116 ،

شععهرت ممکععن اسععت سععابقهای از اعمععال گذشععته و
بازتابی از توانعایی معدیر بعرای پاسعخگویی بعه نیازهعا و
انتشععارات ذینفعععان آن سععازمان توصععیف شععود (لععی 8و
وان

 .)8197 ،برای اندازه گیری انگیزۀ شهرت معدیران

مستقل از روش ماسولی

و موبز ( )8191اسعتفاده شعده

است؛ بدین صورت کعه اطالععات معدیران از سعروی
سهامداران نهعادی )ISS( 9بعین سعال هعای 9911-9916
جمع آوری و مدیران مسعتقل بعا توجعه بعه ضعوابط ISS

شناسایی میشوند .براسعاس  ISSمسعتلزم آن اسعت کعه
مععدیران مسععتقل هعی وابسععتگی مععادی دیگععری بععا ایعن
1. Goldstein
2. Lee
3. Institutional shareholders service

انگیزۀ شهرت مدیران  1/71اسعت کعه بعاالبودن انگیعزۀ
شهرت معدیران را نشعان معی دهعد .میعانگین اهعرم معالی
 1/51است کعه نشعان معی دهعد تقریبعاً  %51منعابع معالی
شرکتها ازطریق بدهی تأمین معالی شعده اسعت .نتعایج
آمار توصیفی نشان معی دهعد انحعراف معیعار مشعاهدات
باالسععت کععه پراکنععدگی مشععاهدات را بیععان مععیکنععد.
براساس چولگی و کشیدگی گزارش شده نیعز معی تعوان
گفت توزیع مشاهدات تقریباً طبیعی است .برای بررسعی
مانایی متغیرها از آزمون لوین ،لین و چعو اسعتفاده شعده
است .مقدار احتمعال متغیرهعای غنعای اطالععاتی قیمعت
سهام ،تعداد معامالت زیاد ،تعداد معامالت پایین ،اندازه
و اهرم مالی برابر ( )1/111و مقدار احتمال متغیر انگیعزۀ
شهرت مدیران برابر ( )1/19است که چون کمتعر از %5
بوده است ،همۀ متغیرهای دورۀ پعژوهش در سعط پایعا
7

بععودهانععد .آزمععون بررسععی اسععتحکام بععرای الگوهععای
پژوهش با شرایط مختلف انجام شد که نتعایج آن بعرای
دوره های زمانی مختلف به شر زیر است :از آنجعا کعه
سععط معنععاداری بععر ای متغیرهععای پععژوهش در شععرایط
مختلف از  %5کمتعر اسعت ،ثبعات و اعتبعار نتعایج تأییعد
4. Ota
5. Kawase
6. Lau
7. Robustness check
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می شود .پایایی بدین معنی است که میانگین و واریعان
متغیرهای پژوهش در طول زمعان و کواریعان

الگوی کالسیک رگرسیون خطی بیان می کنعد کعه بعین

متغیرهعا

بین سالهای مختلف ثابت بوده است.

جمالت باقی ماندۀ رگرسیون ،همبسعتگی وجعود نعدارد.
بعععرای بررسعععی اسعععتقالل بعععاقیمانعععدههعععا از آزمعععون

نتایج آزمعون در الگعوی اول و دوم نشعان معی دهعد

خودهمبستگی سعریالی بعروش گعادفری 8اسعتفاده شعده

سط معناداری در شرایط بدون متغیر کنترلی ،بعه همعراه

اسعععت .در ایعععن آزمعععون فعععر

صعععفر بیعععانکننعععدۀ

متغیر کنترلی اول ،متغیر کنترلعی اول و دوم و دورههعای

وجودنداشتن خودهمبستگی و فر

مقابعل بیعان کننعدۀ

زمانی مختلعف کعه شعامل دورۀ  9911-9919و -9916

وجعععود خودهمبسعععتگی سعععریالی بعععین خطاهاسعععت

 9919است ،از سط خطای  %5کمتر اسعت کعه اعتبعار

(افالطونی .)8195 ،نتایج حاصل از آزمون نشان می دهد

نتایج را نشعان معیدهعد و نیعازی بعه آزمعون هعمجمععی

سط معناداری برای الگو های پژهش به ترتیب ( 1/19و

وجععود نععدارد؛ بنععابراین ،مشععکل رگرسععیون کععاذب در

 )1/199است که چون از  %5کمتر اسعت ،فعر

صعفر

ضرایب برآوردی وجود نخواهد داشت .آزمعون سعط

مبنععی بععر وجودنداشععتن خودهمبسععتگی جععز خطععا در

مقطع 9نیز بعرای دو الگعوی پعژوهش انجعام شعد کعه در

الگو های پژوهش پذیرفته معی شعود؛ بعه عبعارت دیگعر،

الگوی اول سعط معنعاداری بعرای آزمعون هعای بعروش

فر

وجودنداشتن خودهمبستگی جز خطا در الگعوی

پاگان ،مقیاس پسران و پسران به ترتیعب ( 1/11 ،1/11و

پژوهش برقرار است.

 )1/619و بععرای الگععوی دوم بععه ترتیععب ( 1/11 ،1/11و

بععرای بررسععی دقیععقتععر نتععایج ،در ادامععه نمععودار

 )1/619است که براساس نتایج دو آزمون ،نتایج اعتبعار

متغیرهای دارای سری زمانی ،ارائه و ارتباط آنها با متغیر

الزم را دارد .یکی دیگر از فرو

رگرسیون خطی ایعن

است که همۀ جمالت باقی مانده ،واریان
در عمل ممکن است این فر

مالک پژوهش بررسی شد.

برابعر دارنعد.

چندان صادق نباشد و به

دالیل مختلفی ازقبیل شکل نادرست تعابع الگعو ،وجعود
نقاط پرت ،شکست ساختاری در جامعۀ آمعاری و غیعره
پدیععدۀ ناهمسععانی واریععان

مشععاهده شععود (افالطععونی،

 .)8195اقتصاددانان برای بررسی این مشکل آزمون های
مختلفععی را معرفععی کععردهانععد .در ایععن مطالعععه فععر
همسانی واریان

باقی مانعدههعا ازطریعق آزمعون بعروش

پاکان بررسی شد که سط معناداری برای الگوی اول و
دوم پععژوهش بععه ترتیععب ( 1/98و  )1/97اسععت و نشععان
می دهد فر

صفر مبنی بر وجود همسانی واریعان

شکل ( )1روند سری زمانی اهرم و اطالعرسانی

رد

نمععیشععود؛ درنتیجععه ،در الگععوهععای پععژوهش از روش
حععداقل مربعععات ) (OLSاسععتفاده خواهععد شععد .فععر
1. Cross section

2. Breusch-Godfrey
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سط معناداری متغیر ذکرشده ( )1/18در سط اطمینان
 %15معنیدار است؛ به عبارت دیگر ،بعا افعزایش انگیعزۀ
شهرت معدیران مسعتقل ،غنعای اطالععاتی قیمعت سعهام
افزایش می یابد .با توجه به موارد ذکرشعده ،فرضعیۀ اول
در سط اطمینان  %15تأیید میشود.
در آزمون فرض یۀ دوم (نسعبت تععداد معدیران
مستقل از هیئت مدیره به تععداد اعضعای هیئعت معدیره بعا
شکل ( )2روند سری زمانی اندازه شرکت و

حداقل  %91سهام بر غنای اطالعاتی قیمعت سعهام تعأثیر

اطالعرسانی

معناداری دارد ).جدول ( )8نتایج نشان می دهعد ضعریب

نمودار متغیرهای اهرم مالی و غنای اطالعاتی قیمعت

متغیر نسبت تعداد مدیران مستقل بعا حعداقل  %91سعهام

سهام نشان می دهد بین دو متغیر ارتباط معناداری وجعود

( )1/8اسععت کععه بععا توجععه بععه سععط معنععاداری متغیععر

ندارد و اهرم مالی تأثیری بر غنای اطالعاتی قیمت سهام

ذکرشده ( )1/18در سط اطمینان  %15معنی دار اسعت؛

ندارد .نتایج حاصعل از نمعودار انعدازۀ شعرکت و غنعای

به عبارت دیگر ،با افزایش نسبت تعداد معدیران مسعتقل

اطالعاتی قیمت سهام نشان می دهد بین دو متغیر ارتبعاط

از هیئت مدیره به تعداد اعضای هیئعت معدیره بعا حعداقل

معناداری وجود ندارد و اندازۀ شرکت تأثیری بعر متغیعر

 %91سهام ،غنای اطالعاتی قیمت سهام افزایش می یابعد.

مالک نخواهد گذاشت.

با توجه به موارد ذکرشده فرضیۀ دوم در سط اطمینعان

در زیر نتایج حاصل از آزمون فرضعیههعا ارائعه شعده
است:

 %15تأیید میشود.
در آزمون فرضیۀ چه ارم (نسعبت تععداد سعهام

در آزمون فرضیه اول (انگیعزۀ شعهرت معدیران

معاملهشده به کل سهام شرکت با معامالت باال بر غنعای

مستقل بر غنای اطالعاتی قیمت سعهام تعأثیر معنعیداری

اطالعاتی قیمت تأثیر معنیداری دارد ).نتایج جدول ()8

دارد ).از نتعععایج تخمعععین الگعععوی اول ارائعععهشعععده در

نشان می دهد ضریب متغیر سهام معاملهشده با مععامالت

جدول ( )8بهره گرفته شد .نتایج نشعان معی دهعد مقعدار

باال ( )1/82اسعت کعه تعأثیر مثبعت ایعن متغیعر بعر غنعای

آمارۀ احتمال  Fبرابر  7/19است کعه در سعط اطمینعان

اطالعاتی قیمت سعهام را نشعان معی دهعد و بعا توجعه بعه

 %15معناداری کلی الگوی پعژوهش را نشعان معی دهعد.

سط معناداری متغیر ذکرشده ( )1/19در سط اطمینان

نتععایج مربععوط بععه ضععریب تعیععین نشععان مععیدهععد تقریبعاً

 %15معنیدار اسعت؛ بعه عبعارت دیگعر ،بعا تععداد سعهام

 99/76درصد از تغییرات متغیعر وابسعته بعه وسعیلۀ متغیعر

معامله شدۀ بعاال ،غنعای اطالععاتی قیمعت سعهام افعزایش

مستقل و متغیرهای کنترلی الگو ،توضی داده معی شعود.

می یابد .با توجعه بعه معوارد ذکرشعده فرضعیۀ چهعارم در

در حالت کلی نتایج با توجه به جدول ( )8نشان می دهد

سععط اطمینععان  %15تأییععد مععیشععود .نتععایج حاصععل از

ضریب متغیر انگیزۀ شهرت مدیران مستقل ( )1/91است

متغیرهای کنترلی نیز نشعان معی دهعد در سعط اطمینعان

که تأثیر مثبت انگیزۀ شعهرت معدیران مسعتقل بعر غنعای

 %15انععدازۀ شععرکت و اهععرم مععالی بععر غنععای اطالعععاتی

اطالعاتی قیمت سهام را نشان می دهعد کعه بعا توجعه بعه

قیمت سهام تأثیر معناداری ندارد.
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جدول ( )2نتایج آزمون فرضیۀ الگوی اول پژوهش
الگو متغیر وابسته :غنای اطالعاتی قیمت سهام – روش تخمین :رگرسیون چندمتغیره
متغیر

ضریب برآوردشده

خطای استاندارد

آماره

سطح معناداری

مقدار ثابت

1/91

1/11

9/55

1/91

انگیزۀ شهرت مدیران

1/91

1/17

8/79

1/18

1/8

1/12

8/5

1/18

سهام معاملهشده (باال)

1/82

1/9

8/2

1/19

اندازۀ شرکت

1/9

1/89

9/18

1/99

اهرم مالی

-1/11

1/11

-9/99

1/91

تعداد مدیران مستقل
(حداقل  %11سهام)

آمارۀ F

1/111

احتمال آمارۀ F

7/16

ضریب تعیین

99/76

ضریب تعیین تعدیلشده

99/18

آمارۀ دوربین واتسون

9/19

نت ایج آزم ون فرض یۀ س وم ( نسععبت تعععداد

غنای اطالعاتی قیمت تأثیر معنیداری دارد ).بعا توجعه

مععدیران مسععتقل از هیئععت مععدیره بععه تعععداد اعضععای

بععه جععدول ( )9نشععان مععی دهععد ضععریب متغیععر سععهام

هیئت مدیره با حداکثر  %91سعهام بعر غنعای اطالععاتی

معامله شده با معامالت پایین ( )1/98است که بعا توجعه

قیمت سهام تأثیر معناداری دارد ).بعا توجعه بعه جعدول

بعه سعط معنعاداری متغیعر ذکرشعده ( )1/99در سعط

( )9نشان می دهد ضریب متغیعر نسعبت تععداد معدیران

اطمینان  %15معنعی دار نیسعت؛ بعه عبعارت دیگعر ،بعین

مستقل با حداکثر  %91سهام ( )1/92است که با توجعه

تعداد سهام معاملهشدۀ پایین و غنعای اطالععاتی قیمعت

بعه سعط معنعاداری متغیعر ذکرشعده ( )1/17در سعط

سهام ارتباط معنی داری وجود ندارد .با توجه به معوارد

اطمینان  %15معنعی دار نیسعت؛ بعه عبعارت دیگعر ،بعین

ذکرشععده ،فرضععیۀ پععنجم در سععط اطمینععان  %15رد

نسبت تعداد مدیران مسعتقل از هیئعت معدیره بعه تععداد

میشود .نتایج حاصعل از متغیرهعای کنترلعی نیعز نشعان

اعضععای هیئععت مععدیره بععا حععداکثر  %91سععهام و غنععای

می دهد در سط اطمینان  %15انعدازۀ شعرکت و اهعرم

اطالعاتی قیمت سهام ارتباط معنی داری وجعود نعدارد.

مالی بر غنای اطالعاتی قیمت سعهام تعأثیر و معنعاداری

بععا توجععه بععه مععوارد ذکرشععده ،فرضععیۀ سععوم در سععط

ندارد.

اطمینان  %15رد میشود.
نتایج آزمون فرضیۀ پنجم (نسبت تعداد سعهام
معاملهشده به کل سهام شرکت بعا مععامالت پعایین بعر
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جدول ( )3نتایج آزمون فرضیۀ الگوی دوم پژوهش
الگو
متغیر

متغیر وابسته :غنای اطالعاتی قیمت سهام – روش تخمین :رگرسیون چندمتغیره
ضریب برآوردشده

خطای استاندارد آماره

سطح معناداری

1/81

1/11

8/66

1/18

1/92

1/95

9/8

1/99

سهام معاملهشده (پایین)

1/98

1/11

9/99

1/99

اندازۀ شرکت

1/91

1/9

9/99

1/81

اهرم مالی

-1/9

1/89

-9/9

1/9

آماره F

1/19

ضریب تعیین

1/8

مقدار ثابت
تعداد مدیران مستقل
(حداکثر  %11سهام)

احتمال آمارۀ F

ضریب تعیین

1/91

تعدیلشده
آمارۀ دوربین واتسون

نتایج و پیشنهادها.

8/15

9/21

اطالعات خصوصی اند که مدیران بعه صعورت داوطلبانعه

در پژوهش حاضر ،این موضو بررسی شد کعه آیعا

ارائه می دهند؛ زیرا معدیران از افشعای اطالععاتی تردیعد

عالوه برعوامعل اقتصعادی ،انگیعزۀ شعهرت معدیران نیعز

دارند کعه بعرای نظعارت بعر آنهعا اسعتفاده معیکننعد .در

رفتار قیمت را هدایت می کند و توضی می دهد یا خیر؛

رویارویی با انگیزه های شهرت بیشتر ،اطالعات عمعومی

بدین منظور از مدیران مستقل به منزلۀ افراد دارای انگیزۀ

دردسترس ع که تحلیلگران ،حسابرسان ،تنظیم کننده ها و

شهرت استفاده شد .نتعایج بعه دسعت آمعده بعا اسعتفاده از

رسانه ها بررسی میکنند ع برای معدیران مسعتقل مهعمتعر

روش دادههععای ترکیبععی بععرآورد شععد .انگیععزۀ شععهرت

خواهععد شععد؛ بنععابراین ،مععدیران مسععتقل ،شععفافیتهععای

مدیران ،نکتۀ تامل برانگیزی در علمکعرد شعرکت هعا در

شععرکتهععای بععزر

را افععزایش خواهنععد داد؛ زیععرا

ارائۀ غنای اطالعاتی قیمت سهام است .عوامعل متععددی

انگیزه های شهرت آنها افعزایش معی یابعد .دربعارۀ نتعایج

بر غنای اطالعاتی قیمت سهام مؤثرند کعه ازجملعه آنهعا

بهدستآمده ،مطالعات اخیر نشان دادهانعد شعرکتهعای

برای افزایش شهرت است .بعا توجعه بعه

دارای انگیزۀ شهرت بیشتر ،از مزایای اقتصادی متععددی

بررسعیهعای انجعامشعده ،چنعین اسعتدالل معیشعود کععه

بهره مند میشوند .با وجود مزایایی که برای شعرکت بعه

مدیران مستقل با انگیزه هعای شعهرت قعوی تعر ،شعفافیت

وجود میآید ،امکان دارد مسائل مربوط به نمایندگی و

شرکت را بهبود می بخشند .این مهم به ایعن دلیعل اسعت

افزایش شهرت نیز به وجود آید و درنهایعت ،در بعضعی

که مدیران مستقل ،بر یعک محعیط اطالععات شعفاف و

شرایط سبب فعالیت های مضر برای شرکت شود .درک

شععرکت بععرای نظععارت و مشععاورۀ مععؤثر،

اینکععه چگونععه شععرکتهععا سععط بععاالیی از شععفافیت

شعرکت بعه ایعن معنعی

شرکتها را تسهیل و حفظ میکنند ،بسعیار مهعم اسعت.

است که مدیران مستقل بعا انگیعزه هعای شعهرت ،نگعران

نتععایج بععهدسععتآمععده نشععان داد نسععبت مععدیران مسععتقل

انگیزۀ اشخا

دقیععق خععا

متکی اند .نیاز به اطالعات خا
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بیشععتری و تعععداد سععهام بیشععتری دارنععد و بععا اطالعععات

تمام صنایع عضو نمونۀ آماری به صورت یکجعا بعرآورد

محرمانهتر در قیمت سهام ارتباط مثبتعی دارنعد .اینگونعه

شععده اسععت؛ ازایععنرو ،پیشععنهاد مععیشععود در مطالعععات

استدالل می شود که مدیرانی که مایل بعه حفعظ شعهرت

بعدی ،ایعن رابطعه بعرای صعنایع گونعاگون بعه تفکیعک

خععود در بععازار کارنععد ،محعیط اطالعععات شععرکت را بععا

برآورد شود.

تشویق مدیران به انتشار اطالعات دقیقتر دربارۀ شرکت

انجام این پژوهش همانند بسعیاری از پعژوهش هعا در

بهبععود م عیبخشععد .یافتععههععای پععژوهش بععهشععدت بععرای

حعوزۀ بعورس اوراق بهعادار تهعران بعا محعدودیتهععایی

پروکسیهای جایگزین برای محتوای اطالععات خعا

روبه رو بود؛ ازجمله دسترسی نداشتن به اطالعات همعراه

شععرکت و رفععع مشععکالت درونزای شععرکت اسععت؛

صورت های مالی برخی شرکت ها بعرای دسعت یعابی بعه

درنهایت ،شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه انگیزههای

کیفیت افشای اطالعات در صورت های مالی در بعضعی

شهرت مدیران بعا تععداد سعهام معاملعه شعده در شعرکت

شرکتهعا کعه سعبب شعد تععداد شعرکتهعای کمتعری

ارتباط دارد .با توجه به شعرایط مشعابه ،معی تعوان اذععان

آزمون و بررسی شوند.

داشت نتیجۀ آزمون فرضیه های پژوهش مبنعی بعر اینکعه
انگیععزۀ شععهرت مععدیران سععبب افععزایش شععفافیت غنععای

منابع فارسی

اطالعاتی قیمت سهام معی شعود ،بعا نتعایج پعژوهشهعای

[ ]1افالطععونی .)9919( . ،تجزیععه و تحلیععل آمععاری بععا

سعععیال و همکعععاران ( ،)8197فعععاهلنبراخ و همکعععاران

 Eviewsدر تحقیقات حسابداری و معدیریت معالی.

( ،)8197دو ،9هو ،8تان

 9و یاهو )8192( 1و ماسیولی

تهران :ترمه.
[ ]2بشیرخداپرسعععتی ،ر ،.صعععبا ،م ،.و برومنعععدزاده. ،

و موبز ( )8191منطبق است.
بععا توجععه بععه نتععایج ،موضععو هععای زیععر بععرای انجععام

( .)9917کارآیی معدل پعنجععاملی فامعا و فعرن در

پژوهش های جدید پیشنهاد می شود )9 :در ایعن مطالععه،

سععهام تهععاجمی و تععدافعی .راهبععرد مععدیریت مععالی،

ارتباط خطی انگیزۀ شعهرت معدیران و غنعای اطالععاتی

.991-911 ،)1( 6

قیمععت سععهام در شععرکتهععای پذیرفتععهشععده در بععورس
اوراق بهادار تهران بررسی شد که میتوان در مطالععات
بعدی ،با کنکاش ادبیعات جدیعد و رویکردهعای جدیعد
اقتصادسنجی ،روابط غیرخطی درجۀ دوم و سوم آنان را
نیععز بررسععی کععرد )8 .در ایععن پععژوهش ،شععرکتهععای
پذیرفتععهشععده در بععورس اوراق بهععادار تهععران بررسععی
شده اند؛ بنابراین ،پیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی
این موضو در شرکت های فرابورس و خار از بورس
نیز بررسی شود )9 .رابطۀ رگرسیونی این پژوهش بعرای
1. Du
2. Hou
3. Tang
4. Yao
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